
1926 szeptember SS. D B L M A Q Y A R O R S ' Z A Q 

i f f r e l í 
«tOSt Kedd. Róm. kai. Vencel kir. v. Pro-

/ ^ O s tesláns Nap kel 5 óra 53 Hrtkor, 
nyugszik 17 óra 48 perckor. 

Somogyi-könyvtár nyitva i .e . 10-12-ig. 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) 

nyitva d. e. 8-l-ig, d. u. 3—7-ig. 
Szegeden a gyógyszertárak közű! szolgálatot tarta-

nak : Apró Jenő Kossuth Lajos sugárut 61 (telefon 996), 
Sarcsay Károly Széchenyi tér (telefon 27o), Borbély 
lóxsef Takaréktár utca (telefon 1268), Nagy György 
Boldogasszony sugárut (telefon 1125). Moldvány Lajos 
Újszeged (telefon 846). Nyitás reggel fél 8, zárás este 
Sél 7 érakor. 

A Délmagyarország bécsi szerkesztősége: Wien, II., 
Taborstrasse 7. (Wr. Auslandskorrespondeaz). Telefon j 
90—S—22. Bécsi kiadóhivatal, olvasóterem és hirdetési 
Hpviselet Ausztria részére : Wien, I., Wildpretmarkí 1. 
(Ostor. Anssigen A.-Ü.) Telefon: sorié 62—5—93. 

_ Dr. Thíering Oszkár bncsnstatása. Dr. 
Tbltrlsg Oszkár műegyetemi ny. rk. tanárt, 
fe!sCIp> riskolai főigazgatót a kereskedelmi mi-
nisztériumba helyezték át. Ebből az alkalomból 
a felsőipsriskola növendékei emlékezetes bucsu-
ünnepé ly t rendeztek. Az ünnepélyen Bálint 
lödre, a .Zrínyi bijtárii egyesület" vezére és 
Pstsy Jínos ifj. elnök üdvözölték a búcsúzó 
f ő igazga tó t , aki meghatott szavakban mondott 
köszönetet a diákok ragaszkodó hálájáért. A z 
intézet vese'ését a távozó Thiering Oszkár he-
lyett Csizmodis János igazgató vette á f . 

— Dr. Rigler Gusztáv professzor jubi-
leuma. A Ferencz Jázsef Tudo&ányagyetem 
tanácsa szeptember 29 én, szerdán, déli fii 12 
irakor ünnepli dr. Rlgler Guizáv egyetemi 
ny, r. tanár tanárságának 25 éves Jubileumát ai 
egyetem közegészségtani Intézetének tantermé-
ben, (Kálvária-tér 5. B., II. emelif.) 

— A gazdák vándorgyűlése Váíárhelysn. 
Hódmezővásárhelyről felentf tudósítónk: Az 
Orsságoi Magyar Gisdssági Egyesület fel-
tűnően csekély érdeklődés sselleii tegnap tar-
totta vándorgyűléséi Vá tár helye a. A vándor-
gyűlés! L i z d r Desiö gazdasági főtanácsos, a 
vásárhelyi gazdasági egyesSiet slnöle nyitotta 
meg. Megnfilőjábsn ismertet e 8 vándoígvűlés 
clljst s üdvözölte a aegleisaí vgadégffceft As 
üd«ös!elre S z i k d e i Elemér, az OMQE alelnöke, 
a földmivelésügyi miniszter képviselője vála-
szolt. A Duna—Tisza-közi gazdasági kamara 
üdvözletét gsszíel N ? g y László tolmácsolta. A 
program kerekben L d t ú t Lsjos gazdasági fő-
tanácsos, a lótenyésztés vásárhelyi történetéről, 
Scbandl József közgazdasági egysfemi tanár a 
ssarvasmarhatenyésztésről, D o r m r Béla gasda-
sági főfelügyelő a sertéstenyésztésről, Scitovszky 
Béla OMQE tag pedig a gssd&íársadalom 
problésséiril fartőt) előadást. Vé*ül Lázár Lijos 
előadására Sisisecker Ferenc, a földtaiveSés-
ügyi múviasférium lóietylazfési ossiílfÉató ve-
zetője válaszolt, A vándorgyűlést délben b w 
leli követls, melyen számos felköszöntő hang-
zott el. 

— Roich Minó kitüntetése. Budapestről je-
lentik: A kormátsyzó a kultuszminiszter előter-
jesztésére dr. R e i t b Manó állami felsőkereske-
delmi iskolai tanárnak nyugdíjaztatása alkalmá-
ból, közel négy évtizedes buzgó és eredményes 
szolgálata elismeréseül az i g a z g a t ó i elmei ado-
mányozta. 

— Földgáz Vásárhely hitáriben. Hódmező-
vásárhelyről jelentik: A napokban Kovács Sán-
dor gezda Gorzsa-tanya 708/a szám alatti ta-
nyáján mükutat fúrtak. Alig járt a cső hu-
szonölnéter mélységben, mikor a munkások 
erős siorlyogáit hallottak, mire ijedten hagyták 
abba a munkát s nem merlek a ciőhöz közel 
menni. A vállalkozó ekkor meggyújtott egy 
gyufát s odatartotta a csőhöz. A csőből erre 
másfilméteres láng csapott k i , ami k i t i s fél 
n a p i g égett. A kútfúrók ugy godolják, hogy 
való8zinflleg földgázra bukkintak, 

— ffirom uj harang a rókusi templom-
ban. Bnisach Béla rókusi plébános a város 
tanácsától ötvenmillió korona segélyt kér a 
rókusi templom harang-alapjára. A rókuii 
katolikus hitközség ugyanis három uj harangot 
akar beszerezni 170 millió korona értékben. A 
kérelemmai héffőn foglalkozol! a tanács és ér-
demi elbírálás céljából kiadta a pénzügyi bi-
íoítságnak. 

Dr. Bárányi zeneiskolájában, Szenl Mihály-
ucca 7., az összes tanszakokra október 3-ig 
lehel jelentkezni. m 

Miért örül a gyermek 

ha kezét „Albus" kézmosószappannal mossák? 
Mert az „Albus" kézmosószappan a legfinomabb anyagból 

készül és teljesen neutrális lévén, a bőrre kellemesen hat, finom 
tapintású, jól habzik, kellemes szagra van. 

Pótolja a drága pipereszappanokat! BUM 

SSumm M o s s * kezét kizárólag „Albus" kéimosószappanna!! jgjjj" 

— Át; utolsó ffsbsburgok nemesei. 1. Ferenc 
fixsef is IV. Károly király magyar nmetel 
cimen a geneológiai irodalomban hézagpótló 
munkál ad ki Palatínus Jázsef, a szegedi szár-
mizásu geneolőgus, aki szegedi újságíróból leti 
a magyar geneológiai irodalomnak igen becsült 
munkása, több családtörténeti «onografia szer-
kője. Uj könyve betűrendben közli a Ferenc 
József tiőnraiápésétől IV. Károly delrosizáció-
•öig adományozott összes magyar nemesi és 
főnemesi rangemeléseket, az adományos csalá-
dok hiteles lessármazását és címereit. A mű kél 
vaskos kö'elben a Kir. Magyar Egye'emi Nyostda 
díszes kiadásiban jelenik meg, könyvárusi for-
galomba nem kerül, de 30 pengő ellenében 
már előfizethető a szerzőnél (Gjőr, Ujkapu-
uccs 5 ). Ugyanide küldheiik be az érdekeli 
családok, még ha nem fizetnek is elő, 1848-től 
1918-ig nyert nemességük és ^származásuk 
pontos adatai!, esatteg cimerrajzail. 

Pálfy cIpSQzlet Korondi és Lichtman cipő 
különlegességek raktára Szeged, Kölcsey-u. 1, 
Royal-szálló mellett, Telefon: 18-15. értesiti 
igen tisztelt vevőit, hogy az őszi cipődivat kü-
lönlegességek megérkeztek. Javításokat elvállal. 

— Üdülőtelep a kisvasút végállomásinál. 
A kisvasút végállomásánál iilerülő erdőőri 
szakiskola mellett — mint ismeretes — Szendrey 
Jenő tanácsnok üdülőtelep létesítésére tett Javas-
latol. A tanács hétfőn foglalkozott a javastattal 
és Bokor Pál indítványára elhatározta, hogy a 
kérdés alaposabb migvitatására bizottságot 
küld ki, mivel az üdülőtelep helyének kiszemelt 
részén jelenleg bérleli földek vannak és a bér-
lőiét kártalanítani kell. 

— Makón miniszteri engedéllyel betöltik az 
üresedésben levő állásokat. Makói munkatár-
sunk jelenti: Makó város képviselőtestülete még 
ez év januárjában meghozta státuszhatározatát, 
amelyben poníosan megállapította, hogy mely 
állásokat kívánja lentaríani.A státuszrendelet értel-
mében a miniszteri jóváhagyás megtörténte után 
szabadon be lehet tölteni mindazon állásokat, 
amelyek betöltéséi a képviselőtestület elrendelte. 
Mekőn azonban mindmáig nem kerülhetett erre a 
sor. A státuszhatárosatot ugyanis megfelebbezték és 
a belügyminiszter a közigazgatási bírósághoz tette 
át as ügyet, melynek végleges elintézése iiy mó-
don még ugyancsak sokáig fog magára váratni. 
Miután egyes állások betöltése tovább el nem ha-
lasztható, a vároa a feltétlenül sürgős és fontos 
állások beüötésére külön kérelmei fog intésni a 
belügyminiszterhez és a belügyminisztérium a pol-
gármester szóbeli előterjesztése folytán soronkivül 
meg fogig engedni eseknek az áfásoknak a be-
töltését. Értesülésünk szerint cs s jóváhagyás nem 
fog sokáig késni és leérkeste után egy árvaszéki 
ülnöki és egy adőtissti állást fognak azonnal be-
tölteni a városnál. Felvesznek továbbá két városi 
hajdút és egy kocsist. A többi bsíöltendő állások-
ról a közigazgatási biróság határozatának teérkezie 
után fognak véglegesen dönteni. 

— A villamoatársaság először « telsőtisza* 
parii vonal épitásét fcssdi meg. A Zrinyi- és 
Kelemen-uccai, további pedig a felsőiiszaparti 
villimosvasu i építkezésekhez a városi mérnök-
ség javaslatira a tanács megadta a köztér-
használati engedélyt. Az építkezéseknél a sor-
rend megváltozott, amennyiben először a felső-
tiszsparíi vonalakat épiíik ki. 4 

Vásárhelyi hírek. 
A kalaii szanatórium fslügyelő bizottsága 

kintlakó ssgédorvosaak dr. Kovács Eiekei vá-
lasztotta neg. Kovics a köikóíhá* egyik al-
orvosa s mos! tölti gyakorlati esztendejét, áz 
áiüst november 1-én foglalja al. 

Balogh Sándor, a gazdasási egyesület al-
elnöke, inditványl nyújtóit bs az idei adőliro-
vások ellen. Javasolja, hogy a város irjon fel a 
kormáayhoz, hogy as idd adókból a tavalyinál 
nagyobb össseg töröltessék. 

Szőrfy Lajos és társai kérik a tanácsol, hogy 
a Sie&edi- ul baloldalánál, a Dobay ksrlész 
háza mailéit benjiló uj ucciba egész ijjel égő 
lámpát állíttasson, a Szegedi- u!r» pedig iljiról 
készíttesse*;. 

A bérház imyáíyásai „KáHia" jeligéjű piiya-
nyerfss műnek sssrzői Sebestyin Endre és Sajtos 
Elemér szegedi műépítészek. 

A „Falura" elleiőrxőbizottiég tegnapra 
összehívta a hitelezőket s közölte velük az 
ötvenszázalékos kifiselés föltételei*. A gyűlési 
Borbás Síndor vezelfr, a feliéleielei pedig 
Gábor István ismertette. Moa! már a hilelező-
to a sor, hogy elfogadják-e a feltételeket, 
vagy se®. 

A vásárhelyi egyetemi hallgatók körének alip> 
ssitá'yai! a belügyminiszter póllás végeit vissza-
küldőd*. 

A miniszter már régebben eirendelle a cséplő-
gépek hajlóerőinek összeírását, azonban a gaz-
dák mindeddig nem teltek elegei a felhívásnak. 
Aki most sem jelenti be cséplőgép! hajtóerejét, 
az! megbüntetik. 

A vásárhelyi leventik bevonulása tegnap tör-
tén! meg. Jelanlkezell hétszáz Isvenie i rövi-
desen megkezdődik az oktatásuk. 

H o r o v i l z Gusztáv és barainc társa, mint azl 
a D i l m a g y a r o r s z á g már üegirfa, indilványf 
ierlesztett a közgyűlés elé Kindsson tisztviselő 
visszatartásira, akikei teljes illetménnyel kellene 
nyugdíjazni. A nyugdij bizottság ma tartott 
üléséből kifolyólag az indítvány fileti napi-
rendretérésl javasol, bár maga is ssflkatfgesnek 
tartaná a munkaképes tisztviselők visszatartását, 
azonban a rendelettel nem akar ellenkezésbe 
jutni: 

A szeptemberi közgyilis, amely csütörtökön 
délelőtt kilenc órakor kezdődik, 93 pontbit 
álió tárgysorozatot feg letárgyalni. A tárgysoro-
zat minden nevezetesebb ponljá?, valamint a 
beadóit indítványokat már ismertettük. 

— A Chevra tagavató közgyűlése ma este 8 
órakor a hitközség nagytermén. A beszédeket 
dr. Löw Immánuel főrabbi és dr. Biedl Samu hit-
községi Eiűök tartják, a templomi énekkar pedig 
alkatai dalokat sd ető. 

E l a d ó b i r t o k o k i 
Négyszázhatvan hold mindent termő kitünö épületek-
kel kisebb-nagyobb részletekben is 3 én törksziésre; 
ugyanott 18o hold, mintegy 3 évi törlesztésre. 12aboid 
müut, vasút mellett kitűnő talajjal, épületekkel. H2 

O.F.B. engedélyével. Hód* 
mezóvásárhely. Telefon 283 


