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Vásárhelyé fiirete. 
A zsidó nőegylet holnap este nyolc órai kez-

dettel a Feketesas nagytermében műsoros teaes-
télyt rendez. A műsor minden egyes száma a kö-
zönség mulattatását szolgálja, amire bizonyiték a 
nőegylet elnőknőjének, dr. Bleier Antalnénak és 
a választmány minden tagjának ügybuzgó munkál-
kodása. Az estély iránt igen nagy az érdeklődés. 

A bérautósok arra kérik a tanácsot, hogy az 
autókra taxamétert szerelhessenek fel, a Kossuth-
téren pedig egy nyilvános telefonállomást léte-
síthessenek. 

Egy hónappal ezelőtt Égető Mihály mártélyi 
lakos kutyája veszettségben elpusztult. A kutya 
ekkor megharapta a gazda tehenét és a tehén 
azóta megfigyelés alatt volt. A megfigyelés nem 
volt hiábavaló, mert a tehénen a napokban ki-
tört a veszettség. Az állatorvos utasítására el-
pusztították. 

Országos vásár lesz december 4-én és 5-én 
Földeákon, december 6-án, 7-én és 8-án Békés-
csabán, december 5-én pedig Fülöpszálláson. 

A kisiparosság erősen készülődik a vasárnapi 
rendkívüli közgyűlésre, melyet a szabálytalan ke-
zelés ügyében hosszas huza-vona után az ipar-
testület vezetősége végre összehívott. Az elnökség-
nek az a terve, hogy utólag kéri a közgyűlés hoz-
zájárulását ahhoz, hogy az alapok összegéből el-
költött s a hatóságilag megállapított hanyag ke-
zelés vádja alól felmentést kér. Az elnökségnek 
ez a kívánsága azonban aligha fog sikerülni, mert 
az iparosság ellenszenvét sokban fokozza az a 
körülmény, hogy a testület vezetősége több olyan 
tagdíjhátralékot is kimutatott behajtás végett, ame-
lyet az illető iparosok már egyszer megfizettek. 
De meg több olyan iparos is szerepel a kimutatás-
ban hátralékosként, aki évekkel ezelőtt elhalt. 
Ilyenformán, minthogy mindez nem titok az ipa-
rosság előtt, az iparosság a .felmentés helyett al-
kalmasint bizalmatlanságot szavaz Kruzslitz Ká-
rolynak, akit nem tart már alkalmasnak az ipar-
testület elnökségére. Az iparosság egyszer már ren-
det s az iparosság érdekében folytatott munkát 
akar a testület életében. 

— Diákkonferencia Szegeden. A Pro Christó 
Magyar Diákszövetség kétnapos szegedi diákkon-
ferenciája ma délután kezdődik meg. 6 órakor 
az Egyetemi Könyvtár előadótermében dr. Buday 
Árpád egyetemi ny. r. tanár elnökletével az egye-
temi hallgatók és hallgatónők tartanak gyűlést, 
melyen dr. Victor János budapesti ref. theolo-
.giai ny. r. tanár tart előadást »Pogányságunk és 
szabadulásunk« címmel. Ugyanebben az időben 
a leánygimnázium tornatermében a középiskolás 
leány és fiu diákok számára Muraközy Gyula 
kecskeméti ref. lelkész beszél »Mit csinálna Jé-
zus az Iskolában ?« címmel. 

x Zwickl i őíöltáíu csak cimkével valódi. Festő u, 4. 
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A2 egyesüli balpárt szegedi lisláfa: 
Rassay Károly, dr. Gerle Imre, dr. Papp Róbert, 
továbbá Gombos István, Dobóczky József Ottovay 

Károly póíjelolíek. 
A iiszía, meg nem a lkuvó és soha egy pilla* 
natra meg nem tántorodó lilaerállzm^is mindlen 
h íve állandóan agitáifon és toborozzon e lista 

részére. 

A szegedi szociáldemokrata párt 
választási hírei. 

Választó polgároki Már csak néhány nap 
v a n hátra, siessetek ajánlási ivünket aláírni 1 

Ajánlási iveink aláirhatók: 
1. A Központi pártirodában (Hétvezér ucca 

9. Munkásotthon) egész napon át. 
2. A Felsővároson a Szilágyi-féle vendéglő-

dben (volt Csányi-féle vendéglő) Debreceni-
ucca 18. szám. Vasárnapon egész napon át, 
hétköznapokon este 6 órától. 

3. A Rókuson a Vörös vendéglőjében (volt 
Osznovics-féle vendéglőben) Téglagyár és Te-
réz-ucca sarok mindennap este 6 órától. 

4. Móravároson a Sántha-féle vendéglőben 
Szél- és Remény-ucca sarok mindennap este 
6 órától és egész vasárnap. 

5. Alsóvároson Porpácz i Ernő vendéglőjében 
Borbás-ucca 23., egész napon át. 

6. Somogyi-telepen Bethlen István vendég-
lőjében, III. ucca 83. szám, vasárnap egész na-
p o n át, hétköznapokon este 6 órától. 

A felsorolt he lyeken mindenki meggyőződ-
het arról is, hogy fel van-e véve a választó 
névjegyzékben. 

Somogyitelepi és Aignertelepi választókl 
Mindazok, akik 1922 után költöztek ki a vá-
rosból, a szavazó-igazolványukat n e m kapták 
meg, jelentkezzenek érte a bejelentő hivatal 
ban. 

Óvás! Választó polgárok! Munkások! Tudo-
másunkra jutott, hogy a legkülönbözőbb meg-
tévesztésekkel akarják aláirástokat kicsikarni. 
Csak az az ajánlási iv a mienk, amelynek első 
oldalán Pe id l Gyula neve van. Mindenki csak 
ezt irja alá, aki Peidl Gyula győzelmét akarjal 

ÓVÁSI Tudomásunkra jutott, hogy a szavazó 
igazolványokat kikézbesitő közegek az egységes 
párt ajánlási Iveit Íratják alá a kézbesítési iv he-
lyett. Felkérjük mindazokat, akik ilyen félreveze-
tés nyomán adták aláírásukat, szíveskedjenek párt-
irodánkban (Hétvezér u. 9. szám Munkásotthon) 
megjelenni és adatokat szolgáltatni, hogy a felje-
lentést megtehessük* 

Népgyűlések. 
November 28-án, vasárnap délután fél 4 órakor 

a Porpáczi-féle vendéglőben (Borbás-ucca 23.) 
előadó: Gyürey Budolf fővárosi törvényhatósági 
bizottsági tag. 

Vasárnap délután fél 6 órakor a Somogyitele-
pen, Betlehn vendégtéjében III. ucca 83. szám. 
Előadók: Czibula Xntal, Lájer Dezső, Marosán 
Milán. 

November 29-én, hétfőn este fél 6 órakor a Fo-
dor-féle vendéglőben (a Bruckner kert, Alsótisza-
part 14.) Előadók Czibula Antal, Valentini Ágos-
ton és Marosán Milán. 

November 39-án, kedden este 7 órakor a Pre-
giczer-féle vendéglőben, Brüsszeli-körűt és Sán-
dor-ucca sarok. Előadók: Munkácsy István és 
Olejnyík JózsC 

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet jelenti: Ha-
zánk nyugati részein tegnap sok helyütt volt eső. 
A hőmérséklet a nyugatról megélénkült szelek 
következtében sülyedőben van. Időprognózis: Vál-
tozékony, kissé hűvös idő, kevés csapadékkal. 

— Felakasztotta magát a börtönben. Budapest-
ről jelentik: Marosik Pál borbélysegédet két évi 
és 3 hónapi fegyházra itélte a biróság csalás 
büntette miatt. A borbélysegéd a gyűjtőfogház-
ban volt letartóztatásban. — Marosik tegnap a 
lámpák eloltása után lepedőjéből kőtelet csavart 
és zárkájában felakasztotta magát. Amikor az 
ügyeletes végigjárta a cellákat, észrevette Maro-
sik öngyilkosságát. Elvágta a nyakára csavart le-
pedőt és azonnal értesítette a fogházorvost. Az 
orvos megvizsgálta Marosikot, azonban már csak 
a beállott halált konstatálhatta. -

— Halálos autóbaleset Békésgyula mellett. Békés-
gyuláról jelentik: Klein Vilmos 47 éves békés-
csabai mérlegkészitőt közvetlen Gyula alatt halá-
los autóbaleset érte. Az autó baloldalán az első 
és hátsó gummi egyszerre pukkant ki, aminek 
következtében az autó felborult és Klein Vil-
mos az autóból kiesve véresen terült el az or-
szágút porában. Fél órával később a szerencsétle-
nül járt embert egy autóbusz szállította be a 
gyulai közkórházba, ahol azonnal megoperálták, 
de az orvosi segítség már elkésett és Klein Vil-
mos súlyos koponyasérülésébe belehalt 

A DÉLMAGYARORSZÁG többezerkötetes köl-
csönkönyvtárában havi dij előfizetők részére 12 
és 10, heti dij 2000 korona. 

x Anday Piroska a legkiválóbb énekművész-
nő, a bécsi opera vi lághírű tagja dec. 1-én 
gyönyörű műsorral ária- és dalestét ad e 
Tiszában. Jegyek Harmóniánál . 

A Délmagyarországot, Szeged egyetlen liberá-
lis napilapját támogatja, aki nyomtatványszükség-
letét a Délmagyarország-nyomdában (Löw Lipót-
ucca 19.) szerzi be. Telefon 16—34. 

umh/a£n C í lí különlegességek 
O êffsrae&K- és tiumkútícIpQk legjobb kivitelben 

Belvárosi Cípőüziet S í é c h e n y I 
l é r 11. s ® . Város! bérhá?. 

mög még ögyébb veszödelmök 
harmadik eresztés 

nem repríz 
hétfőtől csütörtökig a 
Széchenyi Mozgodában. 

SNGWE.N nem, d e már íéláron 
vásárolgat elsörenáil 

tí*:zí- ' S j r Á s t ^ wbar&if legditatosabö 
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usymi.it: férfi-, női- és gyermekcipőd 
Hó- é s s á r c l p ő k J a v í t á s á t olcsón e s z k S z l S n t 
C S 1 P E Í , Sxegeű, Iskola ucca 18. szám. 

S z e g e d sz . hir. város polgármestere . 

10481/1926. eln. sz. 

Közhírré teszem, hogy Korom Mihály és tsal 
a szegedi bőrgyógyászati klinika telkén levő ár-
tézi kut felesleges vizének ártézi vízvezeték léte-
sítésével való felhasználására kértek engedélyt 

Mielőtt a szegedi bőrgyógyászati klinika ártézi 
kútjának és Korom Mihály és tsai által létesí-
tendő vízvezetéki mü engedélyezésének ügyét tár-
gyalnám, az 1885. évi XXIII. t. c. 163. §-ában 
foglalt rendelkezéseknek megfelelően az engedé-
lyezésre vonatkozó kérelmet, a vizimü tervezetét, 
műleírását és szakértői véleményét hivatalomban 
1926. évi december hó 31-ig közszemlére kitétet-
tem, egyben a tárgyalás határidejét a bőrgyógyá-
szati klinika ártézikutjára 1926. évi december hó 
21-én délelőtt 9 órára, a Korom Mihály és tsai 
által létesíteni szándékolt vizimüre pedig ugyan-
ezen napon délelőtt fél 10 órájára tűzöm ki. 

Felhívom az érdekelteket, hogy a létesítendő 
vizimüvekre vonatkozó esetleges észrevételeiket a 
közszemlére kitétel alatt írásban hozzám nyújt-
sák be, vagy a tárgyalások alkalmával élőszó-
val annál is inkább adják elő, mert ellenkező 
esetben meghallgattatásuk nélkül fogok határozni. 

Szeged, 1926. november hó 18-án. 

Dr. Somogyi SsíHveszíer, 
polgármester. 


