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Ilri kalapok 
a legjobb gyártmányúak óriási vdlasxíélcban 

a legújabb forma és színekben 794 
r e n d k í v ü l i o l c s ú s z a b o t t a r a k o n 

POLLÁK TESTVÉREK 
Csekonics uccai Icalap raktárában 

Hírek 
• | | i < i Q Kedd. Róm. kat. Auguszta. Pro-
J I J I J / ä c f - testáns. Cirill. Nap kel 5 óra 47 
perckor, nyugszik 18 óra 23 perckor. 

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

let) nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig. 
Stégedén a gyógyszertárak köifll siolgálatot tar-

tanak: Gerle Jenő, Klauzál-tér 3. (Tel. 359.) Ger-
gely Jenő, Kossuth Lajos-sugárut 31. (Tel. 62.) 
Dr Lőbl Imre, Gizella-tér 5. (Tel. 819.) Mold-
vány Lajos, Újszeged. (Tel. 846.) Nyilassy Ágoston, 
Szilléri-sugárut 11. 

A Délmagyarorsság bécsi szerkesztősége: Wien, 
I I . Taborstrasse 7. (Wr. Auslandskorrespondent) 
Telefon: 40-3-22. Bécsi kiadóhivatal, olvasó 
terem és hirdetési képviselet Ausztria résiére 
Wien, I., Wildpretmarkt 1. (Osterr. Anzeigen A -G.) 
Telefon: Serie 62-8-81. 

— A Városi Párt értekezlete. A szegedi Városi 

Párl 29-én este 6 órakor tartja a Hági külön ter-

mében a városi közgyűlést megelőző értekezletét, 

amelyre a tagok figyelmét felhívja az elnökség. 

— Az államvasút! telefonok ügye. Ismeretes, 
hogy néhány esztendővel ezelőtt az államvas-
utak igazgatósága az egyes állomásokon lévő te-
lefonokat beszüntette, illetőleg arra törekedett, 
hogy ezeknek a telefonoknak a fentartási költsé-
geit az érdekeltek vállalják magukra. A kereske-
delmi és iparkamara ezen rendszer ellen több 
izhen felszólalt az államvasút igazgatóságánál és 
rámutatott arra, hogy ezeknek a telefonoknak 
a fentartása nemcsupán a szállító feleknek, ha-
nem a MAV-nak, mint üzleti vállalatnak is ér-
deke és ez elől a vasútnak nem szabad elzár-
kózni. A kamarának legutolsó ilyen felterjesz-
tésére most érkezett meg az államvasút igazgató-
ságának válasza, amely magáévá téve a kamara 
felfogását, a szegedi állomásokon lévő lelefonok 
közül a 658. (Szeged-állomás raktárfőnöksége) és 
56. (Szeged-Rókus állomásfőnöksége) számok bér-
leti dijának a vasút által való viselése iránt intéz-
kedett. A 778. (Szeged-állomás árupéuzlárak) és 
1739. (Szeged-állomás raktárfőnöksége) telefonokat 
a vasút nem tartja okvetlenül szükségesnek, miért-
is ezeknek bérleti diját nem vállalja magára. 

— A városi alkalmazónak illetményei. Valihora 
István — mint ismeretes —, inditványt terjesztett 
a közgyűlés elé a nyugdíjas és az aktiv városi al-
kalmazottak fizetésének valorizálása érdekében. A 
pénzügyi bizottság azonban az inditványt nem 
találta elfogadhatónak, mert az ötvenmilliárdjába 
kerülne évenkint a városnak és mert a fizetések 
valorizálásának törvényes akadályai is vannak. 
Valihora István most uj indítvánnyal egészitette 
ki eredeti indítványát. Kéri, hogy a város csak 
az aranyparitás 100 százalékáig valorizálja az il-
letményeket, illetve a jelenlegi illetmények és a 
valorizált illetmények közötti differenciát állandó 
segélyként folyósítsa. Indítványozza továbbá, hogy 
a közgyűlés feliratilag kérje a kormánytól az 
illetmények valorizálását és köriratban forduljon 
hasonló határozatokért a társtörvényhatóságokhoz. 

x Eljegyzés. Szabó Ilonka és Molnár László 

Szeged, jegyesek. 8 93 

— Csongrád vármegye Vitézi Széke értesiti a 
Szeged városi vitézeket, hogy március 29-én dél-
után fél 4 órakor a városi közkórházban meghalt 
vitéz bajtársuk temetésén jelenjenek meg. 

— Károlyi Lajos hagyatéka. A tanács hétfőn el-
határozta, hogy Károlyi Lajos hagyatékaként fel-
ajánlott képeinek az ügyét bejelenti a közgyűlés-
nek és felhatalmazást kér a rauzeum számára, 
hogy a felajánlott képekből válogassa ki a mu-
zeumbahelyezendőket, a többit pedig megfelelő 
módon értékesítse, hogy az értük befolyó összeg- ; 
bői Károlyi akaratának megfelelően alapítványt j 
létesíthessenek. A tanácsülésen felmerült a képek ; 
értékesítésére több mód is, igy az, hogy kollektiv j 
kiállítást kellene rendezni Károlyi képeiből, a ma- i 
sik pedig az, hogy a képeket el kellene árverez- < 
tetni. Az értékesítés módját a muzeum fogja ; 
meghatározni. 

x Házasság. Schaffer Baba és Szász Ferenc f. 
hó 27-én házasságot kötöttek. 

x Horvát Klári bécsi útjáról hazaérkezett. Leg-
újabb modellek után készit női és gyermekru-
hákat jutányos árban. Női divatterme Petőfi S.-
sugárut 21. Telefon: 13-80. 882 

— A filharmonikusok ebédje. Vasárnap délben a 
IX. szimfónia előadása alkalmából működő tag-
jainak tiszteletére ebédet adott a Filharmonikusok 
Egyesülete a Tiszában. Az ebéden a muzsikuso-
kon és a dalárdistákon kivül igen sokan jelentek 
meg, meghívottak és önként jelentkezők. Fischer 
Marcell üdvözölte a megjelenteket s külön kö-
szöntötte Fichtner Sándort és Kőnig Pétert, to-
vábbá a közkatonákat, akik lehetővé tették a 
IX. szimfónia előadását. Dr. Szalay József Beet-
hoven életének magyarországi vonatkozásairól, a 
Filharmonikus Egyesület működéséről és arról be-
szélt, hogy a zenepalotát minden körülmények kö-
zött fel kell építeni. Kőnig Péter Beethovenről 
beszélt, majd Faragó Sándor a vásárhelyi filhar-
monikusok üdvözletét tolmácsolta. 

— Ma 5-kor a moziban IX. szimfónia megismét-
lése. .Tegyek 1 pengőtől. 

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet jelenti: Ha-

zánkban a borult idő mellett ma reggel megindult 

az eső. Tegnap átmenetileg száraz volt az idő. 

Jóslat: Változékony, hűvös és löbbnyire csapa-

dékos idő, megélénkülő nyugati szelekkel. 

— Kedvező részletfizetésre kaphatók a Délma 

fvarország kiadóhivatalában a legszebb és leg-

értékesebb magyar könyvek. 

— Uj gyorsirási tanfolyamok. A Szegedi Gyors-
írók Egyesülete április 1-től kezdődően uj gyors-
irási tanfolyamokat kiván nyitni a Gabelsberger 
Markovits és az egységes magyar gyorsírás sze-
rint. Jelentkezni lehet csütörtökig az egyesületnél 
(Földváry-ucca 2. — Honvéd-tér 4. Telefon 1319.; 

M a c s a k 

7 és 9 órakor 
v a n e l ő a d á s a 

Belvárosiban 
x A háziasszony gondja. Most a tavasz küszö-

bén a háziasszonynak legtöbb a gondja. Friss 
főzelék és gyümölcs még nincsen, a télire eltelt 
pedig elfogyott. A Meinl cég gondoskodik arról, 
hogy a háziasszony gondjain könnyítsen. Vásá-
rolja Meinl főzelékeit dobozban, ezek lehetővé 
teszik, hogy mindig friss és finom főzelék kerül-
jön az asztalra. Meinl befőttjei és gyümölcsizei 
minőségben páratlanok és a családban nélkülöz-
hetetlenek. 

— Munkáselőadás. A Munkásotthonban kedden 

este 7 órai kezdettel Kertész Miklós, a Magán-

lisztviselők Szövetsége főtitkára tart előadást »Az 

egységes Európa és a munkásmozgalom« cimmel. 

A lapklhordók Is elfogadnak apróhirde-

tést a Délmagyarország részére. Ara tiz 

szóig 30 fillér, minden további szó 3 fil-

lér. Az apróhirdetés szövegével együtt a« 

érte járó összeget is át kell adni a lap-

kibordóknak. 

A titán és a polgármester. 
Szeged város hivatalos dirigense lépett vasárnap 

délelőtt a karmesteri emelvényre és nagy elismerés-

sel nyilatkozott a világ legnagyobb zenészéről. 

Mint ember ellen voltak ugyan kifogásai, a mo-

dorát nem találta elég simának, de Istenem, 

Beethoven nem kormányfőtanácsosságra töreke-

dett, hanem az abszolút zenére. Ellenben, amit 

Szeged polgármestere a F i d e l i o költőjének leg-

boldogabb napjáról mondott, az méltán kihivja 

a független szellemek kritikáját. Hogy Beethoven-

nek az lett volna legboldogabb napja, amikor Eu-

rópának a bécsi kongresszusra összegyűlt ural-

kodói és hadvezérei előtt hangversenyezett, ezt 

mondhatja egy tekintélytisztelő polgármester, de 

Beethovennek ezekről a nagy urakról, az euró-

p a i r e a k c i ó hatalmasairól és vezéreiről egé-

szen más volt a véleménye. És ezt a véleményét 

nem is rejtette véka alá az E r o i c a dicső és 

merész költője. 

Beethoven a legszabadabb és legbátrabb szeT 

lemek egyike volt a földön, akihez ebben a tekin-

tetben csak a mi Petőfink hasonlítható. Ha már 

Pekárék a centennáriuma alkalmából egy gipsz 

Petőfit faragtak nekünk, legalább Beethovent hagy-

juk meg a maga valódi alakjában és szellemében. 

Mert különben az ő hivatalos magasztalása min-

den szónoki készség és lendület dacára nem je-

lent többet, mint egy s z e g é n y j o g o s teme-

t é s i 

x Féláru v a s u l jegyigazolványok Budapestre és 
vissza, érvényes április 6-ig, kaphatók: Nagy-
trafikban, Szeged, Kárász ucca 5. 895 

— Herczeg Ferenc képes irodalmi hetilapjának, 
az Uj Időknek 13. száma közli Herczeg Ferenc 
regényét, Erdős Benéé és Falus Tamás elbeszélé-
seit, Pálffyné Gulácsi Irén, Balassa József és ös-
csanádi Nagy Géza cikkeit, Terescsényi György ver-
sét, Farkas Imre »Ezrével terem a fán a meggy 
cimü uj magvar charleslonjának kottáját, Thurs-
ton »Az álmok városa« cimü nagysikerű regé-
nyének folytatását, valamint a lap rendkívül nép-
szerű rovatait. 

— Színházjegyet • Délmagyarország jegyirodá-

jában teleionon Is lehet rendelni. A Jegyeket kí-

vánatra házhoz küldjük. 

— Kétszáz mázsás sziklatömb zuhanása. Eger-

ből jelentik: Az Eger melletti szarvaskői kőbányá-

ban a robbantáshoz szükséges munkálatok köz-

ben a munkások észrevették, hogy a fejük felett 

lévő sziklafal megmozdult. A munkások riadtan 

menekültek, egyedül H o r v á t h József 45 éves 

szarvaskői földmivest temette maga alá a lezu-

hanó több mint 200 mázsás sziklatömb. Horváth 

Józsefet a felismerhetetlenségig lapította szét a le-

zuhanó sziklatömb, akit öt gyermeke és felesége 

gyászol. 

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

— Uj könyv a Délmagyarország kölcsönkönyv-
tárában: Gróf Klebelsberg Kunó beszédei, elklrel 
és törvényjavaslatai. 

—A Képes Krónika legújabb, 13-ik száma tele 
van érdekesnél-érdekesebb világaktualitással. Egész 
sorozat képet mutat be ez a szám a japán csá-
szár diszes, exotikus temetéséről, pompás soro-
zat számol be a Budapesten lezajlott főúri lovas-
ünnepélyről. Az irodalmi részben novellát, ver-
set közöl Kosáryné Réz Lola, Szekula Jenő, Fo-
dor Lajos, Szánthó Dénes, Kallós Oszkár és 
Iluray István tollából. 

T A V A S Z I V A S A R A ! 
Hat őavi i>itel!! 


