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Hu^fjJc 
J W ) Vasárnap. Róm. kath. F I . Quasi-

• modo. Protestáns F1. Henn. Nap 
frél 5 óra 28 perckor, nyugszik 6 óra 37 perckor. 

Somogyi könvvlár zárva. Muzeum nyitva dél-
előtt 10-től fél Mg. 

Egyetemi könyvtár vasár, és flnnepnap zárva. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-

tanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos sugárut 59. 
(TeL 996.) Borbély József* Tisza Lajos körút 2a 
(Tel. 1268.) Gerle Jenő, Klauzál tér 3. (Tel. 359.) 
Moldvány Lajos* Újszeged, Vedres ucca 1. (Tel. 
846.) Nagy György, Boldogasszony sugárut 31. 
(Tel. 1125.) Selmeczy Béla, Somogyi-telep. (Tel. 5.) 

A Délmagyaror&szág 
ufs&egetli előfizetőit} es, 
Kiadóhivatalunk kizárólag az előfizetők eddi-

ginél jobb kiszolgálása érdekében — hiszen nem 

lehet más célunk — Újszegedre uj lapkihordókat 

'állított be és most nap-nap után egyre érkeznek 

itozzáiik a panaszok és jelentések arról, hogy az 

elbocsájtott lapkihordó, nyilvánvalóan bosszúból, 

a legkülönbözőbb üzleti fogásokkal és hazugságok-

kal dolgozik ujszegedi előfizetőink körében. Az 

elbocsájtott lapkihordó minden igyekezete meddő 

tnaradt és ezen a helyen mondunk köszönetet ezért 

is, meg azért a lekötelező figyelemért, amely abban 

nyilvánult meg, hogy előfizetőink egyrésze a rová-

sunkra tapasztált eseteket részint telefonon, részint 

— befáradva kiadóhivatáli helyiségünkbe — szemé-

lyesen tudomásunkra hozta. 

Szükségesnek tartjuk ezzel kapcsolatosan tapasz-

talataink után felhívni összes ujszegedi, szőregt és 

áltálában tiszántúli előfizetőinket, hogy elcsapott 

alkalmazottunk hazugságainak ne üljenek fel; más 

lapot, amelgnek szelleme és nívója tapasztalataink 

szerint egyébként sem konveniál nekik, el ne fo-

gadjanak és abban az esetben, ha a Dél magyar-

országot bármilyen okból akár egy, akár több 

napon át nem kapnák, szíveskedjenek azt a kiadó-

hivatalban jelenteni, ahol haladéktalanul gondos-

kodnak a pótlásról és a pontos kézbesítés feltétlen 

zavartalanságáról. 

— A Nemzeti Zened« babérkoszorút küldött 
Kőnig Péternek. Szeged zenekedvelő közönsége va-
sárnap ünnepli meg negyedszázados • évfordulóját 
annak, hogy K ő n i g Péter, a Városi Zeneiskola 
igazgatója a zeneiskola élére került. Az egyesült 
szegedi dalárdák ebből az alkalomból — mint is-
meretes — díszhangversenyt rendeznek, amelynek 
műsorát Kőnig müveiből állították össze. A Nem-_ 
zeti Zenede kedves módon vesz részt Kőnig ün-
neplésében. A polgármester címére szombaton ha-
talmas csomag érkezett egy levél kíséretében. A 
levélben a Nemzeti Zenede igazgatója arra kéri a 
polgármestert, hogy a csomagban küldött hatal-
mas babérkoszorút az ünnepélyen nyújtsa át Kő-
nig Péternek, akihez a Nemzeti Zenede vezetősége 
külön üdvözlő levelet is intézett. »A Nemzeti Ze-
nede elnöksége és igazgatósága — mondja többek 
között a levél — örömmel ragadja meg az alkal-
mat, hogy önt, .mélyen tisztelt Mester, 25 éves 
zeneszerzői, karnagyi és igazgatói jubileuma alkal-
mából a legmelegebben üdvözölje. A Nemzeti Ze-
nede igazgatósága, mely minden kultureseményre 
felfigyel, már évek óta örömmel szemléli azt az 
áldásdus és nagyszerű működést, melyet ön, sze-
retett Mester, kifejt és a mai nap csak szívesen 
fogadott alkalom arra, hogy az igazgatóság ennek 
az örömének és tiszteletteljes elismerésének kifeje-
zést adjon. A Nemzeti Zenede az ön jubileuma 
alkalmából legközelebbi zenekari hangversenyére 
kitűzte az Ön egyik müvét előadásra (»Változatok 
a Hymnus fölött«) és igen boldogok leszünk, ha 
Ön, mélyen tisztelt Mester, ezen előadást megjele-
nésével meg fogja tisztelni.« 

— Eljegyzés. Solti Lusy (Szeged) és Gömöri Pál 
(Berlin) jegyesek. 

— Szabadegyetemi előadás. Az Egyetem Barátai-
nak Egyesülete által rendezett szabadegyetemi elő-
adások keretében dr. S z a l a y József kerületi rend-
őrfőkapitány R e n d ő r s é g és k u l t u r a címen 
12-én, pénteken délután 6 órakor az egyetemi 
könyvtár előadótermében (Központi egyetem, I . 
em., jobbra) előadást tart Belépődij. 80 fillér, 
tanulóknak 40 fillér. 

x Bútorok olcsó beszerzési forrása az Asztalos-
mesterek Bútorcsarnoka, Szendrényi G. és Társai, 
Dugonics-tér 11. V " 

— 40 éves tisztviselői Jubileum. A S inger-
varrógépek szegedi fiókjának köztiszteletben álló 
vezetője, H á m o r i Béla, most töltötte be negy-
venedik évét a cég szolgálatában. A ritka jubi-
leumon a cég szegedi tisztviselői meleg ünneplés-
ben részesítették Hámori Bélát. Reggel felvirá-
gozták íróasztalát, a személyzet nevében Kal-
m á r Gyula üdvözölte őszinte szavakkal Hámori 
Béla meghatottan mondott köszönetet a meleg és 
spontán ünneplésért. 

x Páratlan az érdeklődés a rendkívül előnyös 
tervezetü XXII.-ik magyar kir. osztálysorsjáték hú-
zásai iránt. Az első osztály húzásai már április 
12-én megkezdődnek. A sorsjegyek árai: egész 24,— 
pengő, fél 12.— pengő, negyed 6— pengő és nyol-
cad 3.— pengő. A 84 ezer sorsjegyből 42 ezret 
húznak ki, tehát minden második sorsjegy fel-
tétlenül nyer. Már egyetlen sorsjeggyel 500.000 
P nyerhető. Nyeremények: 1 jutalom 300 ezer 
pengő, főnyeremény 200 ezer pengő, ezenkívül 
még számtalan kisebb és nagyobb nyeremény, ősz-
szesen 7 millió 722.000 pengő értékben. Ha sze-
rencséjét ki akarja próbálni, sorsát meg akarja 
alapozni, siessen sorsjegyet venni, amelyek az 
ismert elárusító helyeken korlátolt számban még 
kaphatók. 1.23 

— A leszerződött cukorrépamunkások jelentke-
zése. A gazdasági felügyelőség felhívja mindazokat 
a munkásokat, akik akár a mezőhegyesi, akár a 
békésmegyei, vagy egri érseki uradalmi cukorrépa-
munkáscsapatba való jelentkezésükkor munkás-
könyveiket a gazdasági felügyelőséghez beadták és 
azokat is, akik e csapatokba még leszerződni 
óhajtanak, hogy a munkáscsapatok végleges össze-
állítása céljából kedden, 9-én, délelőtt 9 órakor 
beosztatásuk végett a gazdasági felügyelőségnél (vá-
rosi bérház) jelentkezzenek. 

x Chrononiefre Roxan precíziós svájci zseb-
és karkötőórát előnyös részletfizetésre Mülhoffer 
V. müórásnál, Széchenyi-tér 9. 140 

x Jólesőt meleg, vidám gondolatok, meghitt han-
gulat, — mindez egy csésze teától! És mily köny-
nyüszerrel átengedhetjük magunkat gyakrau en-
nek az élvezetnek! M e i n l ujtermésü tea. — a 
legjobb! 

x Modern, nívós könyv Mentornál. 233 

x Ottománt vitéz Dőczynál vegyen, Hid-ucca. 821 

Szép padló titka 1 Aki lakására és irodai padló-
ira (parkett, linóleum, ferrazz*) valamit ad, az csak 
világhírű Johnson viaszt és elektromos kefélőgépet hasz-
nál, melyet dilmenlesen bemutat és kefélőgépet csekély 
naoi díjért kölcsön ad vezérképviselet A í é x e r ügy-
n ö k s é g e , Horthy M. u. 2. Telefon 16 -72. 396 

Helyesen cselekszik, ha 

cipőit Rusznál 
Iskola ucca 13, veszi vagy rendeli 

Elegáns, tarlós, Jól 688 Garantált príma munkai 

Elsőrendű kerékpár, 
varrógép, SSEÍ aamm& 

Piroíedények, konyhaszcck előnyős részletre. Tess'k meggyőződni! 

Szántó Latosnál, Gőzfürdővel 87emhe". 

A Belvárosi Bank és Kereske-
delmi R T . betétesei követelésüket Wil-
heim Testvérek bankcégnél Kölcsey ucca 
ÍO. sz. a- a kővetkező napokon 
d. e. 9—12 éra között vehetik fel: 

április 10-én 1-tŐl 350-ig számú 
11-én 350-től 550-ig , 

„ 12-én 550-től 950-ig , 
„ 13-án 950-től 1200-ig . 
„ 15-én 1201-től 1550-ig , 

16-án 1551-től 1800-ig » 
„ 17-én 1801-től 2100-ig , 

18-án 2101-től 2400-ig . 
. 19-én 2401-től 2650-ig , 
„ 20-án 2651-től 2900-ig , 
„ 22-én 2901-től 3300-ig , 
, 23-án 3301-től 3500-ig , 

24-én 3501-től 3800-ig „ 
25-én 3801-től 4000-ig , 
26-án 4001-től 4150-ig » 
37-én 4151-től 7000-ig » 

Könyvecskék tulajdonosai jelentkezhetnek. 
A fizetéseket csakis a könyvecskék elle-

nében a tulajdonosnak, illetve szabályszerűen 
Igazolt meghatalmazottjának kezéhez eszkö-
zölhetjük. Torlódás elkerülése végett kérjük fenti, 
sorrendet feliétlenül betartani. 128 

Wilheim Testvérek Bank- és Váltóüzlet. 

Mindennapos székszorulás, végbélhuruf, 

felfúvódás, oldalfáiás, lélegzési zavar, szívdo-
bogás, fejfájás, fülzúgás, szédülés és lehan-
goltság eseteiben a természetes „Ferenc Jó-
zsef" keserüviz a bélmüködést rendbehozza, 
megszabadítja az embert a kellemetlen érzések-
tói s megőrzi az idegek épségét és a szellem 
frisseségét. Nagynevű angol orvosok a Ferenc 
József vizet galandféregkuráknál is fényes 
eredménnyel alkalmazzák. Kapható gyógyszer-
tárakban, drogériákban és füszerüzlelekben. B.4 

Kedvezményes szobautatványok , 
budapesti száüsdákba 
a Déimagyarország előfizetőinek 

A mai nappal a Délmagyarország kiadóhivatal^ 
a közönség szolgálatában ujabb területre terjeszti 
ki eddig is széleskörű működését. Ismeretes, hogy 
a Budapestre való utazás kényelmetlenségei közé 
tartozik jó szállodai szoba lefoglalása, ami költ-
séggel is jár. A jövőben mindenki megtakaríthat-
ja ezeket a kényelmetlenségeket és költségeket, aki 
a Délmagyarország kiadóhivatalához fordul, ahol 
előjegyzésbe veszik a szobaigénylést és gondoskod-
nak, hogy mindenkit, aki nálunk az utalványát át-
veszi, megérkezésekor Budapesten készen várja kí-
vánt szobája. Kiadóhivatalunk Budapest két nem-
zetközileg is legismertebb és legjobbnak tudott 
szállodájával, a Royal-lal és a Bristol-lal létesített 
összeköttetést. A Royal tudvalevőleg a nagykör-
úton van, központi fekvéssel, a Bristol a duna-
parton, szintén központi fekvéssel minden intéz-
mény és szórakozási hely részére. A szobalefog-
lalás költségeit a Déimagyarország vállalja és vi-
seli. A Royal-szállodába szobautalványt adunk ki 
és gondoskodunk róla, hogy a lefoglalt szoba ren-
delkezésre álljon. A Bristol-szállodába autóutal-
ványt adunk ki, amelynek felmutatása ellenébe« 
a szálloda igazgatósága megtéríti az autóköltsé-
get a pályaudvartól a szállodáig és a kivánt szobát 
rendelkezésre bocsájtja. Az itt ismertetett 'újítás 
bevezetésével is a közönség szolgálatára kivánunK 
lenni és további kedvezményekhez akartuk jut»] 
tatni előfizetőink táborát. 

— Bnrgonyavetőgumó beszerzése. A szegedi kis»] 
gazdák burgonyavetőgumót kaphatnak a most fo-
lyó tavaszi vetéshez. A korai rózsán kivül a többi 
burgonyavetőgumó, 9 százalékos kamat felszámí-
tása mellett, 6 havi hitelre is kapható, ha a! 
gazda nincs abban a helyzetben, hogy azonnal 
készpénzben fizethessen. A hitelt igénybevevő gaz-
dák gazdakörönkint nyilatkozatban fizetési köte-
lezettséget vállalnak. Jelentkezni lehet a gazda,-
sági felügyelőségnél (városi bérház), vagy a Gaz-
dasági Egyesületnél a hivatalos órák alatt csü-
törtökig bezárólag. Ugyanott jelentkezhetnek azoa 
gazdák, akik még lucernavetőmagot, nyulszapukát 
vagy homoki vetőborsót óhajtanak az állami ked-
vezmény igénybevételével még beszerezni. 

x Temetői sirok rendezése és virágokkal való 
diszitése. A belvárosi és felsővárosi római ka-
tolikus temetőkben a sírok rendezése és díszítését 
megkezdődött. Felhívjuk a kegyeletes hozzátarto-
zókat, amennyiben sírjaikat rendbehozatni, haiv 
toltatni és virágokkal elláttatni óhajtják, a belvá-
rosi temetőben a temető felügyelőjénél, a felső-
városi temetőkben lévő sirok díszítése miatt pe. 
dig a felsővárosi plébánián jelentsék ebbeli óhaju-
kat, ahol a kifüggesztett árszabályok szerint le-
pecsételt blokkszelvény ellenében előfizethetnek. 
Ajánlatos a sirgondozásra és vírágkiültetésre mi-
nél előbb jelentkezni, mivel az uj temttői rend ér-
telmében mindenki köteles a sirját rendben tartani 
és így előreláthatólag igen sok sir kezelése fog 
a temetői kertészet gondozása alá kerülni, amely 
a jelentkezés sorrendjében fogja a sirkiültetése-
ket végezni. A temetői kertészetek vezetősége. 

— A vasutastelep gyalogjárói. G á r g y á n Imro 
törvényhafósági bizottsági tag a vasutastelepiek 
nevében beadványt intézett a város tanácsához 
és azt kéri, hogy a város készíttesse el a telep 
gyalogjáróit, a telepesek a költségebet magukra 
vállalják és azt tíz év alatt, részletekben vissza-
fizetik a városnak. A tanács valószínűleg hozzá-
járul a kérelem teljesítéséhez. 

x Járványok ellen legbiztosabb ördög Vince borar. 

x Legszebb ékszerek, evőeszközök, dísztárgyak 
és szelencék legolcsóbban Mülhoffernél, Széche-
nyi-tér 9. 140 

x Csoda jő fürdőkádak 32.— pengőtől Fogel Edé-
nél. Takaréktár-ucca 8. 964 


