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A Délmagyarország Szegeden és környékén, Hódmező-
vásárhelyen és Makón az egyetlen liberális lap. 

Fennállásának biztosi téka és ereje a független polgárok 
és munkások támogatása 

— Betiltották a szegedi szociáldemokraták párt-

gyülésél. A szociáldemokrata párt hétfő este 7 

órára meghirdette rendes évi pártgyülését. A rend-

őrség a gyiilésl betiltotta azzal az indokolással, 

hogy a pártgyülést nem az előirt időben jelen-

tette be. 

— Szerencsétlenség az újszegedi kendergyárban. 

Az ujszegedi kenderfonógyárban szombaton dél-
után súlyos szerencsétlenség történt. Kiss Mihály 
17 éves tanonc balkarját munkaközben egy gép 
-elkapta és tövében levágta. A szerencsétlen mun-
kást súlyos sérülésével a közkórházba szállították. 

x Tiszta-tejes, kövér sóslu'ring Kocsisnál. fit 

— Előadás az ir reformátusokról. Vasárnap dél-
után 5 órai kezdettel a Lorántfy Zsuzsána Egye-
sület ünnepséget rendez a református templom-
ban. Az ünnepség kiemelkedő pontja lesz Sebes-
tyén Andor budapesti lelkész személyes tapasz-
talatain alapuló előadása az ir reformátusokról. 
Az ünnepség keretében énekel S. Szabady Frici 
budapesti énekművésznő, szaval dr. Weisz Tivadar 
törvényszéki jegyző. Lesz ezenkívül ima és bib-
liamagyarázat. Az ünnepségre beléptidij nyics. 

Malzói |>ireí£.jj 
Ismét napirendre kerül a vásárok kérdése. Makó 

város képviselőtestülete tudvalevőleg több ízben 
foglalkozott az országos vásárok kérdésével és 
mindenkor nagy izgalmat váltott ki ennek a kér-
désnek a tárgyalása. Elsőizben ugy határozott a 
képviselőtestület, hogy az országos vásárokat, me-
lyeket eddig szombaton és vasárnap tartottak, a 
jövőben kedden és szerdán fogják megtartani. 
Ezt a határozatot P a p p József megfelebbezte a 
törvényhatósági bizottsághoz, azt kívánván, hogy 
pénteken és szombaton tartsák a vásárokat. Idő-
közben újra a képviselőtestület elé került a vá-
sárok kérdése és a képviselőtestület elemző ha-
tározatának megváltoztatása mellett ugy határo-
zott, hogy egyelőre megmarad a régi vásári na-
pok, vagyis a szombat és vásárnap mellett, a 
törvényhatósági bizottságot azonban felkéri, hogy 
intézzen feliratot a kormányhoz a kérdésnek or-
szágos rendezése, vagy törvényes szabályozása ér-
dekében. Mindkét határozat a hétfői megyegyülés 
elé kerül és az állandó választmány azt java-
solja, hogy miután a képviselőtestület ebben a 
kérdésben kétféle határozatot hozott, oldja fel a 
törvényhatósági bizottság mindkét határozatot és 
utasítsa ujabb határozathozatalra a város képvi-
selőtestületét. 

A vármegye is hozzájárul a kövezés! szabályren-
delet módosításához. A városi képviselőtestület 
különféle változtatásokat eszközölt a város ucca-
kövezési szabályrendeletén. Nevezetesen a háztu-
lajdonosok hozzájárulási kötelezettségét oda mó-
dosította, hogy ezek ne a telkük uccai frontja, 
hanem a telek egész terjedelme arányában járul-
janak liozzá az uecakövezési költségekhez és hogy 
a törlesztési, időt és kamatlábat esetről-eselre a 
város tanácsa állapíthassa meg. A vármegye ál-
landó választmánya elfogadásra ajánlja a szabály-
rendelet módosítását. 

A városi létszámcsökkentés ügyében dr. Könv-
ves-Kolonics József felebbezéssel támadta meg a 
közgyűlés egy régebbi határozatát, melyben a kép-
viselőtestület kimondotta, hogy további létszám-
csökkentést nem kíván. A felebbezésl arra ala-
pította Kolonics, hogy a városi tisztviselők is 
részlvettek a szavazásban. A vármegyei állandó 
választmány ülésén az alispán .elismerte ugyan, 
hogy a tisztviselők szavazása »szépséghiba« volt, 
de mivel ezek a tisztviselők nem voltak érdekelve, 
a választmány a felebbezés elutasítását java-
solja a törvényhatósági bizottságnak. 

A városi bérpalota építkezése ellen beadott 
felebbezés ügyében is elutasító javaslatot tesz i'Z 
állandó választmány, mert ugy véli, hogy a nagy 
szótöbbséggel hozott képviselőtestületi határozatot 
indokainál fogva helyben kell hagyni. A megye-
gyűlés előreláthatólag szintén ezt az álláspontot 
teszi majd magáévá, de kérdés: mit szól majd 
hozzá a miniszter? 

Az országgyűlési képviselőválaszlók összeírása 
hétfőn veszi kezdetét. Délelőtt 8 órától délután 
2 óráig járják be az összeíró biztosok a várost 
és liázról-házra járva irják össze a választókat. 
Délután a lakásukon tartózkodnak a biztosok és 
ott veszik át azoknak a választópolgároknak írás-
beli bizonyítékait, akiknek választói jogosultsága 
a helyszínen történt összeírás alkalmával kétség-
telenül beigazolható nem volt. 

— Flhalaszlott ülés. A nemzeti megújhodás em-
léktábla-bizottság ülését a főispán — mint is-
meretes —, hétfőn délelőtt tizenegy órára hívta 
össze. Mivel hétfőn hivatalos ügyben Budapestre 
kelt utaznia, az ülést péntek délelőtt 11 órára 
halasztotta el. 

\ A boldogság alapja az egészség. Tiszta hami-
sítatlan babkávé megóvja önt a kimerüléstől és 
sok betegségtől. Meinl Gyula. 2 

x Leo mester a Hágiban szombaton és vasár-

nap előadást tart. 20 

— Az uj telefonkönyvel is magábafoglaló Sze-
g e d i Ú t m u t a t ó dr. Bottka Sándor és dr. 
Cserzy Mihály szerkesztésében a legközelebbi na-
pokban megjelenik. Az utmutató az általános cím-
anyagon kívül közli a pengőérlékü közszolgáltatá-
sokat és dijakat és az ez év január hó l-ig történt 
lelefonváltozásokat. Az útmutatóra, amelynek bolti 
ára 6 pengő lesz, még elő lehet fizetni a ked-
vezményes 4 pengő előfizetési áron a szerkesz-
tőségnél, vagy a Városi nyomdában. 

x Kitűnő Mecseki Tea-vaj kgr. 70.<M№. Gitteknél. 

\ Sehiiffer Erzsi Moderin-szalonja Szeged, Deák 
Ferenc-u. 22. I. ein. Női kalapmodellek, külön-
leges kötött-szövött costümök, sapkák, schawlak, 

pulloverek, harisnyák, combinégeek, virágok, gyön-
gyök. ridiculeök. Kalapalakitásokat jutányosán és 
olcsón készil. 49 

— A szegedi esendőrkeriilel u j vezetője. A bel-
ügyminiszter Budapestre, a belügyminisztériumba 
hetyezte át Schönherr Károly csendőrezredest, a 
szegedi csendőr kerület parancsnokát. Schönherr 
ezredes utóda Zsejonka József csendőrezredes. 
Schönherr Károly és Zsejonka József ma bucsu, 
illetve bemutatkozó látogatást tettek A i g n e r Ká-
roly főispánnál és dr. S o m o g y i Szilveszter j k » I -

gármesternél. 

x Tánc. Egyetemi hallgatók zártkörű tánctan-
folyamot nyitnak január hó 14-én, Kurbos IIIv 
tánctanárnőnél. Beiratkozhatnak kizárólag urilá-
nyok Toldy-u. 4. sz. a. naponta 5—8-ig. 18 

— Előadás anyák részére. A z O r s z á g o s 
S t e f á n i a S z ö v e t s é g szegedi anya- és cse-
csemővédőintézete e hó 9-én, vasárnap délután 
3 órakor a Csongrádi-sugáruti elemi iskolában 
(bejárat a sugárúti oldalon) tartja ismertető elő-
adását az anyák részére. Dr. B e r e t z k Péter, az 
intézet szülészorvosa tart előadást a terhesség 
higiéniájáról. Az előadásra az érdeklődő anyákat 
az intézet vezetősége ezúton hívja meg. 

x Cgyvédi hír. Grecsek Ede, a makói járásbí-
róság nyug. elnöke Makón, Héderváry-u. 1/1. sz. 
alatt ügyvédi irodát nyitott. 

— Pusztilő forgószél a Kaukázusban. Londonba 
érkezett jelentés szerint a Kaukázusban olyan 
óriási forgószél dühöngött, hogy több falut a 
szószoros értelmében elsöpört a föld színéről. 
Az orkán halálos áldozatainak száma 200 ezerre 
becsülhető, a vihar a tengeren is dühöngött. Két 
parti gőzös elsülvedt. 25 matróza a hullámok-
ban lelte halálát. ' 

x Olcsó fürdőkádak, takaréktüzhelyek Fo-
géi Edénél, Szeged, Takaréktár-ucca 8. 582 

x Bútort az Asztalosmesterek Bútorcsarno-
kában vegyen. (Szeged, Dugonics-tér 11.) 128 

/2 Szeged-Csongrádi Takarékpénztár Igazgató-
sága, Felügyelő-bizottsága, Választmánya, Napibizíosi 
és Tisztviselői kara mély megilletődéssel jelenti, hogy ez intézet igaz-

gatóságának tagja, illetve annak elnöke 

Szarvady Lajos úr 
fáradhatatlan munkás életének 76 ik évében 1927 január hó 7-én elhunyt. 

A megboldogult 37 évvel ezelőtt mint felügyelő-bizottsági tag kezdte meg 

intézetünknél működését, később igazgatóságunk lagja, majd annak elnöke lett. 

Ezen hosszú idő alatt egész lényével szolgálta intézetünk érdekeit, odaadó 

és fáradhatatlan munkássógu életét intézetünk felvirágoztatásának szentelte s neve 

intézetünk történetében a legkimagaslóbbak között fog mindenkor szerepelni. 

Mélyen fájlaljuk elvesztését s emlékét hálás kegyelettel őrizzük meg. 

Szeged, 1927 január hó 8. 

A Szegedi Hus- és Vásárpénzlár Rí. igazgatósága, felügyelő-
bizottsága és tisztviselői kara mély megilletődéssel jelenti, hogy a részvény-
társaságnak megalakulása óta alelnöke, majd öt esztendőn ál elnöke 

Szarvady Lajos úr 
a szeged-csongrádi takarékpénztár elnöke, a szegedi kereskenelmi 
és iparkamara volt elnöke, több társulat igazgatósági lagja stb. stb. 

f. hó 7-én este elhunyt. 
A megboldogult társulatunk megalakulása óta nagy szeretettel és határtalan 

ügybuzgalommal igyekezett társulatunk érdekeit előmozdítani. Elhunyta pótolhatatlan 
fájó veszteséget jelent nekünk. Emlékét soha nem muló kegyelettel fogjuk min-
denkor megőrizni. 

Szeged, 1927. január hó 8-án. 55 

A Szegedi Nyersterménykeres-
kedelmi Szövetkezet szomorúan je-
lenti elnökének, 

Szarvady Lajos 
urnák 

elhunytát. 

Puritán tanácsainak 
masan fogjuk érezni. 

hiányát fájdal-
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Az „Or ion" Bőrgyár Rt. igazgatósága, 
felügyelő-bizottsága, tisztviselői és mun-
kásai mély megilletődéssel jelentik igazgató-
ságuk tagjának 

SZARVADY LAJOS u r n á k 

elhunytát 
Vállalatunk érdekeit és fejlődését mindig 

a szivén viselte, emlékéi kegyelettel és tisz-
telettel fogjuk megőrizni. 
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