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Az Iskola-ucca és környéke kereskedői és iparosai 

értekezletüket ma d. e. !2ll~kor tartják 

H i r e l c 
F / 2 3 Vasárnap. Hóin. kat. B. 3. Zelnu. Pro-

/ tcsláns Raimund. Nap kel 7 óra 38 
perckor, nyugszik 16 óra 46 perckor. 

Somogyi könyvtár zárva, Muzeum nyitva dél-
előtt 10-től l-ig. 

Egyetemi könyvtár vasár- és ünnepnap zárva. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-

tanak: Frankó Andor, Kálvária-ucca 17. (Tel. 225.) 
Kovács Zoltán, Petőfi Sándor-sugárut 41. (Tel. 
777.) Leinzinger Gyula, Széchenyi-tér. (Tel. 352.) 
Lipschitz gyógyszertár, Kelemen-u. (Tel. 391.) Mold-
vány Lajos, Újszeged. (Tel.846.) Török Márton, 
Csongrádi-sugárut. (Tel. 364.) 

A Délmagyarország bécsi szerkesztősége: Wien, 
II., Taborstrasse 7. (Wr. Auslandskorrespondenz). 
Telefon: 40—3—22. Bécsi kiadóhivatal, olvasó-
terem és hirdetési képviselet Ausztria részére: 
Wien, I., Wildpretmarkt 1. (Österr. Anzeigen A.-G.) 
Telefon: Serie 62—5—95. 

; — Kelolvas« ülés a Dugonics-Társaságban. A 
Dugonics-Társaság január 30-án, vasárnap délután, 
kivételesen 5 órakor a városháza közgyűlési termé-
ben felolvasó iilésl tart. Tárgysorozat: 1. Szentla-
másy Alma: Versek. 2. Yámos Ferenc: A szegedi 
városháza és szerepe Leehner Ödön művészeté-
ben. 3: Hegyi István: Novella. Belépés díjtalan. 

— összehívlak a kandidáló bizottságot. A ja-
nuári közgyűlés mint ismeretes —, ismét vá-
laszt néhány tisztviselőt, aljegyzőt, fogalmazót, iro-
<latisztet, irodasegédtiszteket és végrehajtókat. I)r. 
Vigner Károly főispán szerdán délelőtt tizenegy 

órára liiyla össze a kandidáló bizottságot, amely 
megejti majd a jelölésekei a pályázók közül. l)r. 
KöSzó Istvánon, dr. Végmann Ferencen és dr. 
Tóth Imrén, a kandidált) bizottság választott tag-
jain kivfll meghívót kaptak még Bokor Adolf, dr. 
Széli Gyula és Várhelyi József is. 

\ 4. Filharmonikus hangverseny f. hó 30-án, 
d. e. ponlban 11 órakor. Pont 11 órakor ajtók 
bezáratnak. 228 

— Adóelőadás a kamarában. Szombaton este 
a kereskedelmi és iparkamarában T ö r ö k adó-

ügyi referens lájékoztaló* előadást tartott a mai 
komplikált adóügyi kérdésekben. Részletesen tá-
jékozLalli a megjelenleket az adóbefizetések mód-
járól. terminusairól és egyéb technikai kérdések-
ről. 

— Csütörtökön Traviala Lambcrg Rózsival és 
Ocskay Kornéllal. Jegyek Délmagjyarország kiadó-
hivatalában. 

x A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár az intézet 
vezérigazgatójának, Ivóós lilemér m. kir. kincs-
tári főtanácsosnak temetése miatt folyó, hó 21-én, 
hétfőn délulán pénztárait zárva tartja. 218 

x Nőgyülés, a .Munkásotthonban. A szegedi szo-
eiáldemokrala párt nőszervező bizottsága 23-án, 
vasárnap d. u. fél 4 órakor nőgyülést tart a Hél-
vezer-uecai Munkásotthonban. 

x V Szegedi Leány egylel vasárnap délelőtt 11 
órakor a hitközségi nagyteremben rendkivüli" köz-
gyűlést tart. A tárgy fontosságára való tekintettol 
kérjük a tagok minél nagyobb számban való meg-
jelenéséi. Az elnökség. 226 

Vásárhelyi j&ireK. 
\ susáni református templomnak nincs még 

orgonája. Az orgona-alap gyarapítása végeit hang-
versenyt akarnak rendezni. A hangversenyen való 
közreműködésre valószínűleg felkérik Hegedűs Ló-
rántot, azonkívül Kőnig Péter szegedi zeneiskolai 
igazgatót és Árokháti Béla orgonaművészt. A hang-
verseny ügyében ma délelőtt l t órakor Tereh 
Gyula református lelkész lakásán megbeszélést 
tartanak. 

A Kereskedelmi Testületnek vasárnapi közgyű-
lésén résztvesz az OMKE részéről Balkányi Kál-
mán igazgató, Frey Kálmán alelnök és Halasi 
Fischer Ödön, a szegedi kereskedelmi kamara ré-
széről pedig Tonelli Sándor főtitkár. Este a tes-
tület a vendégek tiszteletére halvacsorát rendez. 

A munkásbiztositó igazgatósága beadványt inté-
zett a tanácshoz, melyben kéri, hogy egy adó-
végrehajtó csakis a betegsegélyzői dijak behaj-
lásával foglalkozzon. 

óföldeákon ragadós száj- és körömfájást konsta-
táltak. 

— Megalakul a szegedi fényképészek szövetsége. 
A magyar amalőrfényképészek szövetsége rövide-
sen megalakítja szegedi osztályát. Mindazok az 
amatőr fényképészek, akik a megalakulásnál részt 
akarnak venni, jelentsék be elmüket Gábor Endre 
Szeged, Kelemen-ucca 7. szám alatti fényképész-
nél. A szegedi fiók megalakulása után tagjai szá-
mára külömbözö továbbképző tanfolyamokat fog 
rendszeresíteni. 

— Kedden Hartos Gyulával Lear király. Jegyek 
Délniagyarors/ág kiadóhivatalában. 

x A Próféta-étteremben poharankénti kimérés-
re kerül a közkedveltségnek örvendő Szent István 
Porler-sör. 

Máltái ffirclc. 
A választás epilógusa. A decemberi képviselővá-

lasztás ulóhangjai hangzottak ma el a makói 
büntetőjárásbiróságon. N a g y Ernő makói gaz-
dálkodó állolt vádlollként dr. B r o m m e r Ödön 
járásbirósági alelnök előtt azért, mert a választás 
előtti korteskedés idején a következő kijelentést 
tette egy ellenzéki választópolgárokból álló társa-
ság előtt: • 

A maguk jelöltje állandóan részeges, csak ak-
kor megy a választók elé, ha be van rúgva! 

Ezért a kijelentésért dr. K ö n y v e s-K o l o n i c s 
József, — noha közludomásu róla, hogy szeszes 
itali egyáltalán nem fogyaszt, — rágalmazás és 
becsületsértés miatt feljelentelte Nagy Ernőt. A 
mai tárgyafáson a vádloll kijelentette, hogy a 
vád tárgyává lett kijelentését egyáltalában nem 
értette dr. Könyves-Kolonies Józsefre és bocsá-
natot kért Kolonícstól. amit Ivolonics elégtételül 
elfogadolt és visszavonta a vádat. A biróság erre 
beszüntette Nagy Ernő ellen az eljárást. 

Csaló lókupec. Petrovics Miklós Kmetly-ucca 24. 
szám alalt lakó lóalkusz egy teljes fogatot, ko-
csit, lovat és felszerelést vásárolt meg egy makói 
gazdától 9 millió koronáért, azzal a kikötéssel, 
hogy a vételárat kél részletben fogja január 15-én 
és 17-én kifizetni. Időközben eladta a lovat Oros-
házán négymillió koronáérl, de a pénzt elköltötte 
ahelyett, hogy az eladónak átadta volna. A ló-
kupec najx)kig hitegette a gazdát, inig ez végre is 
megunta a dolgot és csalásért feljelentette a ló-
alkuszl a rendőrségen. Petrovicsot kihallgatása 
után őrizetbe vette a rendőrség, mert alapossá 
vált az a gyanú, hogy több hasonló cselekmény 
is terheli ől. A gyanú be is igazolódott, mert a 
mai nap folyamán több károsult jelentkezett a 
rendőrségen, akik feljelentéseikkel csatlakoztak a 
Petrovics elleni eljáráshoz. A rendőrség most az 
ujabban kiderüli ügyekben is lefolytatja az el-
járást. 

x l ' j gyógyszertár. A hivatalos vizsgálat meg-
ejlése után vitéz K i r á l y Mihály gyógyszerész 
makói uj gyógyszertárát megnyitotta és a Des-
scwffy-lér 19. szám alatt átadta a forgalomnak. 

^ Risrongyos akció. 
A szegedi kisrongvosok érdekében a főispán 

által megindított akció meglepően szép eredmény-
nyel halad előre. Napról-napra nagyobb adomá-
nyok folynak be a főispáni hivatalba. A szom-
bati adományokkal együtt az eddigi gyűjtés ered-
ménye meghaladta már az ezer pengőt. Szom-
baton a következő ujabb adományokat könyvel-
ték el a főispáni hivatalban, dr. Kelemen Béla 
10, dr. Kovács József 10, dr. Kovács Kálmán 10, 
özv. Vén Aladárné 10, Jager József 4, özv. Makay 
Zádorné 4, Temesváry József 10, VI. ker. függet-
lenségi kör 10, Hutter Károly 10, dr. Mészáros Fe-
renc 10, Gróf Árpád 25, Frankó Andor 10, ifj. 
Frankó Aj'ndor 8, Szeged város tiszti ügyészsége 
20. Az eddig befolyt adományok összege: 1.036 
pengő. 

Az érdeklődés az akció iránt oly nagy, hogy az 
összeg meg fogja haladni az eddigi évek gyűjté-
seinek eredményét. 
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— Időjárás. A Meteorológiai Intézet jelenti: 
Hazánkban az esőzés inkább csak az ország nyu-
gati felére szorítkozott. Itt-ott hó is esett. Jóslat: 
Fagypont körüli hőmérséklettel, egyelőre még csa-
padékos idő. Később a felhőzet csökkenése vár-
ható. 

x A boldogság alapja az egészség. Tiszta, ha-
misitatlan babkávé mégóvja önt a kimerüléstől és 
sok betegségtől. Meinl Gyula. 237 

— Damó Oszkár meghalt. Budapestről jelen-
tik: Damó Oszkár, a magyar újságírás kiváló 
reprezentánsa, aki az utóbbi években betegsége 
mialt vidéken tartózkodott, pénteken éjjel két óra-
kor Miskolcon elhalálozott. Szegeden kezdte az 
újságírást, majd éveket töltött budapesti redak-
ciókban, legutóbb a Miskolci-Reggeli Hírlap szer-
kesztője volt. Tüdőbaja képtelenné telte- az aktiv 
munkára, míg most a halál megszabadította szen-
vedéseitől. 

x Báli szezonra állandó kiállítás vételkényszer 
nélkül. Női divatcikkekben párisi virágok, gyön-
gyök, ridiculeök, ővek, csaltok, ruhadiszék. Ve-
lour és kölölt-szövöll ruhák, "svájci fehérnemüek. 
N ő i k a l a p m o d e l l e k , átalakítások gyorsan és 
jutányosán készülnek. S c h ü f e r E r z s i »Mo-
dern áSzalonjában« Szeged, Deák Ferenc-u. 22. I.e. 

x Báliruha fazonokat olcsón készítek legújabb 
modelljeim ulán. Reich Erzsi Szeged, Vár-u. 7. 

x Február 27. Szabók bá l ja a Tiszában. 

Katonazenekar közreműködésével. 
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frakk-ing ele, nyakkendők, keztyük, harisnyák 
legnagyobb választékban legolcsóbb árakon 

P o l l á k T e s i v é r e k n é l . 
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EGGER lílljasztlllii 
Az étvágyat nem rontják, kitűnő 

izfiek, hatásuk gyors 
és biztos. Mbl5 

aejfojt ez az átkozott 
Mliögétl 
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