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ffireJc 
j r / 2 ^ 7 Csütörtök. Kőm. kat. Lolhár. Protes-

/ * táns Aranysz. J. Nap kel 7 óra 34 
perckor, nyugszik 16 óra 53 perckor. 

Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—12-ig. 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme-

let) nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig. 
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., Wildprelmarkt 1. (Osterr. Anzeigen A.-G.) 
Telefon: Serie 62—5—95. 

• t f d y . 

Egyszerű, komoly székely fejfáról néz reánk 
ez a név immár nyolc esztendeje. Aki e fejfa 
alatt pihen a boldog föltámadás reményében, 
a magyarság egyik legnagyobb költője és egyik 
küldetéses prófétája volt. Senki nálánál iga-
zabban és mélyebben nem látott a mi jövőnk-
be, amely a mi jelenünk leli. Néhány dalos 
és harcos társával egyedül maradt embernek 
az embertelenségben és ma a halottak élén 
él és uralkodik a lelkeken. Fiatalon Hint el 
az Illés szekéren és a fiatal szivek a leghűbb, 
örök heroldjai neki. Az ifjúság soha többé 
nem hagyja el őt, az ifjúság ugg zarándokol 
az egyszerű, komoly székely fejfához, mint 
a megváltó magyar feszülethez. Elhozza ide 
dalait és könnyeit, álmait és vágyait, pana-
szait és reményeit. Ennél a simái az örök 
életet érezzük, a föltámadást sejtjük. Nyolc 
éve ma, hogy Ady Endre a halhatatlanságba 
költözőit s azóta minden év magasabbra emeli 
a monumentumot, amely a magyar dicsőség 
egébe nőtt és világgá veti ragyogását. 

— (liiál Endre tanácsnok nem ad lovagias elég-
tételt Balogh Lajosnak. Megirtuk, hogy Balogh 
Lajos kedden provokállatta dr. Gaál Endre ta-
nácsnokot, aki a szénügyi sajtópörben azt a ki-
jelentést telte, hogy Baloghot évekkel ezelőtt erő-
szakos fellépéséért kiutasította hivatalából. I)r. 
Gaál Endre kulturtanácsnok csütörtökön levél-
ben értesítette Balogh Lajos megbízottait, hogy 
Balogh Lajosnak lovagias elégléteit nem ad, mert 
a bíróság előtt, mint közhivatalnok tette meg a 
vallomását. A kiutasításért, amely évekkel ezelőtt 
történt, most már szintén nem adhat lovagias 
elégtételt. 

— I j egyetemi magántanár. Dr. Burger Károly 
a szegedi nőgyógyászati klinika első tanársegéde, 
a napokban tartotta meg magántanári próbaelő-
adását, amelynek alapján az orvostudományi kar 
magántanári kinevezéséhez hozzájárult. Az uj egye-
temi magántanár kinevezése után is a régi sze-
gedi Kubinyi-klinikán leljesil szolgálatot. 

— Itáriiókiállüás Szegeden. A szegedi rádió klub 
február t-től február 7-ig a szegedi ipartestület 
helyiségében rádiókiállitást rendez, melyen a leg-
újabb tipusu készülékek és rádiófelszerelési cik-
kek kerülnek bemutatásra. A kiállítást megelőző-
leg az egyesület a rádióról löbb ismeretterjesztő 
előadást fog tartani, hogy a közönség a rádió 
lényegével és a külőmböző készülékek kezelésének 
módjával megismerkedjék. A .kiállításon a kü-
lőmböző készülékeket gyakorlatilag is bemutatják. 

— Kedvező részletfizetésre kaphatók a Délma-
gyarország kiadóhivatalában a legszebb és leg-
értékesebb maüvar könvvek. 

— Időjárás. A Meteorológiai Intézel jelenti: 
Hazánkban az idő részben felhős, de általánosan 
száraz, a hőmérséklet minimuma bár néhány fok-
kal a fagypont alatt van, még mindig magasabb a 
rendesnél. Jóslat: Száraz és mérsékelten meleg 
idő, valószínű hosszabb időtartalommal. 

— Kegyetlen gyilkosság a gyorsvonalon. Lon-
donból jelentik: A rendőrségei napok óta rej-
télyes bünügy foglalkoztatja. Egy Vickword felé 
robogó gyorsvonat lefüggönyözött és lczárL fül-
kéjében egy félig meztelen fialal leány holttestére 
bukkanlak. A holltest elhelyezkedéséről, valamint 
a csomagok szészórtságából arra lehel következ-
tetni, hogy erős dulakodás előzte meg a fiatal 
szép leány rejtélyes halálát. A rendőrség megál-
lapította. hogy a 22 éves leány Calfordban élő szü-
lei látogatására indult. 

x Ingyen szerelem fel a nálam vásárolt für-
dőszoba berendezéseket Fekete Nándor, Sze-
ged, Kossulh Lajos-sugárut 25. Tel. 10—72. 

— Életmentő rendőr. Gubicza Lajos 136. számú 
államrendőr szerdán reggel 8 órakor a Tisza 
Lajos-körut és a Kossuth Lajos-sugárut sarkán 
teljesített szolgálatot. A heti vásári sokadalomban 
Vass Lajos henlesmesler lovai megvadultak és 
magukkal ragadták a kocsit, amelyen Vass négy-
éves kisleánya üli. Amikor a megvadult lovak 
odaértek Gubiczához, a bátor rendőr éleiének 
kockáztatásával felugróit az egyik lóra és azt a 
földre teperte,' mire a kocsi megálll és igv a 
megrémült kislány megmenekült az életveszede-
lemből. Az életmentő rendőrt lelkesen ünnepelte 
a vásári sokadalom. Feletles hatósága kitünte-
tésre terjesztette elő. 

x Bácskai Albertné divatszalonjában (Vörös-
marty-u. 7.) estélyi ruhák eredeti modellek után 
készülnek. 45 

Vásárhelyi J&ireR. 
V tiszti főorvosi hivatalnál szerdán egy sulvos 

influenzás megbetegedést jelentettek be. A beteg 
S i m o n János 61 éves tanyai gazdálkodó, akinek 
betegsége agyhártyagyulladással komplikálődott. — 
Szerdán halálozás egyetlen eselben sem fordult 
elő. 

A lerj?dő influenza járvánnyal kapcsolatban dr. 
S z a p p a n o s Mihály tiszti főorvos szerdán hosz-
szabb beadványt intézett a tanácshoz, melyben a 
járvány nagyobb elterjedése cselén teendő óvin-
tézkedésekre hivta föl a tanács figyelmét. Első-
sorban azt telte szóvá, hogy a Feketesas nagyter-
mét nem lehet kellőképpen szellőztetni, pedig 
mozi előadások alkalmával sokszor zsúfolva van. 
A tiszti főorvos azt is a tanács figyelmébe ajánlja, 
hogy a hét közigazgatási kerületet ezidőszerint há-
rom orvos látja el, mert a negyedik orvosi állást 
a szanálás következtében beszüntették. Minthogy 
a mártélyi és kopáncsi orvosi állást már régeb-
ben megszervezték, de betöltve még nincsenek, 
mindkét helyre napidíjas orvosok alkalmazását 
kéri. Megsürgeti az üresedésben lévő kulasi orvosi 
állás betöltését is. Azon eselben pedig, ha a 
járvány nagyobb mértékben elterjedne, a sze-
gény betegek könnyebb kezelése céljából egész 
napra szóló ingyen fuvart kér a kerületi tiszti 
orvosok részére. 

V kórház megnagyobbitásánál előforduló aszta-
losmunkákra M a 1 á r c s i k János asztalosmester 
is benyújtotta ajánlatát, sőt a város pénztárába 
óvadékot is tett le. Most aztán beadványban kéri a 
város tanácsát, hogy utalja ki óvadékát, ajánla-
tát pedig tekintse be nem adottnak, mert a faárak 
időközben emelkedtek. Aniig ugyanis december 
31-ig 1200 koronába került köbmétere, addig ja-
nuár 15-től már 1400 koronába kerül. Ilyen vi-
szonyok között tehát nem tarthatja ajánlatát. 

Császitvav István kéri a város tanácsát, hogy a 
Kasza-uccát villanyvilágítással lássák el. 

m 
Telelőn: 

Iroíaí 2-58. Belvárosi Mozi T e l e i o n : 
Pénztári 5-82. 

Január 27., 28., 29., 30-án, csütörtökön, pénteken, szombaton, vasárnap 

Előadások kezdete köznapokon 5, 7, 9, vasárnap 3, S, 7 és 9 órakor. 

Meghűlésnél, náthánál, torokfájásnál, ideg-

fájdalmaknál, szaggatásnál naponta fél pohár 

természetes »Ferenc József« keserűvíz rendes 

gyomor- és bélmüködést biztosit. Egyetemi 

orvostanárok véleménye szerint a Ferenc Jó-

zsef viz hatása gyors, kellemes és megbízható. 

Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és 

füszeriizletekben. 

A telefonszolgálat. 
Abban az időben, amikor szanálták a postát, a 

telefonszolgálat máról-holnapra majdhogy teljesen 
csődöt nem mondott. Akármilyen kellemetlenek 
is voltak ezek a bajok, szó nélkül elnézlünk a ma-
gunk keserves tapasztalatai fölött és voltak na-
pok, amelyeken a szerkesztőség azok megnyugta-
tási irodájává vedlett át, akik egyre nagyobb 
idegességgel követelték, hogy a nyilvánosság leg-
erősebb szavaival kell sürgetni a mizériák hala-
déktalan megszüntetését, vagy legalább is mielőbbi 
gyökeres orvoslását. A jogos panaszok nyilvános 
tárgyalását azonban minden egyes esetben el-
hárítottuk, meri hát gondoltuk, ha szanálták a 
poslát, időt kell engedni a szanálási betegség 
kiheverésére. Bemélhetőleg a telefonközpontban is 
belátják, hogy ez az idő alaposan lejári és hogy 
most már joga van minden egyes előfizetőnek a 
figyelmes és pontos kiszolgáláshoz. Ezzel szemben 
a mizériák kiujulnak. Beszélgető számokat szét-
kapcsolnak olyankor is, amikor egyiket sem hívja 
vidék és tegnap megtörtént, hogy két számot 
szétkapcsoltak és az egyiket elvitték egy másik 
h e l y i számhoz. Kiég gyakoriak a hármas kap-
csolások és szerdán délután 7 óra Iáján egyes szá-
moknál majd leljes félóráig nem jelentkezett a 
központ. Influenzajárvány és egyébb veszedelmek 
idején ez így tovább huszonnégy óráig sem me-
het. A rendezők és az osztályvezető minden jó-
szándéka és igyekvése melleit is a bajok egyre 
tornyosulnak. A szegedi telefonközpontban rendet 
kell teremteni, aminek egyetlen módja a jó há-
lózat, a pontosan funkcionáló berendezés és a 
gondos, meg figyelmes kezelőszemélyzet. Az elő-
fizetők nem tudhatják, hogy hol a baj. A postán 
tudni kell. Tessék végre segíteni. 

— Az 192". évi keresMi, jövedelem és vagyon-
j adók újbóli kivetéséi kérő beadványok haláride-

jének meghosszabbítása. A kereskedelmi és ipar-
kamara elnöksége a pénzügyminiszterhez intézett 
felterjesztésében kérle az 1927. évi általános ke-
reseli, jövedelem és vagyonadó uj megállapítá-
sára vonatkozó kérelem és vallomás beterjeszté-
sére 1927. január 31-ikében megállapított határ-
időnek meghosszabbítását. Ezen felterjesztésre a 
pénzügyminisztérium megengedte, hogy mindazok, 
akiknek adója január 15-éig a Jelszólamlási bi-
zottság állal érdemben nem tárgyaltatott, illető-
leg, akiknek felebbezése felelt ezen a haláridőn tul 
hozatnék érdemleges határozat, az adójuk ujabb 
megállapítására irányuló kérelmüket és adóbeval-
lásaikat a határozat meghozatalától, illetőleg ha 
a tárgyalásra nem lettek volna megidézve, a ha-
tározat kézbesítésétől számított 15 nap alatt ter-
jeszthessék elő. Viszont elrendelte, hogy azok adó-
alapja, akik a felszólamlási bizottság által január 
15-ike után hozott határozat ellen a törvényes ha-
táridőben további jogorvoslattal nem éltek és a 
fenti meghosszabbított haláridőn belül adóalapjuk 
ujabbi megállapítását nem kérték, ujabb kivetés 
mellőzésével megrögzitlessék. 

Visszajön Szegedre egy liires szegedi szabó. 
Sokan emlékeznek bizonyára a béke idők 
elegáns hires szabójára, Bokor Ignácra, aki 
nemcsak a Szeged és távolvidék clőkelőségei-

i nelc dolgozott, de maga is mindig ugy nézett 
ki, mintha rá lett volna öntve a ruha«. 
A háború elején azután kapta magát és Buda-
pestre tette át működése színhelyét. Itt is 
hamarosan a főurak szabója lett, majd a 
Váci-uccai Berger és Verő-cég fényes ajánlatát 
fogadia el és az előkelő ruhaszalon főszabásza 
lett. Bégi szegedi rendelői azonban Pestre 
is utánamentek és mindvégig nála dolgoztat-
tak, mert ezek szerint olyan ruhákat, mint 
Bokor, más szabó nem tud rájuk szabni. Ez 
a ragaszkodás lett Bokor végzete. Hivei addig 
unszolták, amig elhatározta, hogy visszatér 
régi hazájába Szegedre és itt újból férfiruha-
szalont nyit. Akik szeretik a jól szabott ele-
gáns ruhákat, bizonyára szívesen olvassák ezt 
a hírt. 

— ftrepénzt is lehet külföldre küldeni. Budapest-
ről jelentik: A postavezérigazgatóság közli, hogy 
ezentúl a belföldi viszonylaton kívül Ausztriába; 
Csehországba, Lengyelországba és Németországba 
szóló értéklevelekben az összeg kiegészítéséhez 
szükséges ércpénzt is lehet elhelyezni. Magyar 
ércpénzben ez az összeg 4.99 fillérnél nagyobb 
nem lehet. Az ércpénz lemezpapirra erősítve, 
vagy vászonba burkolva helyezendő el, hogy az 
érmék eredeti helyüket ne változtassák és a bo-
rítékot ki ne szakítsák. 


