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x Dugulás és aranyeres bántalmak, gyo-
mor- és bélzavarok, máj- és lépduzzadás, hűt-
és derékfájás ellen a természetadta »Ferenc 
József keserűvíz, naponként többször be-
véve, biztos segítséget' nyújt. Tudományos 
megfigyelések beigazolták, hogy a Ferenc 
József viz alhasi megbetegedések eseteiben 
gyorsan és mindig enyhén hat. Kapható 
gyógyszertárakban, drogériákban és fűszer-
üzletekben. 

Adófelszólamlási tárgyalások. 
A szegedi 

L számú adófelszólamlási bizottsáu 
a következők felebbezéseit tárgyalja: 

január 10-én: 

Basch Albert Klauzál-tér, Blau Ignác Kelemen-
u. 5, ifj. Schlesinger Mór Széchenyi-tér 115, Hoch 
-Mór Dugonics-tér 1. Fischer Izsó Kölcsey u. 10. 
(iái József Rudolf-tér 14, Spitzer Miksáné" Arva-u. 
19, Müller Sámuel Klauzál-tér 2, Balázs Jenő Szé-
chenyi-tér 2. Mülhoffer Nővérek Széchenyi-tér 13, 
Vadász Géza Püspök-bazár, Steril Dávid Mikszáth 
Kálmán-u. 17, Sejpes Andor Tisza L.-korul 51, 
Lampel József Tábor-u. 5, Vermes Zsigmond ke-
reskedők Petőfi S.-sugárul 25, Zollner Károly 
Mikszáth K.-u. 13. Nyári Ferencné Vitéz-u. 18. 
Salamon Béla Br. Jósika-u. 30, Spitzer Jakab 
Mérei-u. 8, Kiss Nándor Berliní-körut 26, Kaiser 
Kálmán Margit-u. 3. ügvnökök. Pálmai Zsigmond 
Rudolf-tér 14. 

január 11-én : 

Kövesi Béla Margit-u. 28, Böhtn Sándorné Szenl-
háromság-u. 2, Franki és Zeísler Kálmán-u. 12, 
Günsz Gábor Attila-u. 18, Feuermann Lipót Va-
léria-tér 2, Grünvald Sándor Polgár-u. f i , Schoor 
Ármin Béke-u. 1. Goldgruber Gábor és fiai ügy-
nökök Korona-u. 10, Flamm Artur borkereskedő 
Tisza Lajos-körut 48, dr. Gerle Imre Tisza l.ajos-
körut 69, Meisels Simon Mikszáth Kálmán-u. 13, 
Mutter Ferencsevics Iskola-u. 18, Barba Gyula 
Takaréktár-u. 4, Wolff Andor Kárász-u. 6/a, 
Geigner József Mérei-u. 5, Kersch József borke-
reskedők Fodor-u. 39, Váradi Imréné élesztőke-
reskedő Báró Jósika-u. 14, ifj. Sándor Ferenc 
Margit-u. 24. özv. Wertheimer Adolfné Polgár-u. 
7, Sándor Kálmán borkereskedők Kálvária-u. 4. 

január 12-én: 

Havas Ferenc bélkiv. váll. Petőfi S.-sugárut 4, 
Sugár Mór gyüinölcsszállitó Révai-u. 20, Várnay 
Dezső földbirtokos Kárász-u., Sandberg Henrik 
kötszerész Széchenyi-tér 16, Dosztig Ferencné ké-
ses Munkácsi-u. 3, Neu Ernő bankcég Kigyó-u. 5, 
ifj. Ottovay Károly vaskereskedő Tisza Lajos-körut 
51, Bruckner Testvérek Kossuth Lajos-sugárut 1, 
llay Miksa üvegkereskedő Széchenyitér 11, Adler 
Mór Tisza Lajos-körül 38, Hirth János Károlvi-u. 
3. Bolgár Lajosné Kossuth Lajos-sugárut 29, Kö-
rösi Albert Valéria-tér 1, Reich Mór üvegkeres-
kedők Mikszáth Kálmán-u. 3, Godó János zománc-
kereskedő Dugonics-tér 12. Szántó József zománc-
kereskedő Széehenvi-tér 11. 

— A SzAK-Bástva nagy jelmezes bálja. A Sze-
gedi Atlétikai Klub és a Bástya Szegedi Atléták 
Köre szombaton este fél 11 órai kezdettel a 
Tisza-szálló összes termeiben rendezte meg zárt-
körű jelmezes és álarcos táneestélyét. A farsang 
első és legkiemelkedőbb bálját olyan nagy ér-
deklődés előzte nteg, hogy a bál méltán Ígérkezett 
az utóbbi évek legemlékezetesebb és legfényesebb 
báli eseményének. A fényes bálon olt láttuk a 
szegedi társadalom legtöbb kiválóságát. Fantasz-
tikus jelmezek és korhű álarcos öltözékek vál-
takoztak. Különösen a jelmezes felvonulás volt 
olyan pompázatos, hogy a szegedi bálák történe-
tében egyedül áll. A kivételes báli sikert a SzAK 
kiváló rendezőgárdája biztosította ugy, hogy ezen 
a bálon mindenki táncolt és a legjobb hangulat-
ban telt el az egész farsang-mámoros báli éjszaka. 
Éjfélkor lehulltak az álarcok és megtartották a 
népszavazást, amely eldöntötte a jelmezversenyt. 
A versenyen negyven jelmezes nő vett részt. A 
szavazás eredményeként az első dijat Szécsényi 
Kató nyerte el Pieroll jelmezével, a másodikat 
Klein Ibolyka dominójával a harmadikat pedig 
Megyeri Böske egyéni jelmezével. 

— A Szegedi Dalárda január 11-iki hangversenye 
este 8 órakor kezdődik a Tiszában. Jegyek a ta-
goknál és a Szent István Társulatnál kaphatóid 

x Zwiekl kötöttáru csak címkével valódi Festő-
ucca 4. 
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Otvosi köpenyek, 
S O O i n n c , Szeged, Isko a ucca 11. 129 

Vásár&elyi f)ireK. 
A szegedi posta műszaki felügyelősége értesítette 

a városi tanácsot, hogy a kereskedelemügyi mi-
niszter nem engedélyezi a Vásárhely—Makó közöli 
tervezeti villanyos távvezetéket. A terv szerint Makó 
közvilágítását is Vásárhelyről látták volna el, ami-
nek azonban egyelőre gátat emelt a miniszter 
határozata. 

Az óvodai felügyelő bizottság 11-én délelőtt 10 
órakor a városháza tanácstermében ülést tart. 

A polgármester betegsége miatt elmarad a va-
sárnap délelőttre összehívott Földmunkás Szövet-
ség megalakulását előkészítő bizottsági ülés. 

A város monográfiájának megírásával a tanács 
Csókán Pál népművelési titkárt bízta meg. A mo-
nográfia májusra készül el. 

Vásárhely egyik legszebb uccája a Szentesi-
ucca, mert nyílegyenes vonalon szeli át a várost. 
Az uccát kél oldalt két-két sorban fák szegélye-
zik. amelyek sokban rontják az ucca szépségéi. 
A belső sort ugyanis a város ülteti, ez tehát 
egyenes, a házak felöli sorfát ellenben a ház-
tulajdonosok ültetik, akik nem törődnek se szép-
séggel, se egyenességgel s bizony a fasor girbe-
görbe vonalat mulat. A háztulajdonosokat a vá-
rosi tanácsnak kellene arra szorítani, hogy a fa-
ültelésnél az uéca vonalát is nézzék s ne össze-
vissza ültessék a fákat. 

Az Iparegylet nagytermében az Iparegylel és a 
Bercsényi Sportegylet ma este társasvacsorával 
egybekötött műsoros estélyi rendez. 

x Nagy galambfalvi Feleky György festőmű-
vész kiállítása, amely valóságos művészi szen-
záció számba megy, a Kass halljában 10-éig 
belépődíj nélkül tekinthető meg. — A képek 
nem eladók. 

1IJ27 január 9. 

— Tudományos előadások a Munkásotthonban. 
A szegedi szakszervezeti bizottság, mint ismeretes, 
sorozatos ismeretterjesztő előadásokat rendezett a 
múltban. Az előadások a választás miatt elmarad-
lak, most azonban ismét megkezdődtek. A tudo-
mányos és ismeretterjesztő előadások sorrendje 
a következő: Január 11. kedd. dr. Buday Árpád 
egyetemi tanár: Másfélezeréves ármaxímáiás. Ja-
nuár 14. péntek, dr. Székv Tibor egyetemi tanár: 
A bölcsek köve. Január 18. kedd. dr. Tonelli Sán-
dor kamarai főtitkár: Az emberi civilizáció kezde-
tei. Január 21. péntek, dr. Tonelli Sándor kamarai 
főtitkár: Az emberi civilizáció kezdetei. Január 
25. kedd. Mónus Illés: A szociáldemokrata pártok 
a háború előtt és a forradalmak után. Január 28. 
péntek, dr. Ilorger Antal egyetemi tanár: Magyar 
szavak történele. Február 1. kedd. Tombácz Imre: 
A nemzetközi segédnyelv kérdése és az eszperantó. 
Február 4. péntek, dr. Nagyfalussy Andor orvos: 
A célszerű táplálkozás. 

— Láthatatlan repülőgépeket építtet Anglia. Lon-

donból jelenlik: A léghajózási m in isz tér ium 

egyik legnagyobb angol repülőgépgyárban har-

m inc óriási bombavető repülőgépet rendelt 

meg. Az u j repülőgépek ezer lóerősek lesz-

nek és egy kü lönös készülék segítségével 

gázokat fognak fejleszteni, amelyek a repülő-

gépet l á thata t lanná teszik. 

— Izgalmas életmentés a budai Krzsébet-liidíő-
i nél. Budapestről jelentik: Szombaton reggel nyolc 

órakor izgalmas életmentés játszódott le az Kr-
zsébet-hid budai oldalán, ahol a járókelők arra 
lettek figyelmesek, hogy egy uccaseprő lesietett a 

i dunaparti lépcsőkön és beleveti magát a Duna 
hullámaiba. Az öngyilkos uccaseprő pillanatok 
alatt eltűnt a Duna hullámaiban. A kiképzett men-
tőrendőröknek sikerült a Dunából kihuzniok az 
öngyilkos uccascprőt. akit a közben megérkezett 
mentők súlyos állapotban beszállították a Rókus-
kórházba. A kórházban eszméletrelérilették az 
életuntat, aki elmondotta, hogy Fülöp Sándornak 
hívják, 28 éves. városi uccaseprő. Nagy nyomorban 
élt és ezért akart megválni az élettől. 

Özv. Szarvad« Lajosné szül. Fluck Rózsa a maga és gyermekei: Hermán Mihálvné Szarvadv 
Margit, Dobokay Béláné Szarvad* Rózsa, valamint vejet: Hermán Mihály és Bobokay Béla, ugysztnte 
unokái: Hermán Zsuzsa és Kata, Bobokay Eszter és Mária nevében fájdalomtól megtört szívvel tudatják 
hogy a legjobb férj, apa, após, nagyapa és rokon 

a S z e g e d " C s o n g r á d i T a k a r é k p é n z t á r e l n ö k e s l b . 

76 éves koréba , legboldogabb, házasságának 43 ik évében kínos szenvedés után folyó hó 7-én este 
10 órakor nemes lelkét visszaadta Teremtőjének. 

A megboldogult drága tetemeit folyó hó 9 én délután egynegyed 4 órakor a Belvárosi sírkertben 
a róm kath. egyház szertartása szerint fogjuk örök nyugalomra helyezni. 

Az engesztelő szentmise áldozatot az egek Urának folyii h) 10-én délelőtt fél 10 érakor 
a Belvárosi templomban fogjuk bemutatni. 

Szeged, 1927 január h < 8 án. 
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Az étvágyat nem rontják, kitűnő 
izflek, hatásuk gyors 

és biztos. Mhi 218 

Megfejt ez az átkozott 
köfiögá s I 

K a p h a t ó 
g y ó g y t á r a k és d r o g é r i á k b a n . CGQER mellpasztlllál 

csakhamar meggyógyított I 

II legszebb magyar könyvek 
a legketivezöbb fizetési föl-
tételek mellett kapőatók a 

DÉLMAGYARORSZÁG 
k i a d ó h i v a t a l á b a n 

A téli szezonbél kimaradt szövetekből 
öltönyökéi és téli kabátokat Gombos István szabómester 


