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41 Httkor% nyugszik 18 óra 6 perckor. 
Somogyi-könyvtár és muzeam zirva. 
Egyetemi könyvtár vasár- és ünnepnap zárva van. 

(telefon 296), 
Nvitáa reggel 

tfa (tdefon TO3), Salgd Péter Mátyis « 
Moldvány Lajos U szeged (telefon 846). 
fél 8, zárás este fit 7 órakor. 

A Wlmagyaroraxág bécsi szerkesztősége: Wien, IL, 

J í^8 tS.MSx!L :
(^ r-^??1 , n d8k0 r r e8P0 IK l e n i)- Telefonj 

HadfiMwtal, olvasóterem és hirdetési 
Irttoviselet Ausztria részére: Wien, L, Wildpretmarkt 1. 
(Osterr. Anzeigen A.-Q) Telefon; serié 62-5—95. 

. — Konnth Li]os szfiletóefaek évforduló-
ján, szeptember 19-ikén délelölt 10 órakor 
cmlékistentiszteletet tart az evangélikae templom-
ban Tátrai Károly lelkész. 

— Október 6 án leplezik la Debrecenben 
Tieza Islván azobrát. Debrecenből jelentik: 
Klsfalüdf-Sirtbl Zsigmond szobrászművész lei-
jeién befejezte a debreceni egyelem megbízá-
sából készült Tisza litván-szobrot, amelyet 
október 6 án lepleznek le Onnepélyes keretek 
közt a debreceni egyetem előtli téren. 

f í A Kereskedők Szövetségének akciója 
az fiziethalylaégak világítási egységárai-
nak leszállítása iránt. Az flzlethglytségek 
légszesz- és villanyvilágifásának egységárait, 
melyek a békebeli viszonylatban is tulmagas-
nak jelentkeznek, a kereskedötársadalom már 
hosszú idö óta sérelmezi. A Szövelaég ennek 
sürgős leszállítása iránt scigalsiit Indiioií. A 
Szövetség ugyancsak foglalkozni kiván a keres-
kedelmi érdekképviselet szempontjából a tör-
vényhatósági bizottság felfrissítésének tárgyával 
is. A Kereskedők Szövetségének negytanácsa 
mindkét fontos ügyben folyó évi szeptember hó 
19. nspjin, vasárnap délelőtt 10 órakor a Lloyd 
Társulat helyiségében ülést tart, melyre a tagjait 
ezúttal hivja meg az Elnökség. m 

— Nyilatkozat a váaárhelyi földek eladá-
sáról. Sreplember fizediki száaibin a Dél-
magyarorszdg cikket közölt arról, hogy Hód-
mezővásárhely a kurzus alélt eladla földjeit és 
hogy most a flldnélküli nagy város gróf 
Berchtold birtokából akar legelő céljaira földet 
vásárolni. A cikkben, terméezelescn hódmező-
vásárhelyi információ alapján, azt irtuk, hogy a 
földeladást SzathmáryTihamér kezdeményezte, 
aki abban as időben Hódmezővásárhely kor-
mánybiztosa volt. Cikkünkre a kormányobttoe 
ur egy olyan bangu nyilatkozatlel reagált, ami-
nőt hivatásos ujságiró soha le nem ir és min-
denki más is — nagyritkán. A volt kormány-
biztos ur haregszik, gondoltuk és aki harag-
szik, farije a szólásmondás, annak nincs igaie. 
De mi szólásmondásokra nem bazirozhattuk 
válaszunkat, utánanéztünk tehát a dolgoknek 
és megállapítottuk a következőket: Szathmáry 
Tihamért 1919 október elsején nevezték kikor? 
mányblztosnak. Állását azonban a román meg-
szállás miatt csak 1920 március másodikán 
foglalhatta el, amikor a magyar nemzeti had-
sereg bevonult Hódmezővásárhelyre. Kormány-
biztosi állása alól 1920 augusztus 27-irt men-
tették fel Szathmáry Tihamért, az dadáét pedig 
augusztus 18-án mondta ki a htdmezővásár-
helyi rendkívüli köegyülée. Egy léhát bizonyos: 
•a kérdéses földek eladását Szathmáry Tihamér 
kormányblztossdga alatt halárazták el. Azt, 
bogy az eladast a kormánybiztos kezdemé-
nyezte volna, perrendszerüen nem tudnók bi-
sonyiteni. As ügy érdemével már végeztünk is. 
Nyilatkozatában a volt kormánybiztos urnák 
két cimre van üzenete. Az egyik a Délmagyar-
ország,, a másik a Délmagyarország informá-
tora. Szathmáry Tihamért igen rokonszenves és 
közvetlen urnák ismerjük. Léhet, hogy most 
azért haragudott meg ránk nagyon, mert as 
Isten tudja, kit gondol informátornak, lehet, 
bogy azért, mert kapcsolatba hoztuk a kurzus-
sal. A magunk dolgát elintéztük azokkal, ami-
ket elmondtonk éa azzal a kijelentéssel, hogy 
az olyan Jóhiszemű ujságirásial szemben, mint 
aminő a mienk, semmi helye a hasonló dühös-
küdésnek. 

A Filharmonikns Egyesület felkéri tag-
jait, hogy az ülőhelyek elosztásánál való figye-
lembevétel coljából igényeiket dr. Belle Ferenc 
címére (virosi zeneiskola) élűszó vagy Írásban 
f. bő 28-ig jelentsék be. 625 

Zvickl-kötődé árai lök és olcsók. Szeged, Festő u.4. 

— Bifejeződölt as Országos Ipnegylet tár-
lata. Budapestről Jelentik: Az Országos Ipar-
egyesSlst által rerdezett II. országos kézműves-
ipari tárlat befejeződölt A zsűrik 38 díszokle-
velet és 8iámos érmet osztottak ki. A legjobb 
összesünkét felmutató vidéki viros diját Debre-
cen nyerte el az idén. 
., Dr. Bárányi áll. eng. zeneiskolájában kösóhajra 
uj Dakroze (ritmikus tánc, halláslejtesztő) tanfolyam 
kezdődik okt. 1-én, Karbos Ily okL tanárnő veze-
tésével. Jelentkezni lehet Szt. Mihály v. 7. L d. e. 
11—12-ig, d. u. 4—6-ig. Felnőtteknek külön tanfo-
lyam. Tandíj 15U000 korona. 626 

— Öngyilkosság vagy gyilkosság? Oros-
házáról Jelentik: Az orosházi siemeiyvonaton 
lőtt sebbel meghalt Zál István csorvási szabó. 
A vizsgálat folyik, hogy öngyilkosságot követelt-e 
el, vagy gyilkosságnak estit áldozatul. 

Stalner Sominé értesíti a n. é. hőIgykOzön-
ségéV hogy wleni útjáról a legszebb kilapmodel-
Iekkel megérkeze t (Szeged). m 

Önállö villanytelep. A Slmmeringl gépgyár ma-
gyar képviselője, Rácz Ferenc mémSk, Budapest, V., 
Ealk Miksa-ncca 8., olyan benzinmotoros dtnamókal 
alánt, amelyek csekély benzinfogyasztásuk folytán kas-
télyok és uradalmak világítására, valamint röntgenké-
szülékek áramszolgáltatására igen alkalmasak és meg 
van az az előnyük is, hogy accumulátorokat lehet ve-
lük tölteni. A motor a rajta levő szijtárcsa segítségé-
vel gépek hajtására Is használható. M« 

— A doktorráavatások IdeJ*. A Ferenc 
Jőzsef Tudományegyetem rektori hivatala a kö-
zönéig tájikozlalása végett közli, bogy az egye-
temen a doktoravatások mindenkor szombat 
déli 1 órakor leesnek. 

Házasság. Röth Antal fodrász fia Aurél, 
hétfőn, 20-án d. u. 5 órakor a fogadalmi tem-
plomban tartja esküvőjét özv. Csbzár Gyuláné 
vendéglős leányával, Margitkával. ("Szeged.) m 

Márer Sándor és Flschl Vilma f. hó 21-én 
Wienben házasságot kötnek. ' «* 

— Falhiváa a katollkna vitézekhez. Azok a 
vitézek, akik 19-én a fogadalmi templomból 
három órakor induló körmenelben, illetve a 
szantévi bnciün résztvesznék, legyenek félhá-
rom órakor a fogadalmi templom haranglábá-
nál, ahol gyülekezünk és együttesen veszünk 
résst a menetben. Városi, vitéai hadnagy. 

Felhívjak t olvasóink b. figyelmét a mPhö-
nlx0 biztosító intézet által bevezetett uj takar 
rékblztositdsra vonatkozó mellékelt körlevélre, m 

Munká so t t h on táno lsko l i j a (Hitvezér u, 9.) 
ma este 8 órator veodégesttel megkezdődik. 627 

Lekieokaf, flzletbalyiségaket célszerűen 
és Jutányosán alakit át Takacs építési vállal-
kozó, Szeged, Bercsényi u. 10. Tel. 6—53. a» 
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Hegedűs Lóránt éa Fenyő Miksa 
Szegeden. ^ 

Wimmer Fülöp kemeral elnök kezdeményezés éra 
november elején ériékes két előadás lógja bevezatal 
a szegedi téli prpgrammot. Hegedűs Lóránt ugyanis 
értesítette Wlmmert, hogy felkérésére november 
elején Szegedre jön ée A pénz tragédiája cimen 
előadást fog tartani. Es az előrdáe egyik szomba-
ton este lenne. Másnap, vasárnap délélőtt meg 
fogják tartani a G)OSs szegedi fiókjának közgyű-
lését, amelyen dr. Fenyő Miksa fog beszélni as 
aktuális közgazdasági kérdésekről. ' , 

Mozgalom a Bcroi-emlékmüWalt, V 
Mindössze három hete, hogy áll a kórház előtt 

Szeged népszerű volt kórhisi igazgatójának, dr. 
Boros Jőzselnek emlékműre. A szegedi szárma-
sásu Pick Lajos kiválónak mondott mimikája szá-
mára megfelelő környezetről készültek gondos-
kodni és most ast halljuk, hogy blsonyos körök-
ben aggodslmsk merüllek lel amiatt, hogy: meg-
maradhat-e az emlékmű nyilt uccán. Azok, akik a 
mozgalmat kezdeményezték, ast kifogásolják, hogy 
meztelen a női mellékalak s emiatt sérti az uccán 
járó közönség erkölcseit. Furcss, de nem szokat-
lan szempont nálunk egy művészi munka hatásá-
nak megítélésénél. Az ucca erkölcseit egészen más 
dolgoktól kellene félteni. Az állitőlagoa mozgalom-
nak nem tudunk komolyságot tulajdonítani s így 
nem hisszük, hogy sikerülne az'a terv, amely a 
széles és forgalmas Kossuth Lajos-sugáiutról álel-
akarja távolittatni a Boros-emlékművet és az er-
kölcs hamis ürügye alatt be akarja dugatni » kór* 
ház udvarába. 

Hői modcllkafapok, legújabb divil, be-
mutatva a bécsi árumintavásáion a párisi 
mDlvatrevue m állal, megérkeztek. Mrena Irén 
és Társa. (Kölcsey* ucca 5.) m 

Amentano Ede vlvófenár virdfanfolyamáf 
október hő 1-én kezdi meg. Beiratkozni lehet 
naponta d. u. 4-101 6-ig Szeged, Korona ucca 
1,1, emelet bal. . ! <N 

ü* C(f arlaston a legujibb lánckfllönirákon i i 
B. JakabfJy Rózsi lánclanárnőnil a Kass-sakk-
termében. Gyeimekkurtuiok oki. 2-án. Iratkozni 
5—7-ig a Kiss halljában. 623 

•aldalg nem lltezO ólció áriktan ituiKsa 
a raklárci lávő nfli- és féilikabát és OltünM 
szöveteket. Bibiri, Püspök bazár-épület, Mik-
száth-ucea. 

M , 

Önhöz. . . a szúnyog viszi a betegséget. 
A szúnyog nemcsak kellemetlen. Á baj sokkal súlyosabb, mert állandó veszélynek leszi ki azokat, 

akiket On szeret. Malária és más lázas be iegségek hatolnak be velük az On otthonába, szűrésűk a 
betegségei közvetlenül az On vérébe viszik. 

Sok évi-kutatás után a legnagyobb amerikai szakmabeli gyár, a Standard Oil Co. (New-Jersey) 
Newyork, felfedezte a FLIT-készilményi, a rovarok elpusztítására legegyszerűbb és legcsalhaiatla-

nabb szerét. EXIT elpusztítja a kártékony rovarokat. 

Néhány perc alatt megszabadulunk a FLIT segítségével a fertőző betegségeket ieriesztő rova-
roktól: legyektől, szúnyogoktól, poloskáktól} svábbogaraktői, hangyáktól és ami a legfontosabb: tojá-
saiktól és petéiktől. A FLIT behatol minden zugba, ahová ezek csak elrejtőznek. A ruháivá perme-
tezve megöli a molyi és petéit, amelyek a szöveteket szétroncsolják: viszont a legkényesebb szövétnek 
éppoly kevéssé áit, mini az élelmi szereknek. .„.. ' , . 

FLIT használata könnyű, tiszta és csalhatatlan 
Kapható mindenütt! Magyarországi Központ: PANACEA GYÓGYSZERVEGYÉSZETI RT., BUDAPEST 4. 

Követeljük 
a sárga tonnát 
fekete sávval. 

Elpusztulnak a legyek, szúnyogok, 
poloskák, hangyák, molyok, sváb-
bogarak, valamint tojásaik és petéik. 


