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wW/22 K e d d- Róm- k a L pét- székf- P r o t e s-
* táns. Nap kel 5 óra 65 perckor, 
nyugszik 17 óra 33 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 közfii 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. (Osterr. Anzeigen A.-G.) 
Telefon: Serie 62—5—95. 

— Az erdőigazgatóság elhelyezése. Megírtuk, hogy 
a földmivelésügyi miniszter végérvényesen Sze-
gedre helyezte át a kecskeméti erdőigazgatósá-
got. Dr. Tóth Béla főjegyző a polgármester meg-
bízásából szombaton Kecskemétre utazott és ott 
letárgyalta a hivatal áthelyezéssel kapcsolatos 
ügyeket. A tárgyalások eredményéről hétfőn re-
ferált a tanácsnak. Elmondotta, hogy a városnak 
tizenkét esalád számára kell lakásról gondoskod-
nia. Augusztus elsején az erdőigazgatóság tiszt-
viselői ideiglenesen a köztisztasági telep mögött 
épült munkásházakban kapnak lakásokat, a jövő 
év májusában pedig beköltöznek az Oroszlán-
uccában építendő uj városi bérházba. A város 
gondoskodik annak az öt családnak az elhelyezé-
séről is, akik jelenleg az erdőkincstár Du-
gonics-léri házában laknak. Ebben a házban lesz 
az erdőigazgatóság hivatala is. 

— Nagyfontosságú ügyekről tárgyal a városi 
párl. A városi párt kedden este 6 órakor tartja( 

összejövetelét a Hági különtermében. A városi 
közgyűlés tárgyain kivül ez alkalommal nagyfon-
tosságú más ügyek is napirenden lesznek. Tár-
gyalni fogja a gyűlés a városi zenepalota meg-
oldását, a DMKE székházának megvételét, az Is-
kola-ucca rendezését, továbbá a párt jubileumi 
ünnepségének előkészilését, végül uj tagok fel-
vételét. 

— Szilassy Cézár halála. Bövid pár sorban je-
lentik a pesti hétfői lapok, hogy S z i l a s s y Cé-
zár hírlapíró hosszú szenvedés után, 46 éves ko-
rában Budapesten meghalt. Szilassy Cézár nevét 
a szegcdi ellenforradalom vetette felszínre, az ak-
kor meginduló Szegedi Ujnemzedék szerkesztője 
lett, intranzigens keresztény nemzeti alapon, majd 
nemsokára Vermes Ernővel az akkori »Szeged« 
cimü délutáni lapot inditotta meg. Alapjában véve 
kedves, öreg bohám volt Szilassy Cézár, büszke 
arra, hogy csász. és kir. kamarás, valamikor pe-
dig Bécsben a Jockey Klub titkára volt. Szegeden 
sokan ismerték és szerették, különösen Teleki 
Pálnak volt bizalmas embere, azonban a kon-
junktúra később nem kedvezett neki, szegcdi ba-
rátai cserbenhagyták és minden nélkül hagyta 
el Szegedet. A kedves öreg fiu, aki meleg lírai 
verseire volt legbüszkébb (már Kiss József heti-
lapjában: A Hét-ben jelentek meg versei), most 
szegényen és elhagvalva végezte be zaklatott éle-
tét. 

— Kimarad a zsidó egyetemi ifjúság csütörtöki 
kulturestje. Jelentettük, hogy a szegedi zsidó 
egyetemi ifjúság ismét meg akarta kezdeni a kul-
turcsték rendezését. Az első estet csütörtökön akar-
ták megtartani a hitközség termében. Ez az elő-
adás azonban technikai akadályok miatt elmarad. 

x Ná l h a ellen minden pat ikában kap Ben-

talin-kurát. Ára 16.000 K. B179 
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Sel-Ka harisnyák fogalommá váltak 

— Ünnepély a pénzügyigazgatóságban. A sze-

gedi pénzügyigazgatóság tegnap délelőtt ház i 

ünnepélyt tartott Magyarország ercklyetérké-

pének felavatása a lkalmából . A megnyitó 

lx;szédet Kolb Árpád miniszteri tanácsos, 

pénzügyigazgató mondotta, ma jd a Hiszek-

egyet énekelte a pénzügyi vegyeskar. Dr . 

Ebergényi László pénzügyi segédtitkár magas 

szárnyalású ünnep i beszédei mondott, ma j d 

a pénzügyi vegyeskar kurucdalokat énekelt 

nagy tetszéssel. Dr . Göndücs Jenő pénzügyi 

fogalmazó Kiss Menyhért: A kard c imü köl-

teményét szavalta, vcgíil a közönség a Him-

nuszt énekelte. 
— Előadás a Mikes-társaságban a magyar ki-

sebbségek birtoksérehneiröl. A Mikes Irodalmi 
Társaság vasárnap déielőlt tartotta -á Korzó-mo-
ziban ismeretterjesztő előadasát. Az egyetemi 
énekkar C s ő m á k Elemér vezetése mellett er-
délyi dalokat adott elő megkapó erővel és szép-
séggel. Dr. M e n y h á r t h Gáspár egyetemi tanár 
elnöki megnyitójában felújította a Mikes Társaság 
hivatását és munkakörét, amely szerint továbbra is 
idézgetni fogja Erdélyt, az erdélyi gondolatot, 
anélkül, hogy ezzel a nagy alföld magyarságának lel-
két akarná zavarni. Ebben a nagy magyar sötét 
éjszakában, mondotta, tovább kell mélyítenünk a 
lelkek kicserélődéséi, mindaddig, amig el nem 
jön az idő, amikor többé nem titkon kell üzen-
getnünk erdélyi testvéreinknek. Utána dr. B u z a 
László, egyetemi tanár, a Mikes Társaság igazgató-
sági tagja tartott előadást: »A román agrárreform 
a nemzetközi fórumok előtt« címen. Mély tudás-
sal, a nemzetközi bíróságok komoly ismeretével 
foglalkozott az erdélyi o p t á u s o k, a m a g y a r 
k i s e b b s é g és a b á n á t i t e l e p e s e k birtok-
sérelmeivel, amelyekre orvosszert a nemzetközi 
döntőbíróságoktól hiába várnak. A román állam-
hatalom vagy meggátolja ezeknek a birtokpörök-
nek a nemzetközi fórumok elé jutását, vagy min-
den erővel és raffináltsággal gördit akadályt a 
kedvező Ítéletek elé, sőt megtagadja ezeknek a 
fórumoknak illetékességét. • Előadó bizik abban, 
hogy a n e m z e t k ö z i j o g ereje mégis csak di-
adalra kell, hogy jusson egyszer s ez a jogrend 
az erdélyi magyarság javára fog majd magának 
érvényt szerezni. A közönség lelkesen ünnepélte a 
kiváló ludóst. Végül V a r g a Zsigmond gyönyörű 
verseket adott elő, nagy művészéttel, Gyula diák 
költészetéből. 

— Cserkészfinnepély a piarista gimnáziumban. 
A piarista gimnázium cserkészcsapata vasárnap 
és hétfőn délután 5 órai kezdettel több számból 
álló műsoros ünnepélyt rendez, melyre az ér-
deklődő közönség figyelmét már most felhívjuk. 
Mivel a vasárnapi előadásra a jegyek már jórészt 
elővételben elkellek, a csapat kéri a hétfői elő-
adásra való előjegyzést. Bészletes műsort a na-
pokban közlünk. Jegyek diákjaink utján szerdá-
tól kezdve kaphatók. 

— Rudnay és Iványi-Grünwald kiá l l í tása 

vasárnap nyílt meg nagyszámú és előkelő 

közönség jelenlétében. Mind já r t a megnyitás 

nap j án számos kép vevőre akadt. A vevők 

között felemiit jük dr. Tóth Károly egyetemi 

rektort, Solymos Elemért, akik egy-egy képet 

vásároltak a két mestertől, dr. Reich Izidor, 

dr. Posch és mások. A kiál l í tás egész nap 

nyitva van. 

— Újszeged kilenc ponlja. Az ujszegedi föld-
bérlők vasárnap délelőtt a Zsembery-féle ven-
déglőben népes gyűlést tartottak. A gyűlésen 
Moldován Lajos elnök bejelentette, hogy Újszeged 
lakossága memorandumot nyújtott be a város ta-
nácsához, amelyben Újszeged sürgős rendezését 
kérték. A memorandum kilenc pontban sorakoz-
tatja fel Újszeged kívánságát. Kívánják az uccák 
rendbehozatalát, a gyalogjárók elkészítését, ren-
des világítást, megfelelő vízellátást, csatornázást, 
közlegelőt, plébánialaképitést, a hidvám eltörlését, 
végül pedig Újszegednek önálló választókerületté 
való átalakítását. A gyűlés 11 órakor ért véget. 

x A Magyar-Olasz Bank Rt. szegcdi f iókja 

közli, hogy Kárász-ucca 2. sz. alatti intézeti 

házában ú j onnan épült helyiségeit folyó évi 

február 28-án megnyitja. 490 

Az A. B. c. és a 
szegedi kereskedők. 

Több szegedi kereskedő panasszal fordult hoz-
zánk, az itt nemrégen megalakult A. B. C. cimü ke-
reskedelmi alakulattal kapcsolatban. A panasz-
kodó kereskedők szerint az A. B. C. tulerős kon-
kurrenciál jelent az olyan kereskedők számára, 
akik nem léphettek be ebbe az uj alakulatba. 
Az A. B. C. elhódilja a többi kereskedő vevő-
közönségét, különösen a tisztviselőket, akiknek 
körében igen nagy propagandát fejt ki. A keres-
kedők panaszát közöltük az A. B. C. vezetőségével 
és információkat kértünk az A. B. C. céljairól és 
szervezetéről. Érdeklődésünkre a következőket kö-
zölték velünk: 

— Az A. B. C. tulajdonképen nemzetközi szer-
vezet, a külföldi államok nagyobb városaiban már 
régóla működik, Budapesten nemrégen alakult 
meg, most pedig megalakult a szegedi iroda is. Az 
A. B. C.-hez tartozó kereskedők panasza teljesen 
alaptalan, mert a vevők a jövőben is ott vásárol-
hatnak, ahol akarnak. A szegedi A. B. C. kötelékébe 
egyelőre huszonnégy szegedi kereskedő tartozik, 
de ha szükség lesz rá, ujabb kereskedők be-
kapcsolására is sor kerül. A cél tulajdonképen az, 
hogy visszahódilsuk az államilag szubvencionált 
szövetkezetektől a lisztviselők tömegét a legális 
kereskedők számára. Az A. B. C. tehát kereskedő-
érdekeket szolgál és célját azért tudja majd el-
érni, mert kedvezőbb vásárlási feltételeket bizto-
siihat a tisztviselők számára, mint a szövetkezetek, 
amelyeknél súlyos terhet jelent a tagsági dij. Mó-
dot ad az A. B. C. a tisztviselő-vásárlóknak ar-
ra is, hogy elsőrendű közszükségletiket szak-
kereskedőből vásárolhassák meg, ne legyenek rá-
szorulva a szövetkezetek raktári portékáira. 

— Mámorral a városi fürdőben. Kaptuk a kö-
vetkező sorokat: A mai nap a szegedvárosi für-
dőben voltam, ahol mint vidéki földmives ember, 
a legnagyobb fegyelmellenségel lállam. Éjjeli 
mámorukat még ki sem aludt urak a medencék-
ben folyton birkóztak, a békés fürdő közönséget 
magaviseletükkel botránkoztatták és énekeltek. 
Úgyszólván azt hilték azok az urak, akik egymást 
Miskának és Jóskának szólították, hogy ez a vá-
rosi fürdő teljesen az ő rendelkezésükre áll, min-
den fényével, minden berendezésével és az összes 
fürdő közönség minden türelmével. Kérném a 
Szerkesztő urat, kérje meg a hatóságot, hogy ez-
után nagyobb éberséggel és figyelemmel kisérje 
az ilyen fürdő közönséget és pár soromnak ad-

" jon helyet. — Tiszteletlel E. P. 
— Előadás a Munkásotthonban. A Munkásott-

honban 22-én, kedden este 7 órakor dr. K o g u-
t o w i l z Károly egyetemi tanár tart előadást 
Ausztrália címmel. 

x A Korcsolyázó Egylet jégpályája egész nap 
használható. Mhi25 

— A Somogyi-telepi Polgári Kaszinó közgyűlése. 
A Somogyi-telepi Polgári Kaszinó vasárnap dél-
után tartotta meg évi rendes közgyűlését. Az el-
nöki jelenlés beszámolt arról, hogy a kaszinó az 
elmúlt év folyamán mindent elkövetett, hogy a 
Somogyi-telep kulturáját emelje. Harcolt a lakos-
ság szociális érdekeinek kivívásáért is, e mozgalom 
eredménye volt, hogy a város hatósága elkészítette 
a telep gyalogjáróit és több helyen kifolyókat lé-
tesített. A gyűlés végül megválasztotta az uj tisz-
tikart, ami után a gyűlés véget ért. 

\ A Visszhang Dalkör hangversenye Kertészné 
Kain Kató zongoraművésznő és Szarka László 
gordonkaművész közreműködésével a Tiszában feb-
ruár 22-én. Kezdete 8 órakor, jegyek ifj Metzgernél 
válthatók, Szeged, Feketesas-u. ' 18. 482 

— Fehér egér négyfelvonásos komédia. Jegyek 
a szombati bemutatóra a Délmagyarország jegy-
irodájában. 

Strogoff Mihály 
előadásaihoz 

a kedvezményes és bérletjegyek 

n e m érvényesek. 
Telefon: 

Irodai 2-58. Belvárosi Mozi Telefon: 
Pénztárt 5-82. 

Február 22-én, kedden Nagy nevető esték 1 

a „Hottentot" 
tSsze tplöjével: Douglas Mac Leen 

Á titokzatos kastély titka 
Vígjáték 7 felvonásban. 

Azo kivül: J A Z Z - B A N D . Táncörület 6 te vorásban. 

Plöadások kmdete 5. 1 és í Arakor. A tarsm M l m n n fBtve van. 

Telefon 11—85. Korzó Mozi Teleion 11-85. 

Február 22 . 23-án, kedden és rzerdán 

H .A: R: R Y P E E: ¡ jubileumára készült 
^ 7 5 ik filmje: 

Bűnügyi történet lo felvonásban. — Azonkívül: 

Kaland Montecarlóban. }e"6te)ek 

Előadások kezdete 5, 7 és 9 Arakor. 

2 felvonásban. 

A terem kellem eeen fttve van. 


