
© «ara W iT ,MAGVA»«™" 
m 

1925 október 12. 
w jmbmbvw k JJJW i ni 

H f r e l c 
V " , Péntek. Rótn. kath. Miksa pk. Pro-
^ testáns Miksa. Nap kél 6 óra 12 

perckor, nyugszik 5 óra 19 perckor. 
A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, dél-

ntán 4—7-ig. A muzeum nyitva délelőtt fél 10-től 
1 óráig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem L eme-
íef) nyitva d. e. S-l-ig, d. u. 3-7-ig. 

Szegeden a gyópvszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Barcsay Károly, Széchenyi-tér 12. (Tet 
270.) l rankl Antal, Szeiit György-tér 6. (Tel. 118.). 
Gergely .Tcnő, Kossuth Lajos-sugárut 21. (Tel. 62.)-
LObl Jmre dr., Gizella-tér 5. (Tel. 819.) Moldváuy 
Lajos, Újszeged. Vedres-ucca 1. (Tel. 846.), Scl-
mcczy Béla, Somogyi-telep. Telefon 5, 

ünnepélyesen avatták fel 
a Szegedi Vívó Egylet uj klub-

helyiségeit 
(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 

A Szegedi Vivő Egyesület diszes uj helyiségét 
csütörtökön avatta fel intim házi ünnepség kere-
tében. A harminc év óta Szeged sportéletében 
igen előkelő helyet elfoglaló SzVE tagjainak ál-
dozatkészségéből emelte gyönyörű hajlékát, amely 
uj vára Szeged sportjának. Az Ízlésesen berendezett 
klub tanáccskozó teremből, társalgóból, masszírozó 
és fürdőszobából, továbbá vívóteremből és meg-
felelő mellékhelyiségekből áll. 

A megnyitó ünnepségen Szeged társadalmi éle-
tének reprezentánsai közül igen sokan jelentek 
meg. Ott volt begavári Back Bernát, dr. Buócz 
Béla, vitéz Köpeczy Nagy Sándor ezredes, dr. 
Tolb Béla főjegyző, Rerzenczey Domokos műszaki 
főtanácsos, az egyesület tisztikara, élén Gál elnök-
kel, Koós ezredes igazgatóval, dr. Erdélyi alezre-
des főtitkárral, dr. Deák titkárral és Bielek őrnagy-
gazdával, akik szívességgel fogadták a folytono-
san érkező vendégeket Katonazenekar játszott a 
klubavatón, a vívóteremben pedig gazdag büffét 
varázsoltak. A kitűnő hangulatban lefolyt klub-
avató ünnepség után az egyesületben megkezdődik 
a komoly vivóélet. A SzVE vívóit az idén is Ar-
tnentano mester oktatja, aki immár harminc éve 
öeveü a saegedi vívókat. 

— Száraz Idő. A Meteorológiai Intézet jelentése 
október 11-én déli 12 órakor: Hazánkban az ala-
csony nyomású képződmények csak kevés esővel, 
de különösen éjjel jelentékeny enyhüléssel járt. A 
hőmérsékleti minimumok 7—8 fok között inga- , 
doztak. A maximum 21 fok Celsius volt Turkevén. 
Az esők inkább csak a Dunántulra szorítkoztak. 
Budapesten délben 12 órakor 16 fok Celsius volt 
a hőmérséklet. Jóslat: Átmenetileg száraz idő, némi 
lehűléssel. 

— A polgármester Budapesten. Dr. S o m o g y i 
Szilveszter polgármester csütörtökön váratlanul Bu-
dapestre utazott. Utazásának célját nem közölte 
senkivel. A városházán ugy tudják, hogy a fo-
gyasztási adók ügyében kiván eljárni. A költség-
vetésnek a fogyasztási adóbevételeket magában fog-
laló tételét ugyanis, mint ismeretes, a szikviz-
gyárosok szövetkezete megfelebbezte és kérte a 
tétel teljes törlését, valamint a négy év óta 3tör-
vénytelenül behajtott« adók visszatérítésének el-
rendelését. 

— Istentisztelet a zsinagógában pénteken délután 
:> órakor. 

x MütercmkiállHás. D i n n y é s Ferenc festőmű-
vész müteremkiállitása megtekinthető naponta dél-
elött 10—l-ig és délután 3—5-ig. A kiállítás október 
14-ig marad nyitva a Szentháromság-ucca 4a. szám 
alatt lévő műteremben. 

Szakorv osok ajánlják torokgyulladás, 
meghűlés, valamint a spanyolnáthft 
elleni védekezésül. 

A Panflavin-pasztillák minden fer-
főző befegség ellen oly egészen sajá-
tos hatást váljanak ki, melyei a legki' 
válóbb szakorvosok elismernek. 

— UJ ülnöki állás szervezését kéri az árvaszék. 
Dr. B á r k á n y i Zoltán árvaszéki elnök beadványt 
intézett a tanácshoz és hivatkozva az árvaszéken 
tapasztalható állandó munkatorlódásra, amely ne-
hézkessé teszi az ügyintézést, egy uj árvaszéki 
ülnöki állás szervezését kérte. A tanács elhatá-
rozta, hogy ezt az ügyet a közigazgatási bizottság 
elé terjeszti és azt javasolja, hogy a közigazga-
tási bizottság dr. P á l f y József tanácsnok elnökle-
tével küldjön ki egy albizottságot a kérdés tanul-
mányozására. 

— Csomaggyüjtöszolgálatot szervez a posta- A 
postavezérigazgatóság csomagot tömegesen feladók 
részére e hó 15-től dijmentes csomaggyüjíési szol-
gálatot rendez be. Bővebb felvilágosítást az 1. 
számú (főposta) hivatal főnöksége ad. 

x Károlyi Árpád unokaöccse, a fiatal, tehetséges 
és csinos G o n d i Gyula prímás, aki Károlyi Árpád 
zenekarának 5 év óla első segédprimása és a 
budapesti Spolarich-kávéház közönségének is dé-
delgetett kedvence volt hazajött és részben a 
régi Károlyi-zenekar tagjaiból pompás zenekart 
szervezett és tanított be, amelynek élén folyó hó 
13-án, szombaton este tartja bemutatkozását a 
K a s s - k á v é h á z b a n . Előreláthatólag a kis 
G o n d i rövidesen kedvence lesz a jó cigány-
muzsikát kedvelő szegedi közön ségnek 388 

— A Rókusi Iparoskör október 14-én, vasárnap 
délelőtt fél 10 órakor diszzászlószentelési ünne-
pélyt tart a Módos-féle vendéglőben lévő kőrhelyi-
ségében. Az űrraepély istentisztelettel kezdődik, ezt 
követi a kör közgyűlése, amelyen az avatóbeszédet 
dr. H u n y a d i Vass Gergely mondja. 

x Bélrenyheség, székrekedés kiinduló pontja 
számtalan súlyos betegségnek és különösen veszé-
lyes a vértódulásban, az aranyér, érelmeszesedés 
és sérvben szenvedőknél. Ezen esetekben felbecsül-
hetetlen szolgálatokat tesz a Hunyadi János termé-
szetes keserűviznek rendszeres használata. A Hu-
nyadi János keserűvíz biztosan és enyhén hat 
szabályozza a bélmükődést a vérkeringést és erő-
síti szervezetünket. Idejekorán használva sok sú-
lyos betegségnek vehetjük elejét s hosszabbíthat-
juk meg ezáltal életünket. Minden gyógyszertár-
ban, drogériában és füszerüzletben kapható. 1152 

x Képkeretek legolcsóbban Freimannál. 850 
— Munkásmatiné a Korzó Moziban. A szerve-

zett munkásság knltnrszervei vasárnap délelőtt fél 
10 órai kezdettel a Korzó Moziban matinét ren-
deznek. A műsoron zene- és énekszámok, színpadi 
darabok és szavalatok szerepelnek. Jegyek a mun-
káskulturszervck tagjainál kaphatók. 

x Bach poroszszene portalan és magas kalóriás. 
— Három év előtti gyilkosságot fedeztek fel 

Pécsett. Pécsi jelentés szerint három évvel ezelőtt 
elkövetett gyilkosságot fedeztek most fel. Németh 
János püspökbogárdi gazdaembert három évvel 
ezelőtt két sógorával, H o r v á t h Józseffel és Bo-
gya Mihállyal Mecsekszabolcs község kocsmájá-
ban mulatozott és másnap Némethet a falu hatá-
rában a vasúti síneken agyongázolva találták meg. 
Akkor balesetnek hitték a dolgot és csak most 
derült ki Németh apjának az elbeszélésére meg-
indított nyomozás után, hogy Némethet először 
agyonütötték és csak azután dobták a vasuü sí-
nekre. A gyilkosság elkövetésével gyanusitott Hor-
váth Józsefet és Bogya Mihályt a pécsi ügyészség 
fogházába szállították. Mindketten tagadják a ter-
hükre rótt bűncselekményt 

x Czutor Dezső muzsikája mellett harcsás hal-
estély a Belvárosi Étteremben, Feketesas-u. 22. 

s Kérjen autótaxit telefonon szám nélkül. 604 

— Elfogtak egy sikkasztó képügynököt. A buda-
pesti rendőrség megkeresésére a szegedi rendőr-
ség csütörtökön délelőtt letartóztatta V i k a r c s 
Géza képügynököt, aki 6200 pengővel nem számolt 
el és Szegedre szökött. Vikarcs Szegeden is kép-
árusitással foglalkozott. A detektívek egyik kávé-
házban fogták le, amikor éppen képeit - kínálta 
megvételre. A szélhámos képügynök beismerte visz-
szaélcseit, aminek alapján letartóztatták cs átadják 
a budapesti rendőrségnek. 

x Anneotano Ede okleveles vivótanár vivótanfo-
Iyamát megkezdi. Beiratkozni lehet minden nap 
11 órától fél 1 óráig és délután 3 órától három-
negyed 5 óráig Korona-ueca 1. sz., I. em. bal. 375 

— Gyorsírást tanfolyamok. A Szegedi Gyorsirók 
Egyesületének kezdő (fogalmazási) és haladó (iro-
dai) gyorsirási tanfolyamaira, jelentkezni lehet hét-
főn délután hat, illetve hét órakor az egyesület-
nél (Földváry-uccca 2., Honvéd-tér 4., telefon 13-19.) 

x A szegedi szabóiparos ifjúság 13-án, szombaton 
este tartja a Raffay-vendéglő külön helyiségében 
nagy szüreti bálját. Kezdete este fél 9, vége reggel 
4 órakor. Belépődíj P 1.20. Meghívók nem bocsáj-
tattak ki, jegyek előre válthatók a rendezőségnét 
Elsőrendű zene. 376 

Agyvériódulás, szivszorongás, nehéz lég-
zés, félelemérzés, idegesség, migrén, lehan-
goltság, álmatlanság a természetes «Ferenc 
József" keserűvíz használata állal rövidesen 
megszünfelhetők. Tudományos megállapítások 
megerősítik, hogy a Ferenc ózsef viz a 
makacs székszorulás mindenféle jelenségeinél 
a legjobb szolgálatot teszi. Kapható gyógy-
szertárakban, drogériákban és föszerüzle-
tekben. BI. 

Tonelli Sándor 
Nem mehetünk el szó nélkül az iparos súg 

ünneplése mellett, amikor ez a nagy és ér 
tékes testület Tonelli Sándornak, a keres-
kedelmi és iparkamara főtitkárának tizen-
ötéves szegedi munkássága előtt hajtott 
fejet és zászlót. Tonelli Sándor működése 
sokirányú. Ez nem meglepő és nem szokat-
l<£n. Szegeden is, mint minden városában a 
nagyvilágnak, meg a mi kisvilágunknak is, 
sok a sokoldalú ember. De Tonelli minden-
hol ott, ahol megszólal, dolgozik és alkot, 
értékesel ngujt, érdemeset produkál. Ebben 
az emberfajtában már nem duslakodunk. 
Pompásnál pompásabb cikkei, amelyek nagy 
része e lapok hasábjain jelenik meg, érték-
ben messze kiemelkedik a budapesti zsurna-
lisztikában is. Könyvei finom eszletikai és 
történetfilozófiai tanulmányok, regényforditá• 
sai pedig a gazdag magyar fordítási iroda-
lomban is vezetnek. De élvezetes Tonelli mint 
szónok is — folyékonyan beszél és mindig 
bőven van mondanivalója. A legszélesebb kö-
rökben ismerik közéleti hivatottságát és már 
régesrégen felismerték annak a munkának 
az értékét, amelyet mint kamarai főtitkár fejt 
ki — tizenöt év óta. Tonellit szerény keretek 
között, de lelkes méltánylással ünnepelték. A 
sajtó munkása e néhány sorral — felismerve 
az ünneplés jelentőségét — csatlakozik 
az alkotó munkát megkoszoruzókhoz és a 
kamarai főtitkár hossza működésének neve-
zetes dátumán tisztelettel, szeretettel és meg-
becsüléssel kér figyelmet az irá a publicista 
és a külturember részére is. 

x Ferenc bajor királyi herceg Őfensége ura-

dalmi tejgazdaságából naponta frissen érkezett vaj 

kapható Vincze Lipőt fűszer- és csemegeüzklé-

ben. Telefon: 4-60. 364 

Kötöttáru különlegességek] 
Pollák Testvéreknél 280 

Széchenyi tér és Csekonlcs u. I 

Árlejtés! hirdetmény. 
A Szegedi Ipartestület Szegeden, a Horváth 

Mihály Hcca 5. szám alatti telkén létesítendő 
székházénak építési munkálatai biztosítására 
nyilvános árlejtést tart. 

Pályázni óhajtó vállalkozók és iparosok a 
versenytárgyalási és vállalati feltételeket, vala-
mint az ajánlati űrlapokat az Ipartestület hiva-
tali helyiségében az önköltség megtérítése 
mellett beszerezhetik; azon vállalkozók, kik a 
f. é. tavasszal tartott árlejtésben részt vettek, 
most az ajánlati űrlapokat díjtalanul kapják. 
Amennyiben ajánlattevők az építési terveket 
megszerezni kívánnák, ugy azokat Ottovay 
István tervező építészmérnök Irodájában be-
szerezhetik. 

A versenytárgyalási feltételek szerint kellő-
kép felszerelt és lepecsételt ajánlatok 

folyó évi október hó 23-án d. e. 11 óráig 

az Ipartestület hivatalába nyújtandók be, ahol 
is ugyanakkor a beérkezett ajánlatok nyilvá-
nosan felbontatnak. 

Szeged, 192S október 10. 

381 Az épiló bizottság. 
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