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kávé — jó egészség! 
Tiszta babkávé nemcsak élvezeti cikk, 
hanem kiváló oivosok véleménye sze« 
lint a betegségeket elhárítja. Az egész-
séget fokozza és elejét veszi az emész-
tési zavaroknak. 

M E I N L G Y U L A 
Klauzál tér 2. 

Ha szép és olcsó 

divatfrizurát 
óhajf, keresse lel 

HOFFMANNÉ nöi fodrászüzletét 
Kál lay Albert (Híd) ucca l . 890 

Hajvágás, mosás vagy ondo'dlás bérleiben csak 
10 000 kor., manikűr 5000 kor. Havi bérletben 
még olcsóbb árak. Állandóan újdonságok. 

Dr. Ujj József. 
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nyugszik 20 éra 1 verskor. 
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Igyetemi könyvtár (kögponü SSYETEIA I. ÍEIBIS?? 

syiíva d. e. 3-i-ig, ó. u. 3—7-ig. 
A szinházi előadás este 8 érakor kezdddik. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanaki 

Franki Antal Szent György tér (teleion 118), Zakár Sán-
dor Valéria tér (telefon 695), Temesváry József Dugonics 
tér (telefon 793), Salgó Péter Mátyás tér (telefon 296), 
Moldvány Lajos Újszeged (telefon 846). Nvitás reggel 
fél 8, zárás este fél 7 órakor. 

A Délmagyarország bécsi szerkesztősége: Wien, I I , 
raborstrasse 7. (Wr. Auslandskorrespondenz). Telefon: 
40-3-22. Bécsi kiadóhivatal, olvasóterem és hirdetési 
képviselet Ausztria részére : Wien, I , Wildpretmarkt 1. 
(Osterr. Anzeigen A.-G.) Telefon: serié 62-5-95. 

—• A győri kire ik ed Ők l i felmondják cseh-
országi megrendeléseiket. Oyőrböl jelentik: A 
Győri Lloyd Kereskedők Egyesülete vczelősige 
a kereskedőkkel valú lanícskosis etán elhatá-
rozta, hogy a cseh agrárvámok megszavazása 
folytán előállóit viszonyokra valő tekintettel, 
retorsióképsn a helybtli kereskedők őszi is tilt 
ipirclkkmegreüdüléseiket a csehországi cégeknél 
felmondják és a magyar kereskedők hisonlő 
egyöntetű határozata esetéa stornírozza. 

— Kihirdették Virág S incs előtt a frank-
ügy iuistét. Budapestről jelentik: A birőság 
szerdán hirdette ki a frankügyben vádolt Virág Já-
nos előtt az ítélete!. Virág János a frankügy 
Ítéletének kihirdetésekor beteg volt, így felépü-
lése után hirdették ki az Ítéletet, mely szerint 
hathőnspi börtönre, egymillió korona pénzbün-
tetésre és háromévi hivatalvesztésre ítélte. Virág 
felebbezett. 

— Halálozás. Szerda délután félnégykor 
(emelték a kamarai széképMefben levő lakásról 
TonelU Pál nyug. államvasuii fCellenőít, Tonelli 
Sándor kamarai főtitkár elhunyt édesapját. A 
gyászszertartáson igen sokan Jelentek meg a 
város kereskedő és iparos társadalmának vezetői 
kőiül, azonkívül ott volt a kasára két osztály-
elnöke, egész tisztikara és irodai személyzete, 
továbbá több hivatal és intézméay vezetője. A 
gyászszertartást Várhelyi József pápai prelátus 
végezte fényes papi segédlettel. 

— Egyezkedések a Palánk féjékfin. A ki-
sajátítási bizottság ülésén — mint iimeretes — 
a város csak két palánk! háztulajdonossal 
egyezett ki. Az ülés után azonban megkezdőd* 
tek a tárgyalások a felek és közvetlenül a 
mérnöki hivatal között. Ezeknek a tárgyalások-
nak már van is konkrét eredménye, amennyiben 
a város nigp ujabb húzat vásárolhatott meg 
bikis egyezség utján. Megváiárolta az Ipar 
ucca 1 , a Nap ucca 4., az Árpád ucca 10. és 
az Erzsébet rakpart 15. számu háiakaf. 

— Görögkatolikus mise. Vasárnap délelőtt 
féltíz érakor a Rozáiia-kápolnában görög szer-
tartású katolikus szentmisét mond dr. Torna 
László makói görögkatolikus esperes-plébános. 

x Bá rho l bármi t vásárol , kérje a Dél-
magyarország ingyenhirdetési szelvényéi, 

— Baróíi és Kertész csődnyitási kérelme. 
Sáfár Sándor törvényszéki blré szerdán reggel 
tárgyalta ismét Baróti József és Kertész Vilmos 
csődnyilási kérelmét, anélkül, hogy érdemi dön-
lést hozott volna. A tárgyalás elején dr. Bargn 
Béla a szinésiek képviseletiben indítványozta 
Andor Ziigmond aktiváinak és passzíváinak 
pontos megállapítását, továbbá Andor Zsig-
mondnak eskü alatt való kihallgatását. Andor 
képviseletében dr. SCAMU/CZ József nem elfenezts 
az indítványt, amelynek a biróság helytadott, 

— A Nemzeti Zenede visszakapta autonó-
miáját. Budapestről jelentik: A Nemzeíi Zenede 
visszakapta autonómiáját és a zenede már meg 
is alakította uj vezetőségét. Az intézet elnökévé 
Zichy János grófot választották meg. • 

— Koszofumegváltás. Tonelli Pál halála alkal-
mából Plck Jenő koszorumegváltás cimén 200.000 
koronát küldött be szerkesztőségünk utján a pol-
gármesteri gyorssegélyalapnak. Az összeget ren-
deltetési helyére juttattuk. 

— Szünidei gyorsírás! tanfolyamok. A 
Szegedi Gyorsírók Egyesülete megfelelő száma 
Jelentkező esetén julius és augusztus hónapok-
ban kezdő, vitairó és gyakorló tanfolyamokat 
tart fenn, kűlőn a felnőtteknek és külön a tan-
intézetek növendékeinek. Jelentkezni lehet julius 
1-én, csütörtökön délután 6 órakor az egyesü-
letnél (Földváry ucca 2„ Honvéd tér 4. siám. 
Telefon 1319.) 

UJ KÖNYVEK A DÉLMAGYARORSZÁG KÖL-
CSONKÖNYVTARÁBAN. Bonsels: Maja, Bei-
tauef: Ököljog, A fekete hétfő, Aki három 
óráig volt asszony, Asszonyfaló, | Lelki-
ismeret nélkül, Glyn: Érdekházasság, Gyp: 
Napoleonetta, Galsworthy: A sötét virág, Gel-
léri Mór: A magyar ipar úttörői, Heimbufg: 
Szerelem a romokon, Gertrúd hozománya, 
Egy szegény leány, Kőnigsegg: Szolimán Ben 
Darja, Kellermann: Ingeborg, Mokcsay: Szól 
a tárogató, Michaalis : Metta, Újhelyi Nándor: 
Pénzt és nőt, Abc, A szenzác ós regény, Was-
sermann: Golovin. 

— A piaci ellenőrök ruhája. Valami ujabb 
kelelü belügyminiszteri rendelet a piacrendésze-
tet kivette az államrendőrség hatásköréből és a 
városi hatóság hatáskörébe utalta. A város igy 
kénytelen-kelletlen külön piaci rendőrséget szer-
vezett és a piacok ellenőrzésével a kézbesítő 
altiszteket bizta meg. Ezek az altisztek, körül-
belül huszonnégyen már régebben beadványt 
intéztek a város tanácsához és természetbeni 
ruhát kértek azzal a teljesen elfogadható indo-
kolással, hogy a piaci ellenőrzés, amely reggel 
háromtól délig (art, minden ruhájukat tönkre-
teszi. A tanács teljesíthetőnek találta a kérel-
met, azonban a tanácsi határozat végrehajtására 
még most sem került sor. Az érdekelt városi 
altisztek szerdán délelőtt küldöttségileg keresték 
fel ebben az ügyben dr. Sztndrey Jenő tanács-
nokot, a közrendészeti ügyosztály vezetőjét, aki 
megnyugtatta a küldöttséget, hogy rövidesen 
megkapják a piacellenörök a kért ruhákat. 

pálya minden kaservét és hiszi, hogy az ügyvédi 
hivatásra is felderül as éltető napsugár. Mint 
városi főügyésznek, talán a liglibb pöre van a 
szegedi tgyvidek kMU. A város hol alperes, 

Or. Schwarcz ]«n3. 

alig ismerik és kijelentése szerint annyira új-
nak érzi magát e városban, hogy a városi ügy-
védek helyzetéi, keresetét és életmódját alig-
alig ismeri. Kollégái psnasziiból ismeri az ügy-
védi pálya bajait i s reméli, hogy ez a kedve-
zőtlen helyzet csak átmeneti lesz. 

Dr. üjj József 
45 éves ügyvédi működését ünnepelte a ka-
mara. A 45 év hűvösen messzi távlatából dr. Uj| 
József csak ngy tud visszaemlékezni az ügy-
védségre, mint a legnemesebb is legembeh 
iurá l ibb élethivatásra. Amikor mág ő kezdte 
pályáját, telve idealizmussal és emberszeretettel, 
nyoma sem volt as ügyvédek közötti, sokszor 
késhegyre menő tülekedésnek. Minden ügyvéd 
támasza, mentori volt az elnyomottaknak és 
vakbazgi hivője az igazságnak. 

Ujj József 45 éves ügyvédi Jubileuma alkal-
mával csak azt szere né látni, hogy sz ügyvédi 
élethivatás olyan nemes fényben tündököljön, 
mint valamikor 45 ávvel ezelőtt, amikor leg-
először meni be as igazság csarnokába és ami-
kor minden ügyvád a megingathatatlan igazság 
harcosa volt. 

Dr. Turöczy Mihíljr. 

hol mini felperes szerepel polgárai ezreivel 
szemben és igy Turóczy Mihály talán a leg-
clfoglaltabb ügyvéd Szegeden. Csak azt sajnálja, 
hogy az apró pSröknek légiói nem hoznak 
semmit a konyhára. 

Dr. Schwarcz JsnS 
noha szintén 25 éve ügyvéd, a fiatalabb sze 
gedi ügyvédek közé tartozik. Alig egy éve tar-
tózkodik Szegeden. A szomszédos megszállt 
Tirökkantzsáról Jött Szegedre, ahol a legneve-
sebb ügyvédek közé tariozott. Szegeden még 


