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ruha-divat áruházban MERTEK UTÁNI 

H f r e l c 
WJf 9 Q Szerda. Róm. kath. Román. Pro-

MM t e S t á n s Elemér. Nap kél 6 óra 43 
perckor, nyugszik 5 óra 43 perckor. 

A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, dél-
után 4—7-ig. A muzeum nyitva mindennap délelőtt 
10—1-ig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme-
let) nyitva d. ©. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Baresay Károly. Sréehenvi tér 12. (Tel. 
270.) Franki Antal, Szent György tér 6. (Tel. 118.) 
Gergely Jenő, Kossuth Lajos sugárut 31. (Tel. 62.) 
Lőbl Imre dr., Gizella tér 5. (Tel. 819.) Moldvány 
Lajos, Újszeged. Vedres ucca 1, (Tel. 846.) Sel-
meczy Béla. Somogyi-telep. 

— Daruit idd. A Meteorologiai lulézet jelentése; 
Hazánkban a tegnapi felmelegedés után ismét ala-
csonyabb lett a hőmérséklet. A keleti részen min-
denütt — 5 fokra sftlyedt. Az idő, mint Európában 
általában, nálunk is derült jellegű. Jóslat: Túl-
nyomóan derült idő, erösebb éjjeli faggyal. 

Közgyűlés a bölcsészeti szakosztályban. A 
szakosztály szerdán délután 6 órakor az egye-
temi ,arehaeologiai intézet tantermében tartja ez 
évi reftdes közgyűlését, amelyre a tagokat ezúttal 
is meghívja az elnökség. A közgyűlés után szak-
ülés lesz; melyen dr. C s e í k ó Gyula tanár: Ma-
gyar szófejtések cimen tart előadást. Érdeklődő-
ket szívesen lát az elnökség. 

x .Házasság. Wilheim Frigyes és Bruckner Bélla 
február 26-án házasságot kötöttek. (Minden külön 
értesítés helyett.) 703 

— Előadások a Kultúrpalotában a Templom-tér 
rendezéséről. A Magyar Mérnők- és Épitészegylet 
szegedi osztálya március 1-én, csütörtökön dél-
után 5 órakor a Kultúrpalota disztermébeu elő-
adó ülést tart. Tárgy: A fogadalmi templom te-
rének művészi kiképzése. Bejelentett előadások: 
1. B e r z e n c z e y Domokos építészmérnök, mű-
szaki főtanácsos: A Templom-tér rendezésére hir-
detett tervpályázat ismertetése. 2. Dr. B u d a y 
Árpád egyet. ny. r. tanár: Hogyan alakult ki az 
árkádos építkezés? 3. R e r r i c h Béla építész-
mérnök, gazdasági főtanácsos: Művészi városterek 
és a szegedi fogadalmi templom terének megépí-
tése. Az előadó ülés nyilvános Belépődíj uincs. 

x Halálozás. H o r v á t Ferenc nyug. Máv. fő-
felügyelő hosszú szenvedés után február 27-én 
este jobblétre szenderült. Temetése folyó hó 29-én, 
délután 3 órakor lesz a Bocskay-ucca 6. szám 
alatti gyászházból. Az elhunytban Orbán Irén és 
Gizella nagybátyjukat gyászolják. (Külön villamos-
kocsik a Püspökbazártól.) T13 

— Rádióelőadás. 29-én, este fél 8 órai kezdettel 
B u ó c z Károly műszaki tanácsos a rádióklub 
hivatalos helyiségében (Toldi-ucca 4.) a Neutro-
dyn-készülékekről előadást tart. Érdeklődőket szí-
vesen lát a Délmagyarországi Rádió Club. 

x Báü frakkingek és nyakkendők I.ampel és 

Hegyinél. 536 

x Hangszerek művészi kivitelben, legolcsóbban 

Braunnál, Somogyi-ucca 15. 497 

x Elegánsan öltöző hölgy, jó izlésü férfi Del-

Ka-cipőt visel. Del-Ka-Hungária Rt., Kárász u. 14. 

— A bécsi nemzetközi vásár igazgatósága aá 
idei tavaszi vásár idejét március 11—17. napjaiban 
állapította meg. A vásárt meglátogatni kívánó ke-
reskedők az idén is a szokásos kedvezményekben 
részesülnek: vásárigazolvány felmutatása esetén a 
magyar vasutakon alacsonyabb kocsiosztályu jegy-
gyei magasabb kocsiosztályon utazhatnak, a határt 
vizumbélyeg nélkül léphetik át (útlevél kell) és 
az ausztriai utazásnál 25 százalékos kedvezményt 
kapnak. Ezek az utazási kedvezmények március 
7—18. napjaira érvényesek. A kedvezmények igény-
bevételére jogosító vásárigazolványok a szegedi 
kersekedelmi és iparkamaránál a név, cég és szak-
ma közlése mellett darabonkint 4 pengő 40 fii» 
lérért kaphatók. 

x G. B. L. báli selyemharisnyák minden színben 
Lampel és Hegyinél. 536 

x Bárányi Lili hangversenye március 6-án i 
Tiszában. .Tegyek a Délmagyarország jegyirodád 
jában. 

— Érdekes üzletáialakulás. A város egyik leg-
forgalmasabb textilüzlete, az Excelsior Textilka-
reskedelmi Rt. legutóbb mélyreható átalakuláson 
ment keresztül. Az üzlet eddigi vezetője ugyanis 
uj érdekeltség bevonásával Dr. Salgó és Társa 
Textilkereskedelmi Részvénytársaság cég alatt foly-
tatja a nagyforgalmu és széles vevőkörrel rendel-
kező üzletet. Az uj részvénytársaság átvette az 
Excelsiortól a vevők tartozásait és uj árukkal 
szerelte fel raktárát, melyet továbbra is 6 havi 
hitel mellett bocsát a vevők rendelkezésérc. 

x Varrógép javításokat szakszerűen, gyorsa?! és 
olcsón eszközöl a Singer-varrőgép részv.-társ. Sze-
ged, Kárász ucca 1. sz. (Kék csillag mellett.) g 

x Olcsó fürdőkádak, takaréktüzhelvek Fogel 
Edénél, Szeged, Takaréktár ucca 8. g 

Texiiikeresk. Rt. Somogyi u. 22. 

Salg6__és T̂ sa Textilkeresgcedelmi Rt„ Somogyi vl 22. 
dg elatt 

D u s u ! raktárát 
Szolid árakat, Hal havi hitelt nyujtunk. 

üarleíl e lve ink köz ismertek: Megbízható árut — szolid áron 

Kérjük igen I régi vevőink bizalmát és érdeklődésé«. 

Nagy lavoftzl vásár. Szolt 
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BÚTOR " ^ « f f / ^ C r S SGHAFFER testvérek FEKOESAS UCCA 19 
m l n í a r a k í á r á í . Háló-, ebédlő-. konvliaberendezések. HaUltott székek. Leuoicsóbb árak. 

fl munkabér-kimutatások beküldési 
fta'árldelének meghosszabbítása 

A balesetbiztosítási járulékok felosztása, illetve 
kirovása céljából szükségelt 1927. számadási évbeu 
az egye* üzemekben kifizetett beszámítható java-
dalmazásokra vonatkozó kimu'atárok, az úgyneve-
zett munkabérkimutatások beküldésének törvény-
szabta határideje 13-ével lejárt. Az Országos Mun-
kásbiztositó Intézet közlése szerint az ajánlva meg-
küldött. felhívásuk dacára a munkaadóknak körül-
belül 50—60, sőt egyes iparágakban 70 százaléka 
ezirányu kötelezettségének mindezideig nem tett 
eleget. Az ily irányban mulasztó munkaadók ter-
hére a kirovás alapjául szolgáló javadalmazást 
az Országos Muukásbiztositó Intézet hivatalból 
kénytelen megállapítani és az igy megállapított 
javadalmazás összegét a kötelezettségét egyálta-
lában nem, vagy késedelmesen teljesítő munka-
adó nem kifogásolhatja és mulasztása miatt 3000 
pengőig terjedhető pénzbirsággal is büntethető. 
A hivatalból megállapított beszámítható javadal-
mazás alapján eszközölt kirovások eseteiben a 
felszólamlások, illetve felebbezések tömegestől ér-
keznek, melyek a munkásbiztositási bíróságok el-
járása során kivétel nélkül elutasításban részesül-
nek és a munkabérkimuiatásokat be nem küldő 
munkaadók nemcsak a tényleges állapotnak eset-
leg meg nem felelő baleseti járulék terheit tar-
toznak viselni, hanem ezenfelül a bírósági eljárás 
során felmerült költségeket is viselik. Az Országos 
Muukásbiztositó Intézet a munkaadókat akarja kí-
mélni kötelezettségeik nem teljesítésével járó t>u-
Jyos következményektől s eíért a munkabérkimu-
tatások beküldésének határidejét március hó 10-ig 
meghosszabbította. A szegedi kereskedelmi és 
iparkamara folliivja tehát azokat a munkaadókat, 
akik munkabérkimutatásaikat czidcig még nem 
küldték be, anyagi érdekeket szolgáló ezeu kőte-
teféttségüknok a fent jelzett időpontig feltétlenül 
tegyenek eleget, mert ac, Országos Muukásbiztositó 
Intézetnek a kirovási munkálatok során csak ezen 
időpontig állhat módjában a már törvényes határ- i 
időn tul beérkezett munkabérkimutatásokat a ki- < 
rovás alapjául figyelembe venni. 

x órái! , ékszereit Csuriuál, Kárász u . javíttassa. 

— Tizenegyedszer sem jelent meg a bíróság 
előtt. P a l a s o v s z k y ödön íróval nincs sze-
rencséje a szegedi törvényszéknek. Az ügyészség 
még 1923 végén szemérem elleni vétség és a 
házasság iutézménye ellen elkövetett izgatás ci-
méu emelt vádat ellene, amelyet Palasovszky az-
által követett el, hogy Gyomán a Kner-cég kiadá 
sában verseskönyvet adott ki és verseinek nagy-
részét az ügyészség inkriminálta. Az érdekes ügy-
ben a szegedi törvényszék nem kevesebbszer, miul 
t i z e u e g y s z e r tűzött kí tárgyalást, de a vád-
lott a szabályszerű idézések ellenére sem jelent 
meg. Távolmaradását orvosi bizonyítványokkal iga-
zolta, amelyek szerint szanatóriumi kezelésre szo-

rul és nincsen olyan egészségi állapotban, hogy a 
tárgyaláson megjelenhessen. A törvényszék Gö-
möry-tanácsa kedden tizenegyedszer ismét kitűzte 
Palasovszky ügyét. A vádlott tizenegyedszer is 
orvosi bizonyítványt küldött maga helyett és igy 
a törvényszék a tárgyalást ismételten elnapolta. 

Színházjegyet a Délmagyarország jegyirodája U-
várságra házhoz küld. 

xKezlyü, sérvkötő, haskötő. Paulusz, Iskola-u. 25. 

A Délmagyarországot, Szeged egyetlen liberá-
lis napilapját támogatja, aki nyomtatványszükség-
letét a Délmagyarország-nyomdában (Lőw Lipót, 
ucca 19.) szerzi be. Telefon 16—34. 

G y ő z ő d f ö n m e g , 

.•¡•ft* kerékpárokat, 
fjy ermelklcocsilccit, 
gummtkat , alkatrészeket 

'eg Icsóbban vásárolhat 

W O L F g é p á r u h á z b a n 
Híd ucca 1. - Nagy íavliómURely. 

N a g y v á l a s z t é k : 

Német Hppel W. K. C. 
„ Torpedó Idea! 

flngoS London Waffenfabrlk 
Német D. F. H. Steyer 
1« erékpárokban 


