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Oehreceni téglagyárnál rendelik meg 
a Templom-térre kerülő egyetemi épületek tégláit 

f (A Délmagyarország munkatársától.) Az 
egyetemi építő bizottság szombaton délelőtt 
az egyetem központi épületének rektori szo-
bájában dr. Magyary Zoltán miniszteri taná-
csos elnökletével ülést tartott, hogy döntsön 
a Templom-térre kerülő egyetemi intézetek 
palotáinak burkoló tégláira tartott verseny-
tárgyalás ügyében. Mint ismeretes, a Temp-
lom-térre építendő egyetemi palotákhoz Rer-
rich Béla műépítész tervei szerint különleges 
<5don patináju Klinker-téglúk szükségesek, 
amelyeknek készítésével magyar téglagyár 
nem igen foglalkozik. A kultuszminiszter elő-
ször a Szegedi Keramit- és Mütéglagyártól 
kért ezekre a téglákra ajánlatot, a gyár aján-
latát azonban drágának találta és ezért ren-
delt el versenytárgyalást. 

A versenytái*gyaláson három gyár vett részt, 
a Szegédi Keramit- és Mütéglagyár, egy buda-
pesti téglagyár és egy debreceni. Az aján-
latok felbontása után kiderült, hogy a deb-
receni gyár tette a legolcsóbb' ajánlatot, 
amennvihen k ö r ü l b e l ü l 5 0 «zúzalékkal olcsób-

ban hajlandó szállítani a meghatározott mi-
nőségű, szinü cs mennyiségű téglát, mint a 
szegedi gyár. A budapesti gyár a kémiai in-
tézethez szükséges burkolótégla mennyiségért 
117.000 pengőt és ezenkívül szállítási költ-
ség cimén 19.000 pengőt kért, a debreceni 
gyár 96.000 pengőt és 10.000 pengő szállítási 
költséget, a szegedi keramitgyár viszont 117.000 
pengőt kért. 

. Az épitési bizottság ugy határozott, hogy 
a legelőnyösebbnek látszó debreceni ajánlat 
elfogadását javasolja a kultuszminiszternek 
már csak azért is, mert ez a gyár kötelezett-
séget vállalt, liogy a téglát március elsején 
leszállítja, a szegedi gyár viszont .csak júliusi 
szállításra vállalkozott volna. 

Dr. Magyary Zoltán miniszteri tanácsos az 
épitési bizottság ülése után kijelentette, hogy 
a bizottság legszívesebben a szegedi gyár 
ajánlatát fogadta volna el, de legnagyobb saj-
nálatára másként kellett haláraznia, mert a 
szegedi ajánlat Iénvegesen drágább volt a 
debreceninél. 

f f f r e l e 
Vásárnap. Hóm. kath. F Hetvened-

Protestáns F Lothár. Nap' kél 
7 óra 33 perckor, nyugszik 4 óra 53 perckor. 

Somogyi köawtár zárra. Muzeum nyitva dél-
előtt 10-töJ fél l-ig. 

Egyetemi könyvtár vasár- és Cnnepnap zárra. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-

tanak: Barcsay Karolj', Széchenyi tér 12. (Tel. 
270.) Franki Antal, Szent György tér 6. (Tel. 118.) 
Gergely Jenő, Kossuth Lajos sugárut 31. (Tel. 
62.) Lobi Imre dr., Gizella tér 5. (Tel. 819.) Mold-
ványi Lajos, Újszeged, Vedres u. 1. '(Tel. 846.) 
Selrueczy Béla, Somogyi-telep. (Tel. 5.) 

— Havazás, hösülyedés. A MeteoroIogiai Intézet 
jelentése: Hazánkban a havazás a keleti részekre 
még nem terjedt ki, de a Dunánlulon és a Duna-
Tisza közén általános és számottevő. Az erős 
szél itt sokhelyütt hófúvást okozott. A régi és 
3Z uj hóréteg 20—30 cm-t is meghaladja. Ma-
gyaróvárott 39, Sopronban 37 cm. Budapesten 
délben a hőmérséklet —1 fok Celsius volt Jós-
lat: Továhbra is jobbára szeles idő, havazással és 
később hősülyedéssel. 

— Templomi ünnepség a reformátusoknál. Ma 
délután 5 órai kezdettel a református templomban 
.a Lorántfy Zsuzsána Egyesüld rendezésében temp-
lomi ünnepség lesz. Az ünnepség műsorából ki-
emelkedik dr. P a l l m a n n Péter gyulai lelkész 
előadása és E r d é l y i János városi zeneiskolai 
tanár hegedüszáma. A templomi ünnepségre, ame-
lyen beléptidij nincs, az egyesület ezúton is hivja 
és várja az érdeklődőket. 

x A Polgári Dalárda nagy jelmezbálja február 
¿2-én a Tiszában. , 362 
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C^válcl órák, ékszerek 
hal bavl részletre Is. 

Töri arany, ezüst, régi 
pénz beváttás. — Óra- és 
ékszerfavlló műhely. Tóth 
József, Szeged. Kölcsoy-n. 7. 

I— Előadás a bölcsészeli szakosztályban. Az 

Egyetem Barátai Egyesületének bölcsészeti szak-
osztálya 31-én, csütörtökön délután 6 órakor az 

, egyetemi könyvtár előadó termében (Központi 
egyetem, I. emelet) szakülést tort. Előadó: Krees-
ni á r i k Endre polgári iskolai tanár »őskori ember-
evés nyoma! hazánkban» címen Belépődíj nincs, 
érdeklődőket szívesen Iát a szakosztály elnöksége. 

— A 10. honvéd gyalogezred tiszti tánceslélye. A 
10. honvéd gyalogezred tiszükara február 6-án, 
este 10 órai kezdettel rendezi minden évben szo-
kásos táncestélvét a békéscsabai városi Vigadóban. * Telefonon „Kéry-auíóíaxU" szám nélkül kérjen. 47 

— Kosztolányi Dezső előadása Szegeden. Az 
Egyetem Barátainak Egyesülete által rendezett sza-
badegyetemi előadások keretében K o s z t o l á n y i 
Dezső, az ismert kiváló irő, ma délután 6 óra-
kor az egyetem aulájában A m ű v é s z e t r ő l 
előadást tart prózájának és verseinek bemutatásá-
val. Belépődíj 80 fillér, tanulóknak 40 fillér. 

— F o d o r Jenő n y u g d i j a . A nyugdijbízottság 
szombaton délben a polgármester elnökletével 
ülést tartott, amelyen a januári közgyűlés elé 
kerülő nyugdíjazások ügyét tárgyalta meg. A bi-
zottság bárom özvegyi nyugdijat állapított meg 
és megállapította, hogy Fodo r Jenő polgármes-
terhelvettcsnek, aki betöltötte teljes szolgálaü ide-
jét és igy nyugdíjazására a tanácsnak előter-
jesztést kell tenni, aktív fizetésének száz száza-
léka jár nyugdíj címén. 

x Valóban elegáns estélyi és báli cipők közis-
merten jő minőségben és olcsón Del-Ká-nál kap-
hatók. Kárász-ucca 14. 69 

— Előadás a mérnökegyletben. A Magyar Mér-
nök- és Építész Egylet rendezésében He rke Sán-
dor fővegyész 2S-án, délután fi órakor a keres-
kedelmi és iparkamara dísztermében vetített ké-
pek kíséretében nagyérdekü előadást tart, melyre 
az érdeklődőket ezúton hivja meg az elnökség. 
Az előadás tárgya: »A szegedvidéki belvízrendezés 
által érintett területek talajviszonyai és a bel-
vízrendezés mezőgazdasági jelentősége.« 

— Dr. Feldmami Sándor előadása Szegeden. Az 
a nagy érdeklődés, amivel a közönség dr. F e 1 d-
mann Sándor. ? M. F. Orvosanaliükus Egyesü-
let elnökének előadását kisérte, adott Impulzust 
arra, hogy az egyesület megvalósítása azt a cél-
kitűzését, hogy ?. nszíchoanalizis tudományának 
a vidék nagy ulturcentrumaiban Is megértő tá-
bora legyen. Az orvosanalitikai egyesület, hogy 
Szeged közönségének érdeklődését méltányolja, is-
mét nagynevű elnökét, dr. F e l d m a n n Sándort 
küldi le. Előadásának tárgya egyike a lebtöbbet 
vitatott problémáknak, amik foglalkoztatták az em-
ber agyát: A művész ösztön- és lelki élete. Dr. 
Feldmann Sándor érdekes előadásában, amelyet 
február 3-án, délelőtt 11 órakor a Korzó Mozi-
ban tart, a művész rejtelmesen sötétnek látszó 
alkotáskonyhájába fog bevilágítani a pszichoana-
lízis tudományának reflektoraival. 

x Szegény leányt el lehet vennij mert az Asz-
talosmesterek Bútorcsarnokában (Dugonics-tér 11.) 
bútort olcsón lehet venni! J • " " ' ' 

Amíg Ön alszik, 
a Darmol dolgozik 

Ma esle. mielőtt lefekszik, vegyen bc Darmoli 
és holnaD reggel fó kedvvel és friss erővel ébred 
A Darmol gycgyil|a a székrekedést, megkönnyíti 
az emésztést, megakadályozza a szálüregben valő 
lerakodási, a rosszszagu leheletet, a fáradtságot és 
idegességei. Ezért van szüksége Önnek és gyermekei-
nek D a r m o l r a , az ideális csoVoládés has-
hajtóra. Eqy doboz ára 1'24 P é« meghajtja az 
egész Coa'ádot. B.1 > 

— Halálozás. Wo l f Jakab, a köztiszteletben 
álló, régi pékiparos halt meg szombaton délután 
68 éves korában, ötvennégy év előtt telepedett 
le Szegeden és szorgalmával, igyekezetével meg-
teremtette Szeged egyik legnagyobb peküzemét. 
Hétfőn délután temetik. 

x Vitéz Kováls fényképész műtermében a far-
sangi szezonban elsőrendű fényképek leszállított 
árban készülnek, Horváth Mihály-ucca 9., fél-
emelet. 317 

— Épiiöinunkás gyüiés. Az építőmunkások helyi 

csoportja 27-én, vasárnap délelőtt fél 10 órakor 

tartja rendes évi közgyűlését a Fodor-ucca' 10. 

szám alatti saját helyiségében. 

— Zsidó egyetemi hallgatók ieadéluiánja. A 
szegedi zsidó egyetemi hallgatók a február 16-iki 
báljukat megelőzőleg, február 3-án, délután 5 óra-
kor a Kassban ismerkedési teadélutánt rendeznek. 

x Szalay láncintézetc. Vasárnap táncgyakorlat 

a Tisza nagytermében fél 5 órától. Uj tánckurzus 

február 12-től Különórák. Telefon 14-12. 377 

Aiité- és traktor-

k ö s z ö r ü l é s é t 
lecmodernebb r.entrer csiszológépén végzi 

M u r k a I . é s T & a i , Vadász ucca 4. 
H e n g e r c i l t z o l A t , ur dugat lyuzá«. telje» 

qenerál négy n a p alolt ké*zUl. 3 

4783—1928. fiámhoz. 375 

Árverési hirdetmény 
Alu'irot* bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t..c. 102. §.a 

ért-lmében »-zennel közhíré teszi, hogv a szegedi kir. iárásbirósáp 
1928. évi 8937. sz. végzése következtében dr. Sebők Ferenc ögvvéd 
által kétnrselt A -G für Feinmecbanik. vnrm. ]etter und Scheerer-
nek 582 ló márka és járulékai ereiéig 1928. évi funius hó B-én foga-
nato»i№' kielégítési végrehajtás utján felH'fotrlaU és 1119-50 oengőre 
becsült következő Ingóságok, u. m.: kfllőnfélc műszeráruk, üzleti be-
rendelés stb. nvilvános árverésen eladatnak 

Mely 'rverésnek a szev-dl kir. lárásbiróság 1928. évi Pk. 32189. 
számú végzése folytán 289 83 oengő tőkekövetelés, ennek 1928. évi 
december hő 5. napjától láró U srázalékos kamatai s felmerülendő 
költségek, valamint árverés kitörés költség dija ereiéig Kállay A bert u. 
1. sz. a. '.eenlő eszközlésére 1929. év február hő 5. napjának délelőtt 
10 óráia határidőül kitfizetik és ahhoz venni szándékozök olv meg-
egvzcssel hivatnak meg, hogy az érintett Ingóságok az 1881. LX. 
t.-c. 107., 10«. S-ti értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet 
Ígérőnek, srekgéc eseté n becsáron alul is el fognak adatni. 

Szeged. 1929 évi január hó 11. napián. 

Farkas, kir. bir. végrehajtó. 
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Siessen 

cs egyébb 

cipős&üte&égletéi 
beszerezni, amíg a 

l íénus-clpőgyár 
olcsó árusításánál 50 százalékot megtaka» 
rithat Allila-ucca 19. szám alatti gyári rak-

tárában. 

Női tirocát és seíyejnclpök 1 0 " ™ -tel 

Nöi lacKcipttk . . . 

Nöí sewróc ipök . . . 

Férfi lackcipök . . . , 2 2 3 5 0 


