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Mary Philbin Norman Kerry 
legszebb filmje 

Szeress és enyém a világ szerdán és 
csütörlökön 

а 
Korzóban. 

Hirete. 
m/22. Kedd. Hóm. kai. G. Sz. Kat. Pro-

testáns. Oktávián. Nap kel 6 óra 
2 perckor, nyugszik 18 óra lf perckor. 

Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10— 12-ig. 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem 1. eme-

let) nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig. 
Szegeden a gyógyszertárak kösül 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. 3G4.) 

A Délmagyarorsság bécsi szerkesztősége: Wien, 
II., Taborstrasse 7. (Wr. Auslandskorrespondens). 
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. 

— .Megalakult a Kereskedelmi ígynökök Orsta-
gos Egyesülete. A magyarországi kereskedelmi 
ügynökök gazdasági és kulturális érdekeik védel-
mére országos egyesületbe tömörültek. Az egyesü-
ld céljául tűzte ki, hogy a jogilag és társadalmi-
lag mostohán kezeli ügynöki működésnek meg-
szerzi a hivatás tekintélyéi. — Az önművelésre 
is súlyt kiván helyezni az egyesüld és felolvasá-
sokkal, ismeretterjesztő előadásokkal igyekszik az 
ügynököt hivatása magaslatán tartani. Ezzel az 
alakulással a kereskedelmi ügynökök jelentős lé-
pést lellek érdekeik szolgálatában. 

— Halálozás. K á l l a i Mór, az Eiseustadter-
cégnek több mint egy félévszázadon át hűséges 
tisztviselője és oszlopa, dr. K á l l a i Emil ügyvéd 
édesapja vasárnap reggel váratlanul meghalt. A 
Szegeden széles körökben ismert 78 éves öreg ur 
élele utolsó napjáig fenjárt és csak a közelmúlt 
hetekben vette ál megtisztelő ünnepély keretében 
a kereskedelmi és iparkamara kitüntető oklevelei. 
A temetés hétfőn délután három órakor volt a 
Petőfi Sándor-sugárut 11. számú gyászházból. A 
véglisztességen igen sokan jelenlek meg az elhunyt 
és dr. Kállai Emil tisztelői és barátai. Dr. F r c n-
k e I Jenő rabbi tömör szavakkal méltatta az el-
hunyt jelleméi, éleiét és munkásságát. Az elhuny-
tat a zsidó temetőben helyezték örök nyugalomra. 

— A Szegedi Uránia Tudománynépszerűsítő 
Egyesület V. előadása. Dr. F a r k a s Béla egye-
letni tanár március 24-én, csütörtökön este 8 órai 
kezdettel előadást tart: »Maya, egy méhkisasz-
szony regénye filmen« cím alatt. Pompás ter-
mészeti filmfelvételek az apró állatok és a növé-
nyi élet titkairól. Jegyek 0.10—1.20 pengős ár-
ban már uiost válthatók a Belvárosiban és elő-
adás napján a Széchenyi Moziban. 

Vásárhelyi f>irek. 
Dr. (ienersich Antal egyetemi magántanárt, kór-

házi igazgató főorvost, a kormányzó egészség-
ügyi főtanácsossá kinevezte. 

iMokesay Zollán főispán ma arról érlesitelte 
dr. S o ó s István polgármestert, hogy a csütörtöki 
beigtalásra szerdán este érkezik Szeged felől, a 
hétórás vonattal. A főispán kíséretében negyven 
vendég is érkezik. Az ünnepélyes fogadtatás a 
nagyállomáson lesz. 

A vásárhelyi levente-alakulalok vasárnap dél-
után ünnepelték meg március 15-ike évforduló-
ját. Az ünnepségen mintegy nyolcszáz levente veti 
részt, akik felvonultak a Kossuth-szoborhoz, ahot 
Juhász József elszavalta a »Talpra magyar«-t, 
Gidófalvy Pál városi fogalmazó pedig lelkes ün- j 
nepi beszéd kíséretében helyezte el az ifjúság 
koszorúját. 

A városi mérnökök szövetsége legközelebb Bu-
dapesten közgyűlést tart. A város tanácsát "arra 
kéri most a szövetség, hogy a közgyűlésre küldje 
ki a város mérnökeit, mert a közgyűlés alkalmá-
ból tanulmányi kirándulást rendeznek. 

A közkórliáz részére Rózsa tmre lói földjéből 
megvásárolt a város egy darabot. A vételt a nép-
jóléti miniszter hétfői leiratával jóváhagyta. 

A MÁV szegedi üzlelvezetősége a februári kö-
vezetvám részesedéséből 3270 pengőt utall ki a 
város részére. 

— Az építkezések megindulása. Miül előre lehe-
teti látni, az építkezési mozgalom az idén or-
szágszerte mindenfelé igen erősen megindult, a 
mit legjobban bizonyít az, hogy az építőanyagokat 
szállító vállalatok jelentése szerinl lő esztendő 
óta nem mutatkozott számukra olyan konjunk-
túra, mint az idén. Különösen a légla és cserép-
gyárak teljes mértékben igénybe vannak véve és 
az egész Tiszántúlon csak a legnagyobb nehéz-
séggel lehel kapui léglál és cserepet. Különösen 
örvendetes, hogy a inost megkezdődött épitési 
szezonban már nem hatósági építkezések van-
nak előtérben, hanem mindenféle magánosok is 
váltanak ki épitési engedélyekel. Békéscsabán pél-
dául eddig 100, Szentesen pedig 31 épitési enge-
délyt adtak ki és hasonló a helyzet Békés és 
Csanád vármegyék többi városaiban és községei-
ben is. Igen jellemző az is, hogy a szegedi kamarai 
kerületben volt olyan főszolgabírói hivatal, amely 
hirdetményben volt kénytelen eltiltani, hogy a 
türelmetlen épitlelők építkezésű kel az engedély 
megadása előli megkezdjék. 

x Herényi szalonban, Szeged, Somogyi ucca 
22, kosztüm, köjieny jaeon 40, ruha 
pengő. Elsőrendű munka. Kiváló izlés. 80X 

— A tanító és a gyógyszerész párbaja. Nagy-
mágócson Kovács Albert tanító konfliktusba ke-
veredett Mecs Balog Lajos oltani gyógyszerész-
szel, aminek párbaj leli a folytatása. A vitára az 
adolt okol, hogy egy recept-készilésnél a laniló 
felesége megsértette a gyógyszerészt, mire az Ko-
vácstól, a férjétől kért elégtételt. A párbajban 
Mecs Balog Lajos sebesült meg. Párbajvétségért 
kerültek hétfőn a bíróság elé s Kovácsol hat, 
Mecs Balog Lajost pedig háromnapi államfog-
házra Ítélték. 

x Szegedi Útmutató a 

könyvvel kapható minden 

ben. 

a Szeged-Csong-

a Csongrádí-

legujabb lelefon-
könyvkereskedés-

BacK Bernát.] 
A Szeged-Csongrádi közgyűlése vasárnap egy-

hangúlag az inlézet elnökéül választotta begavári 

Back Bernátot. A választásnak ez az eredménye 

senkit sem lepett meg. Más név erre a pozícióra, 

amely Szegeden a legdíszesebbek egyike, egyúttal 

azonban a legnagyobb felelősséggel is jár, kom-

binációba sem került. Elismerve az elődök min-

den érdeméi, meg kell mondani teljes nyíltság-

gal, hogy Back Bernát elnöksége 

rádi élén mérhetetlen nyeresége 

nak és a város gazdasági életének. Back Bernát 

a vasárnapi közgyűlésen beszédei mondott és a 

részvényesek ujjongva és örvendezve újságolták, 

hogy olyan magvas és tartalmas bankbeszéd, mint 

aminőt a Szeged-Csongrádi elnöke mondott, még 

nem hangzott el Szegeden. Nekünk, akik Back 

Bernát képességeit, képzettségét és tudását már 

régtől fogva közelről ismerjük és mindig mél-

tányoltuk, ezek az ujjongó kijelenlévsek semmi 

ujai sc mondanak. Back minden tekintetben hí-

vatott arra. hogy a városban ez az első finánc-

pozíció az övé legyen és nyeresége a városnak, 

nyeresége az országnak, ha alapos tudással és 

kivételes tehetséggel meg intelligenciával párosult 

gazdag gyakorlati tapasztalatai érvényesülésének 

minél tágabb és minél nagyobb lerel adnak. 

— Jótékonyság. A Stefánia Szövetség szegedi 
fiókja hálásan köszöni a Kereskedelmi és Ipar-
banknak az anya- és csecsemővédelmi célokra 
kegyesen adományozod 40 pengői. Elnökség. 

x A belvárosi gtfr. keleti szerb temető teljes ren 
dezés elöli áll ! Felhívatnak mindazok, akiknek 
a nevezett temetőben hozzátartozóik nyugosznak, 
hogy nyolc napon belül jelentkezzenek a hely-
beli gör. kel. szerb plébánia hivatalban. (Révai-
utca 7. szám.) 

— Tanszcrzödéeek illetéke. A kereskedelmi és 

iparkamara közli, hogy az 1922. évi XII. I. c. 76. 

§-a értelmében kötötl tan szerződések után csak 

16 fillér illeték rovandó le, még akkor is, hogy ha 

a szerződésben a tanonc részére bérfizetés is 

van kikötve. 

x Dr. Fellegi György belgyógyász, v. párisi 
egyetemi klinikai tanársegéd két éves külföldi 
klinikai működés után rendelőjét megnyitotta. 
Kálvária-u. 3. szám alatt. Rendel reggel 8—9-ig, 
délután 3—5-ig. Telefou: t7-08. 779 

Szomorú szívvel jelentjük, hogy 

l a i 
szereteti főlisztviselőnk és kollegánk 

3 Г ur 
folyó hó 2o-ára virradó éjjel 78 éves korában váratlanul meghalt. 

Az elhunyt 58 éven át nagy képzettségével, lankadatlan szorgalommal, 
páratlan odaadással volt támasza főnökeinek, örökké derűs kedélyével, megnyerő 
modorával, jó szivével kedvence kartársainak. 

Soha sem szűnő fájdalommal lölt el elmúlása s emlékéi hálával telt igaz 
kegyelettel iogjuk megőrizni. 

Eisenstádler S. és Társai cég 
83i és lisztviselő kara. 

A Belvárosi Mozi RÍ. igazgatósága és felügyelőbizottsága 

megilletődessel jelentik, hogy a társaság igazgatósági tagja 

Nagy Desz&ö ur 
életének 59-ik évében f. hó 21-én hirtelenül elhunyt. 

Fáradhatatlan munkabírását éveken át vállalatunk érdekeinek szen-

telte. Soha nem sziinő hálával és kegyelettel gyászoljuk benne a lelkes 

munkatársat és igaz barátot. 

Szeged, 1927 március 21. 

Belvárosi Mozi Rt. 

igazgatósága és felügyelőbizottsága. 


