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Vásárhelyi hirek. 

A csicsemőtidő vezető Korvosa, dr. Nagy 
Dezső ma beadványt intézett a lanáctboz, 
•melyben kéri, hogy a tejkonyha berendezése 
jivára ok óber 2-án rendezendő estéiyre egy-
millió koronát tizessen falai. Az esiélyt ugyanis 
a Ftketesas nagytermében tarifák s a nagyterem 
átengedéseirt egymillió koronát kell a város 
főpénztárába befizetni. Minthogy az estély jó-
tékonjcélt szolgál, a csecsemő tédő igy akarja, 
bogy a város a teremdij megfizetése alól men-
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A külterületi nfplskolák igazgatója az uj 
fcardoskuti és aranyadhalmi Iskolák részére ül-
telni vató fák és bokrok díjtalan kiutalását kéri 
a városi tanácstól. Kéri a csemeték sürgős ki-
utalását, mert még az ősszel el akarják ültetni. 

A kútvölgyi íidőbetegszaaaiértum választ-
mánya szombaton délután kintlakó segédorvost 
választ. Az állásra ketten páyáztak, egy vidéki 
és egy vásárhelyi orvos. A szanatóriumban 
ezidőszeiint ntoyvennigy beteget ápolnak. 

Id. Cstnde Gyula aláírásával az ipartestület 
kéri a város tanácsát, hogy as iparigazo'vánjoS 
kézbesítését a jövőben bizza az ipartestületre. 
Ezt azért kéri az ipartestület, mert igy minden 
tagját nyilvántarthatja s a tagdijak is biztosab 
ban befolynál. 

Dr. Gentttlch Antal kórházi igaigalő-főorvos 
bejelenti a tanácsnak, hofy a közkórház ker-
főtdje annyira sovány, hogy füvesítésre alkal-
matlan. Kéri tehát a tanácsot, hogy — mivel 
az állati trágya esetleg a betegre veszélyes — 
szerezzen be úgynevezett komposz-földet s na-
ponkiüt egy kocsival vitessen a kórház kertjébe. 

Ketermdn Sándor 70 évas napszámos, Borz-
ucca 25. szám alatti lakos tegnap déle'őtt a 
páléi nyomáson lévő kútba beleugrott. Tettét 
éleiunttágból követte el. 

Az ip áru sitiit itniksége Jelenti a város ta-
nácsának, hojsy a vásárhelyi iparosokat Békés 
csabáa, Oyu én, Békésen, Gyomán és Mező-
berényben az országos vásárok alkalmával az 
elhelyezésnél mindig sérelem éri. A tanács 
azügybe.* átír az ilietékes hatóságokhoz. 

Mindmái köziig elöljárósága a város taná-
csának beleegyezését kéri afaoz, hogy a vásá-
rokat szombat és vasárnap helyett pénteken és 
szombatos tarthassa meg. A város tanácsa 
pártoló átiratot ktlld Mindszentnek. 

Dr. Bárányi áll. eng. zeneiskolájában közőhajra 
uj Dalcroze (ritmikus tánc, halláslejlesztő) tanfolyam 
kendődül okt. 1-én, Kurbos Ilv oki. tanárnő veze-
tésével. Jelentkezni lehet SzL Mihály u. 7. I. d. e. 
II—12-ig, d. u. 4-6 ig. Felnőtteknek külön tanfo 
jyam. Tandij 150.000 korona. 626 

z Bárhol bármit v£sáro!, kérje a Dét» 
nsagyarország ingyenhirdetési szelvényű. 

Mély fájdalommal tudatom, hogy 
szeretett hitvesem 

Virágh Józsefné 
szül. Gumilár Anna 

rövid szenvedés után szeptember 
21-én váratlanul elhunyt. 

Drága halottamat szeptember 
23-án, csütörtök délután 3 órakor 
kisérjük a közkórházi halottasház-
ból utolsó nyugvóhelyére, a bel-
városi róm kath. temetőben levő 
családi sírboltba. 

Szeged, 1926 szeptember 21. 

Virágh József 
cukrász. 

Külön villamoskocsi a Dugonics-térről indul. 
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tskolahegedü bevésett széllel 160.000 
jobb kivitel 180.000 H H 

Zenekari H E G E D Ű ébenfa 
tzerelék 250 . 000101 . Kitünö minőségű olasz bélhurok, vonók, 

vonó szfirök, hegedű tokok a w w -m h e o e d ü k f r 
—-flcsebban beszerezhetők G I El X ^ x í í ö n l l 

Imezóvásarhely, Kossuth tér, Ó-templombazir hll 

DÉLMABYARORSZÁG 
< • • « — w — — y 

Szerkesztőség és kiadóhivatal ideiglenes helyisége 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN 
Református templombazár (Kamocsay-ingatlan-
iroda). Telefon 283. Szerkesztőség és kiadóhivatal 

MAKÓN 
Uri- ucca 6. szám. Telefon 151. szám. 
Hirdetéseket és előfizetéseket felvesz a kiadóhivatal. 
Ide kell fordulni a lap kézbesítése körül esetleg 
felmerülő panaszokkal, valamint minden más kiadó-
hivatali ügyben és szerkesztőségi kérdésekben is. 

Varrógép javításokat gyorsan és olcsón 
eszközöl a Singer varrógép részv.-társ. Szeged, 
Kárász ucca 1. az. w 

— Érdekes táblai itélst egy tiltott közlés 
körül. A Hétfői R. Újság 1925. október 26 iki 
számában „Gondatlanságból okozott ember* 
öléssel vádolnak egy tanulót" cimmel Nsgy 
Sándor hírlapiió egy cikket irt. A cikk meg-
jelenése ulán a kir. ügyészség tiltott közlés 
címén eljárást indított a hirlipiró ellen. A tör-
vényszék Nagy Sándort 800 eser koroqa fő-és 
hétszázezer Korona meitékbanielasre ítélte. 
Felebbezés folytán kedden került az ügy a 
tábla Oiosz'lanicsa elé. A tábla Ítéletében a 
törvényszék itéleiét helybenhagyta, annak végre-
hajtását azonban felfüigtszfetie. 

A DÉLMAGYARORSZÁG kölcsönkönyvtáfá-
nak uj könyve Szabó Dezső: A magyar pro-
testantizmus problémái. 

Csoda olcső fürdő- és gyermekkádak, jég-
szekrények Fogel Edénél, Stegtd, Takaréktár u. 8. 

— A lovak közé esett. Kedden délután félöt-
kor a szabadjai vámháznál Tompácz Eusébet 18 
éves leány lovai hirtelen megbokrosodtak és vág-
tatni kezdtek. A fiatal leány minden erejét össze-
szedte, hogy a vadul vágtató lovahat megállásra 
birja, de Igyekezete hiábavaló volt. A göröngyös 
uton a könnyű kocsit ide oda rángatták a meg-
vadult állatok és igy történt, hogy a gyeplőt tarló 
leány előrebukott a lovak közé. Tombács Erzsébet 
oly szerencsésen esett, hogy csupán baltérdén és 
a lábaiején szenvedett ftönnyefeb zuződásokat, 
amelyeket a kihívott mentők ott a helyszínen be-
kötöztek. Közben a lovak is lecsillapodtak. 

z Bárból bármit vásárol, kérje a Dil-
magyarország iagyeahlrdetési szelvényéi, 

— Kormánysóséttéaért másfélmillió korona 
büntetés. A szegedi l&tvényszék Jaltáit-tanácsa 
kedden tárgyalta Podraczky Pál nagyszénási gazda 
korra íny zősérlési bünpöréi. A vádlott mult év 
januárjában Nagyszénáson a Varga-féle kocsmá-
ban több sértő kifejeZíst tatt a kormányzó szemé-
lyére vonatkozóan. A keddi főtárgyaláson a vádlott 
elmondotta, hogy főbb barátjával kocsin ment 
állatokat bevásárolni és közben betértek egy 
kocsmába, ahol a többiek boroztak, ő pedig 
pálinkái iveit. Közben két ember veszekedni 
kezdett, mire ő kiment a kocsmából, felült a 
kocsijira és csak másnap reggel ébredt fel ott-
hon. Azt sem tudja, hogy raikép jutott haza. 
A tanuk elmondották, hogy a kocsmában két 
gazda, Hsrváih Péter és Hajdú Pál veszekedni 
kezdtek. A veszekedőkhőz odament Podractky 
Pál is, aki szintén szembeszállt Hajdú Pállal. 
Hajdú bátyja tréfásan odaszólt Podraczkynak, 
hogy mii gondol, kivel áll szemben ? Az arcáról 
itiive még a ksrmáuysi is hhei. Erre a vádlott 
állítólag azt a kijelentést tette, hogy „nem bá-
nom, ba hatszor Horthy is, még akkor is le-
vágom." A vádiolt védöj t egy községi bizonyít-
ványt mutatott be a bíróságok*, amelyben a 
kösségi előljíróaág igazolj?, bogy a vádlott 
eddigi hazafias viselkedése és a nemzeli had-
seregben eltöltött szolgálati évei bizonyítják, 
hogy as inkriminált kifejezést csak erősen ittas 
és fiiindult állapotban követhette el. As ügyész 
kérte a vádlott megbüntetését, mert a tasuk 
szerint nem volt annyira ittas, hogy ne foghatta 
volna föl szavai értelmét. A védőbesiéd után a 
bir sájí ítélethozatalra vo ult vissza. A bíróság 
bűnösnek találta Podraczky Pál föídmivest kor-
mányzósértés vétségében és ezért egymillió fő-
és ötszázezer korona mellékbüntetésre ítélte. Az 
itélet jogerős. 

z Bárhol bármit vásárol, kérje a Dil-
magyarország tngyenhirdetési szelvényét. 

B a j Sa kCUjíúa Jéfazetrények I-rendfi kivitelben 
legolcaóbkan Feketénél, Szeged, Kossuth L. sug&iut 25. 
Telefon iű-72, m 

Makó i h l r tk . 
A csendőriskola és rendőrségi épület céljaira 

történt telekfalajánlás ellen felebbezés! nyújtott 
be Horváth János városi képviselő. F«lebbczé» 
sében azt kifogásolja, hogy a város a Dégi féle 
telket ajánlotta fel erre a célra, holott egy ré-
gebbi határozatában kimondotta a képviselő-
testület, bogy ezt a telket iskolaépítésre fogja 
felhasználni. A felebbezésnek előreláthatólag 
elutasítás less a sorsa, mert kétségtelen, hogy 
a képviselőtestületnek a régebbi határosat meg-
változtatásával joga van a telek felett máskép 
rendelkezni. 

Az adósérelmek Összeállításával foglalkozik 
most Makö kereskedő- és iparos-osztálya, bogy 
a kivetések alkalmával történt sérelmeiket me-
morandumba foglalják és orvoslás végeit a fő-
ispán elé vigyék. Az iparosok pénteken, e h6 
24-én tartanak értekezletet az ipsrtesiület nagy-
termében, hogy a kereseti és tövedelemadó ki-
vetése körül felmerült aránytalanságok*! szóvá* 
tegyék és az orvoaláa módja felett tanácskor* 
zanak. Az Omke körzeli elnöksége köriratban 
hívja fel a körzet öasses kereskedőit, hogy sé-
relmeiket és panaszaikat a plnzügyigazgaióság 
állal kibocsátott fizetési meghagyás beküldése 
mellett juttassák el a körzeti elnökséghez Ma-
kóra, még pedig legkésőbb folyó hó 23-án 
estig. 

A városi bérház építésében ismét egy fontos 
lépéssel juinak elörv. A tanács kiírta a régi 
kasznárlak lebontásából származó anyagok ér* 
tékesilésére a zárt versenytárgyalást melynek 
feltételei lapunk más helyén egész terjedelmük-
ben olvashatók. Az ajánlattevő, kinek ajánialát 
a tanács elfogadja, köteles lesz a lebontást ké-
pesített mesterrel 30 napon belül elvégeztetni 
és az anyagokat nyomban elszállítani. 

Kozmet ika i intézet 
Szépségápolás 

Varga Kálmánné Szeged, Tisza Lajos-körut 61. 
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ÖR BÚTOROKAT 
és mindennemű kárpitos 
munkákat méltányos áron készít 

W I D I C R : 156 

S z e g e d , K o r o n a u c c a 3 . s z á m . 

nagy név 

Pierre Bennoit 
L i b a n o n asszonya 

cimü nagy drámája 

Petrovich 
Szvetiszláv 

főszereplésével és 

Rudolf Valentinó 
a ravatalon 

hétfőtől szerdáig a Belvárosi Moziban. 

Önkéntes árverés. 
Mezőkovácsházán, Árpád-ucca 33. 

szám alatti ingatlanok folt/ó hó 26 án, 
vásárnap délelőtt II órakor önkéntes 
árverésen 100,000.000 korona kikiál-
tási ár mellett a helyszínen a leg-
többet Ígérőnek el fog adatni. 

Bacchus 

Szesz- és Árukereskedelmi 

B7 Részvénytársaság. 


