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természetes keserűvíz 
m i n d k e t t ő t m e g s z ü n t e t i . Mhi 31 

— Az Evangélikus Nőegylet november 29 én, 
vasárnap délután egynegyed 6 Órakor a reformá 
tus templomban ünnepséget rendez. A műsor a 
kővetkező: 1. „Mint a szép hives patakra" cimü 
közének. 2. Imádkozik Tálrai Károly leikész. 3. 
Humperdinck: Karácsonyi énekkettős, éneklik 
Kaglis Zsuzsa és Bernát Magda. 4 Dr. Szlávlk 
Mátyás ny. eperjesi theol. akadémiai igazgató elő 
adása: „A nők szerepe az ev. egyházban." 5. Weber: 
Ima „A bűvös vadász" cimü dalműből. Énekli 
Szántóné Ladányi Mária énekművésznő. 6 Dr. 
Weisz Tivadar Végvári verseket szaval. 7. Bene 
dek Árpád hegedűn előadja „leh kenn ein Auge* 
és Kreutzer: „S matiné" cimü számokat. 8. „Erős 
vár a mi Istenünk" című közének. Belépődíj nincs. 
A templom fűtött. Dr. Szlávik Mátyás vendégszó-
nok vasárnap délelőtt 11 órakor az evangelikus 
templomban az istentiszteleten prédikál. 

Halá lozás . Drágics Kálmán sromba on reggel 
meghal. Time ése héfőn d. u. 3 órakor lesz a 
közkórházb'il. 

Varrás ¿> mObimzéai tanfolyam Slnger varrógépen 
díjtalanul nyerhető, a Singer varrógép <észv. társ. újonnan 
megnyílt fióküzletében, Szeged, Kárász acca 1. szám. 

A saiton e l ő r eha l a do t t s á ga miau a le-

dolgozott inodellokat olcicn fciá usitom. Kel-men, 
KI utál ér 8 , I. em. 9S9 

— A Marcit uccal állami polgári leányiskola 
Széchenyi-emlékünnepélye. A Margit uccai állami 
polgári leányiskola vasárnap Széchenyi-Ünnepélyt ren-
dez, amelynek műsora a következő: I. Himnusz, kar-
ének. 2. Széchenyihez. Irta Marczonai, ¡szavalja Bodnár 
M. IV. b) o. t. 3. Ünnepi beszédet mond Hajtay-
Híjtmann E tanárnő. „Széchenyi imáj»". Szavalja 
Szöllősy M. III. a) o. t. Készlet a Hid c. színműből. 
Felolvassa Szabó I. IV. a) o. t. 6. Ima a Bánk bán-
ból. Énekli az énekkar. 7. „Széchenyi emlékezete". 
Arany János költeménye. Szaavalja Libár R. 8. Hiszekegy, 
karének. — A műsorlapot csinosan festette Szabó 
Juliska IV. a) o I. 

A csütörtök délutáni olcsó előadásra i3 
lehet jegyet váltani a DÉLMAGYARORSZÁG 
jegyirodájában. Telefonon is megrendelhető. 
Telefonszám 306. 

A modern táncokból magánórákat ad 
etyescknet es csoportoknak Révész Béla tánc-
tanár, Tisza-Málló, I. em. Megbeszélések na-
ponta d. u. 6 órától. 

— Hogyan épült fel Lőrinc Sándor hadirok-
kant szíjgyártó műhelye. A mai bűnös és hit-
telen vilagoan is akad néha egy-egy olyan mo-
mentum, amely ékesszóló bizonysága az emberi 
együttérzésnek, a szolidaritásnak. A múlt héten 
történt, hogy néhány nehezen élő szegedi kisipa-
ros összefogott és olyan példát állított a közöm 
bős és a minden Iránt elfásult emberek elé, amely 
párját ritkítja ebben a mai világban. Lőrinc Sán-
dor hadirokkant számára teremtettek áldozatos 
szivvel megélhetési lehetőséget. Lőrinc SSndor a 
világháborúban elveszítette egyik lábát. Az állam 
műlábát adott neki és kitanittatta a szíjgyártó 
mesterségre. Mülábával és kitanult mes'.ersegével 
azonban nem ment sokra ebben a nagy munka-
nélküliségben. Az éptestü munkanélküliek száma 
is nagy. Lőrinc Sándor sorsát az is sulyosbbitotta, 
hogy apja és másik testvére is hadirokkant, nem 
várhatóit tőlük segítséget. Műhelye sem volt. Nem 
panaszkodott senkinek, de nagyon reménytelenül 
nézett az ismeretlen jövő felé. Egyszer csak ösz-
szeálltak a jó emberek, akik ismerték Lőrinc Sán-
dor kegyetlen sorsát, Csonka Antal gazdálkodó 
Föídmives ucca 15. szám alatti házában ingyen 
helyet adott neki műhelyül és a mühelyépitéshez 
szükséges összes adatokat, Simon Antal kőmives-
mester díjtalanul maga végezte el az összes kö-
mivesmunkákat, Rózsa István cserepezőmester 
ingyen cserepezte be az épületet, Szalma Ferenc 
kereskedő egy kis ajtót adott hozzá, Katona 
Pálcái vendéglős hifesttelte a műhelyt, Juhász és 
Löwl asztalosok ingyen csinálták az asztalosmun-
kát, Kövecs József, Csúcs József, Csiszár István, 
Ladányi Mihály, Farkas Kazi József, Szélpál Fe-
renc, Deák János, Szabó János és Csonka Józseí 
alsóvárosi gazdálkodók, fuvarral, munkával, nap-
számmal segítettek. A műhely Így elkészült és 
Lőrinc Sándor műlábas hadirokkant boldogan ka-
matoztatja benne szíjgyártó tudományát. 

Kávét, teát, tumot, cacaot és cognacot 
legjutányosabban vásárolhat Koáayi fáaos sze-
gedi fiókjában, Kárász ucca 5. b 

Arcának fldességé;, tartői fiatalságát 
kozmetikai sz reim használatával megőrizheti. 
Hajszálakat végleg eltávoli'unk, szőr sorvasztó 
és színtelenítő Fagykenőcs. Izzadás ell n: szer. 
Tanítványok kiképzés.-. Cosmelic Párisién Bu 
dapesl, Erz ebet körút 21. Mhiss 

Havi bevásárlások olcsón és jól Mihályinál. 

— Hetvan hold f51dem van . . . Ositvín 
Mihály nevű fiatalember állolt szombaton dél-
előtt csalással vádoltan a szegedi törvényszék 
juhász-iaa&cta előtt. Ez a jómegjelenésO fiatal-
ember a legkülönbözőbb csalásokat követte 
el azzal, hogy hetven holdas földbirtokosnak 
adta ki magát és különböző nagy rendeléseket 
eszközölt az egyes kereskedőknél. Horváth 
Ferenc makói kereskedőnél finom italokat, f a -
szereket, csemegét rendelt azzal, hogy barátjai 
tiszteletére estélyt ad, Fischer József szegedi 
ékszerésznél pedig ékszereket vásárolt. Csak 
később jöttek rá arra, hogy a „földbirtokos" 
fiatalembernek semmije sincs és becsapta a 
kereskedőket. A törvényszék előtt azzal véde< 
kezeit, hogy részeg állapotban járt bent az üz-
letekben . . . A törvényszék a bizonyítás ki-
egészítése miatt elnapolta a főtárgyalás!. 

Vasút i d í j téte leket készséggel közöl Express 
R.-T. Schenker és Társai képviselete. Tel.12-90. 

Az A földi eipó tartós, szép és olcsó. 
Alföldi Cipőáruház (Klauzál tér). 

— Gyilkosság béi üveg szászért. Makóról 
jelentik: Ez év november 5-én meggyilkollak 
és kifosztották a kunágotsi országúton egy 
munkáskaisejü férfit. Alapos gyanuokok alap-
ján letartóztatták Kóczi Istvánt, Gaál János, 
Borsi Bé a és Borsi Jenő dombegyházai lako-
sokat, ak>k rövid vallatás után beismerték, 
hogy a gyilkosságot ők követték el azért a két 
üveg szeszéri, amelyet a szerencséilen átakart 
csempészni a határon. A gyilkosokat Szegedre 
hozzák az ügyészségre. 

Mihályi vevői meg vannak elégedve. 96« 
Legszebb n ö l kalapujdonságok, elismert 

legszolidabb árak, Fazekas Nővéreknél Iskola 
ucca 18. szám. g 

Cs inos é« olcsó lakásberendezést vehet az 
Asztalosmesterek Bútorcsarnokában. (Dugonics 
tér 11) 1935 

A K O G S z ruháza t i osztá lya (Aradi ucca 
5. sz.) kötött árukból karácsonyi occasiót ren-
dez. 20—50 százalékkal olcsóbb árak. Kész-
pénzért mindenki vásárolhat. - mm 2* 

— December 5-én tárgyalják Tntnbácz 
Béla bünügyét. Hónapokkal ezelőtt nagy fel-
tűnést kellett az a bűnügy, amelynek közép-
pon jában Tumbácz S. Béla, a szegedi kurzus-
lap volt felelős szerkesztője és a stegedi 
ébredők volt titkára áll. Két igen előkelő állást 
betöltő szegedi polgár ugyanis cialás cimén 
je entette fel a volt ébredő titkárt. Tumbácz 
hónapok óta ül a szegedi ügyészség fogházá-
ban, mis most december 5 ére tűzték ki ügyé-
ben a f(¡tárgyalást. 

sVizvezet lk javitások és átalakítások Feketé-
nél Kossuth Lajos sugárut 25. Telefon 10—72. 

Bokor Man6 Szeged, mindenhova szállít piprikát. 
Cégváltozás. Chilla Raymond, az Ariadné rt. 

ügyvezető igazgatója vállal «Iával való barátságos 
megegyezés alapján átvette a részvénytársaság 
Tisza Lajos körút 32. szám alatti üzle ét és azt 
saját neve alatt lényegesen kibővítve tovább 
vezeti. Az uj tulajdouos az Ariadne-gyártmá-
nyok mellett külföldi modern divatos árukkal 
egészi i ki üz e ét és arra törekszik, hogy vevő-
körét az eddigi szolid és pontos kisiolgáiás 
fokoiása által kibővitse. Chilla Raymond e vál-
tozás dacára is megtartotta az Ariadnenál eddigi 
érdekeltségét és igazgatósági tagságát. 993 

Singer varrógépek a legjobbak, részletfizetésre 
ismét kaphatók kizárólag a Singer varrógép részv. társ. 
újonnan megnyílt fióküzletében Szeged, Kárász u. 1. sz. 

Bi i forszá l l i tás t s z a k s z e r ű e n végez 

„Express" nemz. szá litási rt. Telefon 12-90. 10 

A feke tekávé — ha tiszta és hsmisi-

ta lan -— olyan különlegessé?, amit minden 

órában szívesen élvezünV. Mein Gyula. 

K A R Á C S O N Y R A 
zománcedény és konyhafelszer 
lési kirakatom k váló gazdag 
választékát becses figyelmébe 
ajánlom. S 2 f t N T ó J Ó Z S E F 

zománc háza, 
belvárosi h.iscsarnok mellett. 

Az Alii lepoolil) 
tíMaüvee: raktára§ 

Körösi Géza Üvegezési válla, 
lata Mérey ti. 8. Tel. 1 "¡7. 

Sehol olcsóbban 
Varrógép 4s kerékpár, 
angol és német áruk, 
motorkerékpir, német 
gummik én szerelékeit 

rísz'etfízetésre is. 
Nagv l a v i t ó m f l h e l y l 

SZÁNTÓ SÁNDOR gépmkttra 
Kiss Dávid palota, Kiss u. 4«« 

ÉKSZERIPAR 
Takaréktár u. Gróf palota 
Elad 

Készít 
Javit 
Alakit 

Ékszereket 
Órákat 

B Ú T O R & 
tésü, f-stett és keményfa, 
elsőrendű kivitelben a teg-
eiőnyö ebben beszerezhető 
SINGER 

bútorasztalosnál 
Rákóczi tér, uj adópalota, tk 

Összes rekiámcikkeiíik 
elsőrendű minőségéért 
cé?jink j ó hit neve a cla1 

LAMPEL ÉS HEGYI 
PUspök-téri bazárépület. 

Megkezdődött a szenzációs 

karácsonyi reklámvásár 
Saját gyártású 

kötöttáruk 
gyári 

árakon! 

Az év vég vei íztikséges 
az Uzleíi könyvek pontos 
lezárása, akik ezzel számol-
nak, írjanak bizalomma 
T r v i 1.« jeli é e KiudóbaI. 

Príma salgótarjáni darabosszénne! 
leggazdaságosabb a ftitésj mert csak 1 nyegteienoi drágább a fánái 

Bach Jenő és Testvére Sz . István tér re!efon 12^ Főelárusitó : 


