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— A pincérek után a borbélyok Is. Ismeretes az 
a mozgalom, amelyet a pincérek a borravalórend-
szer megszüntetése érdekében inditottak és amely 
remélhetőleg sikerrel fog végződni. A pincérek 
mozgalma most a borbély- és fodrászsegédeket is 
arra inditotta, hogy ők is állást foglaljanak eb-
ben a kérdésben. Rövidesen gyűlést fognak tartani 
és itt fogják megbeszélni, hogy a borbély- és 
fodrászsegédek megmaradnak-e a régi rendszer 
mellett, vagy ők is a százalékosrendszer beve-
zetését követelik. 

x Dinnyés Ferenc, az ismert szegedi festőmű-
vész Bécsben kiállítandó képeiből Szegeden a 
Kass halljában január 30-tól február 13-ig kiál-
lítást rendez. A kiállítás egész napon át nyitva 
lesz és megtekintése díjtalan. 

— Pusztító vihar Angliában. Londonból jelen-
tik: Az a vihar, amely Anglia déli részén vonult 
át, tegnap délután Skóciába érkezett és nagy ká-
rokat okozott. Anglia, Belfast és Skócia bizonyos 
részei közti táviró összeköttetés veszélyben van. 
Az ország külömböző részeiben a vihar fákat té-
pett ki tövestül. Skócia keleti partvidékén a ha-
lászflotlák rendkívül nagyszámú hajót vesz-
tettek el. 
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vásárhelyi hírek. 
A kőzltínzgatásl biróság mindkét panaszt lekül-

dóttc csütörtökön dr. S o ó s István polgármes-
terhez, amelyet a 48-as függetlenségi párt adott 
be a felsőházi tagválasztás ellen. A dr. I m r e 
József megválasztása ellen irányuló panaszra dr. 
Soós István polgármesternek is kell jelentést tenni, 
de meg kell tenni észrevételét a két megválasz-
tottnak is. Minthogy Kovács Sebestyén Zoltán 
csakugyan nincs még 35 éves, megválasztását bi-
zonyosan megsemmisíti a közigazgatási bíróság. 

A református presbitérium csütörtökön délelőtt 
ismét ülést tartott, amelyen az 1927. évi költ-
ségvetést tárgyal la le. A költségvetés végösszege 
220 ezer pengő. Ebből előirányoztak személyi kia-
dásra 53 ezer pengőt, elemi iskolák fenntarására 
50 ezer pengőt és egyházi épületek javítására 12 
<a*r pengőt. A presbitérium elhatározta, hogy az 
ö-templora részére rendel két harangot 7200 pengő 
költséggel. A pénz háromnegyed része közadako-
zásból már összegyűlt s valószínű, hogy a többi 
része is még begyülik. Az egjtfiáz a református nő-
egyletnek 160 pengő évi segélyt ad. A presbité-
ihKn elhatározta, hogy az Országos Református 
Lelkész Egyesületet a gyűlés megtartása céljából 
meghívja Vásárhelyre, ami öt-hatszáz református 
lelkész megjelenését jelentené. 

Hatalmas tűzvész pusztított csütörtökön virra-
dóra a város határában lévő Mártélyon. Kevéssel 
éjfél előtt azt vette észre a lakosság, liogy kigyul-
ladt a Kórsós-féle gőzmalom és hatalmas láng-
gal ég a belseje. Nyomban telefonállak a tűzoltó-
laktanyába, ahonnan Kiss Pál parancsnok intéz-
kedésére a tűzoltók azonnal kimentek Márlélyra. 
A tűz ekkorra már a malom tetőzetét és bel-
sejét elpusztította. A tűzoltóság rögtön hozzáfo-
gott az oltáshoz és nehéz, fárasztó munkával 
megakadályozta, hogy a tűz tovább terjedhessen. 
A kárt közel kétszázmillióra becsülik. 

x Dreherben ma délelőtt finom halleves. 478 

— A DM KE. rendkívüli közgyűlése. A Délma-
gyarországi Magyar Közművelődési Egyesület Sze-
geden, a városháza közgyűlési termében február j 
5-én (szombaton) délután 6 órakor rendkívüli köz- | 
gyűlést larl, amelyre az egyesület tagjait ez utón j 
is tisztelettel meghivja az elnökség. A közgyűlés j 
egyedüli tárgya: a székház és internátusi épület j 
eladása, egyetemi internátusi célokra. Tekintettel I 
arra, hogy a január 22-ére meghirdetett közgyű-
lést nem leheteti megtartani, a közgyűlésre oly 
figyelmeztetéssel hivatnak meg az egyesület tag-
jai, hogy ezúttal a közgyűlés a megjelentek szá-
mára való tekintet nélkül határoz és hogy sza-
vazati jogát csak az gyakorolhatja, aki utolsó 
(1926.) évi tagdiját az egyesület pénztárába a 
közgyűlést megelőzően már befizette. 

— Próba a parlamentben. Budapestről jelentik: 
Az országház kupola csarnokában az összes ér-
dekeltek közbejöttével helyszíni szemle volt, egy-
ben próbát tartottak az országgyűlés ünnepélyes 
megnyitásáról. 

— Nem különlegesség többé a .Princessev. 
Budapestről jelenlik: A belföldi különlegességi do-
hánygyártmányok árjegyzékébe felvett Pria-
oessasi szivarkát február 1-től kezdve a különle-
gességi forgalomból kivonják és az általános for-
galomban fogják jelenlegi áron árusítani. Árak a 
fogyasztók részére: 50 drb egy dobozban 2 pengőy 
20 drb egy dobozban 8P fillér, 25 drb húszas do-
bozka, vagyis 500 drb szivarka egy nagy karton-
ban 20 pengő, 1 drb 4 fillér, vagyis 500 korona. 
A dohányárusokat megillető 9 százalék eladási ju-
talékot a dohánynagyárusok megrendeléseiből le-
vonják. 

x Magántiszl viselők külföldi helyzete külföldön 
címen tart előadást vasárnap délelőtt fél 11 óra-

I kor a Kass sakktermében Kertész Miklós, a ma-
gántisztviselők budapesti főtitkára. Érdeklődőket 
szívesen lát a szövetség szegedi csoportja. 273 

— Rendelet a bankok és péazváltóüzletek sza-
bályozásáról. A »Budapesti Közlöny« csütörtöki, 
21-ik számában a pénzügyminiszter 30—1927. sz. 
rendelete jelent meg, amely tizenöt paragrafus-
ban a bank és pénzváltóüzlet szabályozását tár-
gyalja. A rendelet a bank és pénzváltóüzlet ipar-
engedélyének kiváltásához szükséges uj fellélcleket 
is közli, valamint még több újítást tartalmaz. 

— Kedvező részletfizetésre kaphatók a Délma-
gyarország kiadóhivatalában a legszebb és leg-
értékesebb magyar Minyvek. 

— Előadás a Munkásotthonban. A Munkásott-
honban pénteken este 7 órakor dr. H o r g e r Antal 
egyetemi tanár »Magyar szavak története cimmel 
tudományos előadást tart. 

— Leesett a lováról és a vonat alá kerttlt. Deb-
recenből jelentik: Szegedi István gazdálkodó ló-
háton hazafelé tartott. Hátaslova a Nyirábrány 
felé haladó mozdonytól megvadult, gazdáját le-
vetette, ugv, bog}' az a mozdony alá zuhant, annak 
kerekei levágták a jobb kezét és jobb lábát. A 
rendőrség megindította a vizsgálatot annak megál-
lapítására, hogy mennyiben terheli a felelősség 
a mozdony vezetőjél a súlyos balesel miatt. 

A Délmagynrországot, Szeged egyetlen liberá-
lis napilapját támogatja, aki nyomtatványszAksétf-
letét a Délmagyarország-nyomdában (LOw Lipót-
uccui 19.) szerzi be. Telefon 16—34. 

— A gyorsvonat felborította a vegyesvonatot. 
Zágrábból jelentik: A dalmáciai Medak és Racsak 
helységek között a zágrábi gyorsvonat össze-
ütközött a zágrábi vegyesvonattal, akkora erő-
vel, hogy a vegyesvonat felborult a pályatesten, 
halálos sebesülés szerencsére nem fordult elő és a 
súlyos sebesültek száma mindössze 6 utas. A meg-
indult vizsgálat megállapította, hogy a vegyes-
vonalnak az állomáson kellett volna megvárni a 
gyorsvonalot, ennek ellenére tovább indították. A 
szerencsétlenség miatt több letartóztatás történt. 

Az idény leg grandiózusabb tengerész drámája : 

— A Jótékony Nőegylet teaestélye. Fényes sike-
rűnek ígérkező tánccal egybekötött teaestélyt ren-
dez a Szegedi Kisdedóvó és Jótékony Nőegylet 
február 10-én este fél 10 órai kezdettel a Kass-
szálloda összes helyiségeiben özv. A i g n e r Nóa-
dorné egyesületi elnök vezetésével. Az estély sike-
rének biztosításán a város társadalmának szina-
java fáradozik, a jövedelmet jótékonyoélra for-
dítják. A Kisdedóvó és Jótékony Nőegylet Sze-
geden a legrégibb idő óta működő egyesület, a 
mennyiben még 1842-ben alakult s azóa szakadat-
lanul fejti ki jóékony munkáját, a szegények 
istápolása mellett kisdedóvó intézetet tart lenn a 
belvárosban, ahol közel 150 gyermek részesül ok-
talásban. A rendezőség ezúton is kéri a közönség 
támogatását. Meghívók és jegyek előjegyezhetők 
és kaphatók az egyesület székházában, Toldi-u. 
5. szám alatt. (Belvárosi óvoda.) Aki a megjelenés-
ben akadályozva van, a jótékouy célra való te-
kintettel ugyanitt jegymegváltás cimén adományát 
leadhatja. 

x Ipartestület fémipari szakosztálya felkéri tag-
jait, hogy a rádió klub által január 28.. február 
11 és 25-éu este 7 órakor az iparkamarában tar-
tandó előadásain résztvenni szíveskedjenek. Ugyan-
csak felhivja a tagok figyelmét március 4-től 
március 7-ig az ipartestület székházában tartandó 
rádiókiállitásra. 274 

— A Balatonba dobta gyermekét. Balatonfüred-
rőt jelentik: György Margit 20 éves cselédleáay 
újszülött gyermekét megfőjlotta és éjnek idejéa * 
Balatonba dobla. Letartóztatása után beismerte 
teltét és Laki Imre kocsis személyében megnevezte 
bűntársát A csendőrség mindkettőjüket lelartóz-
tatla. 

— öngyilkosok klubjas. Budapestről jelentik: 
Tegnap feltűnően intelligens női írással irt név-
telen levél érkezeti a főkapitányságra. A levél be-
jelenti, hogy Budapesten »öngyilkosok klubja* 
cimen egyesület működik, amelynek kb. 50 tagja 
van, amelynek az a célja, hogy tagjait öngyil-
kosságra bírja rá. Állítólag a tagok közül már 
többen öngyilkosok is lettek. A főkapitányságon 
hihetetlennek tartják a levél közlését a büaügyi 
ponyvaregénybe illő klubról. 

Gétfötöl szerdáig a KORZÓ MOTLIRAN. 

Elegáns szoba 
bútorral vagy anélkül 

kiadó. 
^ címet megtudja, ha felad egy apróhirdetést a 

Délmagyarorsiágba. 10 szóig 30 fillér. 

Ne várjon addig 
mig meghQlése teljesen kifejlődik, hanem szed-

jen a torokkatarrhusl je l lemző szárazsági ér* 

zés első jelentkezésénél Panflavin pasztiüdt, 

hogy a ragályt csirájában elfojtsa. A panflavin-

paszlillák a kórozók elé áthághatatlan gátat 

veinek, amellett kel lemes izilek és nem ártal-

masak a gyomorra. Legnagyobb szaktekinté-

lyek ajánlják. Minden gyógyszertárban kap-

hatók. 198 

Trianon után-Páris felé 
Érdekfeszítő olvasmány művészi leírásokkal, 

nagyérdekü politikai aktualitásokkal. 

A r a 4 penQÖ. 

Kapható a 

D É L M I G Y A R O R S Z É G kiadóhivatalában. 


