
6 DÉLMAGYARORSZÁG 1927 március 16. 

• 

RUDOLF VALENTINO SEJK BANKY VILMA 
FIA 

W t T / 1 ( Z Szerda. Róni. kat. Geréb pk. Pro-
testáns. Henriette. Nap kel G óra 

13 perckor, nyugszik G óra 16 perckor. 
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—12-ig. 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. ems-

let) nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-

tanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos-sugárut 61. sz. 
Barcsay Károly, Széchenyi-tér. Borbély József, 
Takaréktár-ucca. Moldvány Lajos, Újszeged. Nagy 
György, Boldogasszony-sugárut. 

A Délmagyarország bécsi szerkesztősége: Wien; 

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

— Hősök einlékszobra Alsóközponton. Alsóköz-
ponton már régebben mozgalom indult meg, 
hogy az elesett hősök emlékének méltó emléket 
állitsanak. A mozgalom szervezői a terv meg-
valósilása érdekében gyűjtést rendezlek. A gyűj-
tés eddig mintegy 100 millió koronát eredmé-
nyezett, amelyből már lehetővé válik a szobor 
megrendelése. A szoborbizottság már több neves 
szobrászművésztől kért ajánlatot és az eddigi ter-
vek szerint Alsóközponton a nyár folyamán fel-
állítják a hősök emlékszobrát. 

— Fenyő Miksa előadása a kamarában. Fenyő 
Miksa a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsé-
gének igazgatója március 19-én, szombaton este 
7 órakor »A genfi világgazdasági konferencia elő-
készítése« címmel előadást tarl a kereskedelmi 
és iparkamarában. Az előadás nyilvános, ven-
dégeket szivesen tál a kereskedelmi és iparka-
mara elnöksége. 

— Cserkészközgyülés. A Magyar Cserkészszö-
vetség V. kerülete március 20-án tartja évi ren-
des közgyűlését az egyetem biológiai tantermé-
ben (Tisza Lajos-körul G. sz. I. em.), melyre az 
alapító, pártoló és az intéző bizottsági tagokai 
meghívja az elnökség. 

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet jelenti: 
Hazánkban az idő változékony, esők főleg még 
nyugaton vollak és a hőmérséklet kissé alacso-
nyabb lett. Jóslat: Egyelőre még változékony idő, 
kevés csapadékkal, majd lulnyomóan száraz de-
rült idő, éjjeli fagygyal. 

— Szeged—Pelsőc. A postahivataltól veit éric-
sülésünk szerint f. év április 1-én megnyílik Sze-
ged—Plesivec (Pelsőc) közölt a lávbeszélő for-
galom. Egyszerű beszélgetés dija 3.50 pengő. 

— Szűkülés a bölcsészeti szakosztályban. Szer-
dán délután G órakor az egyetemi archaeologiai 
inlézet tantermében (Leszámoló-palota, III. 37.) 
tartandó szakülésen dr. V a r g a Sándor, a ber-
lini Collegium Hungaricum tagja tart előadást: 
A mai filozófia válsága, Maier Henrik, valóság-
filozófiájának megvilágításában cimen. Belépés díj-
talan. Érdeklődőket szivesen lát az elnökség. 

— Gál Franciska vendégjátékaira jegyek a Dól-
magvurorszúg jegyirodájában (Aradi-uccu 8., tele-
fon 3-00.). 

— Jégeső. Csongrádról jelentik: Szombat dél-
után Sövényházán, Pusztaszer és Levelény kör-
nyékén tiz percig tartó jégeső volt, apró, de sűrű 
borsónagyságu jég esett. A márciusi esőzésnek 
a gazdák nem örülnek, mert a nedves időjárás 
akadályozza a tavaszi mag elvetését. 

x Díjmentes oktatást ad vevőinek himzésben, 
tömésben és varrásban újonnan berendezett per-
manens tanfolyamain a Singer-varrógép részv. társ. 
Figyeljen minta-készítményeinkre kirakatainkban. 
Szeged, Kárász-ucca 1. 5 

x Kelcli Erzsi tavaszi modellkollekciójának be-
mutatását megkezdte női divattermében, Vár-u. 7. 

— Szegedi képek az athéni kamarában. Az 
athéni kereskedelmi kamara néhány hét előtt meg-
kereséssel fordult a szegedi kereskedelmi és iparka-
marához, hogy ülésterme számára propaganda 
célból Szeged városának néhány szebb fényképét 
küldje meg. A kérdés teljesítése érdekében a sze-
gedi kamara a városi tanácshoz fordult, amely 
készséggel bocsájtotta a képeket elküldés céljá-
ból rendelkezésre. Most érkezett meg az athéni 
kamara köszönő levele, mely szerint a képek 
közül egyet Simos, volt kereskedelemügyi mi-
niszter, a kamara elnöke saját szalonjában he-
lyeztetett el, mig a többi képeket Budapest és 
Debrecen fényképeivel egyetemben a kamara 
üléstermében függesztették ki. Érdekes azonban 
az athéni kamara levelének utolsó passzusa, mely 
szerint arról értesültek, hogy Szegednek van egy 
Széchenyi-lér nevü része, amely Európa legszebb 
lerei közé tartozik és igy azt a kérést intézik a 
szegedi kamarához, hogy pótlólag ennek a tér-
nek egy látképét küldje meg. 

x Eljegv/.és. H o r v á t h Juliskát eljegyezle 
L i c l i t o c r Lajos. Minden külön érlesilés helyeit. 

•y Milyen lesz az ingó jelzálog törvény? Végre a 
kép\isélőház elé került az ingó jelzálogról szóló 
törvénytervezet, mely az ipari és kiskereskedelmi 
hitel terén óhajt előnyös változásokat eredmé-
nyezni. A törvény alapján üzemi felszerelést, függő 
termést, állatállományt, anyagkészletet és ami a 
kiskereskedők szempontjából igen l'ontos, áru-
készleteket is le tehet kötni. Ezutáii a zálogba 
adott dolgokat nem kell a hitelezőknek átadni, 
hanem az adós tovább is használhatja azokal. 
Ez uz intézmény valószínűleg ösztönözni fogja a 
tőkét arra, hogy rövidlejáratú jelzálogkölcsönök-
ben keressen elhelyezést. A nyilvántartási könyvbe 
való bejegyzés előtt hatósági bizonyítvánnyal, 
vagy közjegyzői okiratiul kell igazolni, hogy a zá-
logtárgy megvan, mennyit ér és hogy azt ki, 
hol és milyen módon őrzi. Az elzálogosító a 
zálogtárgy birtokában maradhat és azt u rendes 
gazdálkodás szabályai szerint tovább használhatja, 
másrészt azonban kötelessége a zálogtárgyat fen-
lartani és súlyos büntetés terhe alalt tartózkodnia 
kell minden visszaéléstől, amely a hitelező kielé-
gítési jogát csorbíthatná. Ingó jelzálog joggal le-
hel biztosítani nem csak a pénzintézetek és hi-
telszövetkezetek követeléseit, hanem minden olyan 
követelési, amely termelési cikkek beszerzésével 
lugg össze. A javaslat megengedi, hogy a kisipa-
rosok jelzálogul leköthessék az egy személy ke-
resetének folytatásához szükséges tárgyakon felül 
lévő valamennyi felszerelési tárgyaikat. A közöl-
tekből is látható, hogy ez a törvény ugy a kis-
ipar, mint a kiskereskedelem szempontjából rend-
kívül nagy jelentőségű s általános kihatása meg-
lesz a hitelviszonyok javulására. 

x Szegedi Útmutató a legújabb telefon-
könyvvel kapható minden könyvkereskedés-
ben. 

— A Képes Krónika legújabb, 11-ik száma a 
magyar irodalom reprezentánsainak adott talál-
kozót. Novellát, verset irtak Kosáryné Réz Lola, 
Harsányi Lajos, Nyáry Andor, Pásztor József, 
Szekula Jenő, Zoltán Vilmos, Telmányi Sándor, 
Becássy Judit, Bozzay Margit és folytatódik End-
rődy Béla pompás regénye, az »Ixogén sugár*. 
Ezenkivül a képanyag ismét felöleli a világaktua-
lilások minden nevezetességét, a mélynyomásos 
melléklet pedig külön érdekessége az uj számnak. 

z Dreherben ma délelőtt finom balleves. 478 

Wolf-féle finom péksütemény 
telttel fél 8, 9 <s délután 2 órakor 764 

Boda Bertalannál is kapható. 

— Monstrepörök a szegedi törvényszék előtt. Be-
számolt a D é l m a g y a r o r s z á g arról, hogy az 
utóbbi időben egyre több liltott műtéti pör kerül 
a szegedi törvényszék elé. A bíróságot nemsokára 
több ilyen pör fogja foglalkoztatni, még pedig 
számos olyan, amelyekben a vádlott o r v o s. Igy 
nemrégiben Hódmezővásárhelyen, majd legutóbb 
Makón jöttek rá a hatóságok olyan esetekre, ami-
kor egy orvos hivatásszerűen űzte a magzatel-
hajtás. — A bűnügyek közül két ügyet április 
hónapra már ki is tűzött a szegedi törvényszék. 
Az egyik makói pörnek külön érdekessége az, 
hogy a főtárgyalásra 72 tanút idéznek meg. 

x Ma nagy halestély a Stefániában. 640 

x A Roykó-féle világhírű Tiszaujlaki 
bajuszpedrő mindenütt kapható. B1 21 

— Vitorlás csónakon — Amerikába. Berlinből 
irják: A jövő héten Müller Pál kis vitorlás csó-
nakjával, amely 6.2 méter hosszú és 1 és egyne-
gyed méter széles, az Óceánra száll, hogy áthajózzon 
rajta Amerikába. Magával visz 100 liter ivóvizet, 
32 liter petróleumot, valamint legszükösebb meny-
nyiségü élelmiszert. 

x Széna, szalma, here minden mennyiség-
ben kapható a Damjanich uccai szénatele-
pen (gázgyár mellett). 681 

— Aki akar kedvezményes havi részletfizetésre, 
avagy negyedévi törlesztésre uj házat építeni, 
telket venni, házat venni, vagy hozzá és ráépíteni, 
az kérje az alakulóban lévő szindikátus számí-
tási táblázatának, szabályzalának nyomtatás alatt 
lévő példányát. Nyomtatvány és postadíj fejé-
ben 70 fillért küldjön be postabélyegekben 8 
napon belül. Olvasható címet írjon. Lakbér és 
birói letiltás nélkül. Köz- és magántisztviselők, 
vasutasok, honvédség, csendőrség, folyamőrség, 
vámőrség, pénzügyőrség, orvosok, lelkészek, ta-
nítók, vitézi lelkesek, egyesületek, sőt bari és heti 
fizetéses munkások, kik lakbért nem kapnak, sőt 
[Kilgári egyének is társulhatnak. A nyomtatványok, 
minden érdeklődőre fontosak s igy egyénenkint kü-', 
lön kérendők. Alakulóban lévő házvételi és építési 4 
szindikátus, Szilágyi János cimén Kaposvár, Hon-' 
véd-ucca 20. $ 

x Simonsbrot Kocsisnál. 769 

Maitól £)irek. \ 
Március 15-ikél a szokott lelkesedéssel ünne-

pelte meg Makó városa. A katolikus templom-
ban tartott ünnepi istentisztelet után délelőtt 10 
órakor díszközgyűlést tartott a város képviselő-
testülete, melyen G o r c s a Péter h. polgármes-
ter megnyitó beszéde után V ö r ö s Lajos re-
formátus lelkész méltatta szép beszédben a nap 
jelentőségét. A Túrán Dalkör éneke fejezte be u 
díszközgyűlést, mely után a Kossuth-szoborhoz 
vonult az ünneplő közönség. Itt dr. T a m á s y 
András ügyvéd volt az ünnepi szónok és a Pe-
tőfi Dalkör énekelt. Délután 3 órakor népgyűlés 
volt a városháza előtt, melyen S i e b I g Béla 
állomásfőnök szavalata után H. S z a b ó Imre tar-
tott magas színvonalú és nagyhatású ünnepi beszé-
det. A Makói Dalárda éneke fejezte be a hatal-
mas tömeg előtt lefolyt népgyűlést. Délután 6 
órakor a Belvárosi Református Kör tartotta meg 
szokásos márciusi ünnepélyét az ó-templomban. 
Az elnöki megnyitót T h u r z ó Ferenc tanár, az 
ünnepi szónoklatot P i g a 11 József lelkész tar-
totta. Márciusi ünnepélyt tartottak az összes isko-
lákban, este pedig ünnepi lársasvacsora volt a 
Kaszinóban és a Kereskedők Egyletében. 

A makói járásbíróság u j elnöke, — mint azt 
már jeleztük —, B r o m m e r Ödön járásbirósági 
alelnök lelt, akinek kinevezése most jelent meg a 
hivatalos lapban. Brommer Ödön látta el Gre-
csek Ede nyugalombavonulása óta a járásbíró-
ság elnöki leendőit és kinevezése osztatlan örö-
met kelt városszerte, alio! Brommer Ödönben a 
hivatása magaslatán álló, igazságos és jó birót 
tisztelik és becsülik már évek óta. 

Vfi 111 A É FfllMR f é r f i ' f i u é s svermekruha áruháza MCOMVIIT 
V r l U U r i S I U U U I a Szeged, Károlyi ueca 1, a városi bérházban Telefon 18-24. IVILUil I ILI 

Mielőtt ru&át, felöltőt vagy átmeneti Kabátot 
vásárol, saját érdekében tekintse meg vétel-
kényszer nélkül dúsan felszerelt raktárunkat. 

Telfesen uf áruval olcsó árakon sikerült rak-
tárunkat felszerelni és Igy módunkban áll a 
legolcsóbb árban t. vevőinket kiszolgálni. 

K ü l ö n m é r t é k s z e r i n t i f é r f i s z a b ó s á g . 
664 


