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Szociáldemokrata 
választási gyűlések 

A' szociáldemokrata párt vasárnap délután 
fél 4 órakor a IX. kerületi törvényhatósági bi-
zottság választási napirenddel a következő he-
lyeken választói gyűlést tart: 

Mercs Agoston-íéle vendéglőben (Vásárhe-
lvi-sugárut és Retek-ucca sarok), előadók: 
ólejnvík József és Dáni János. Révész Pál 
vendéglőjében (Felsőtiszapart és Tabán-ucca 
sarok), előadók: dr. Valentiny Ágoston és Lá-
jer Dezső. 

i 
Kötött áru mesebeli, • 
Ha gyártója „Lampel-Hegyi" i 

— A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumá-
nak vitaestjei során ma este 6 órakor Radnóti Mik-
lós tart előadást „Irodalmi! problémák és az uj 
magyar lira" cimmel. Az előadás a központi egye-
tem II. emeleti 3. számú tantermében lesz. Belépő-
díj nincs. 

— Sinclair Lewis: Egy modern asszony szive 
-»• Délmngyarország kölcsönkönyvtár. 

filléres ftozgalom 
szaküzletet: 

Szántó József 
konyhafelszerelés 

Kohn Jenő 
konvhafetszerelés 

Hav Miksa 
üvog, porceltán 

Schillinger Kálmán 
üveg, porceltán 

Rosner lózsef 
villany, rádió 

Traub B. és Társa 
könyv és papir 

Nemzett Sajtávállalat 
könyv és papir 

Földes Izsó 
Ruha-Divat-Áruház 

ScMwarz Testvérek 
uri és női divatáruháza 

Vásárollnnh szohflzlefehben! 
Zománcedényeink 
világhírű márkák, 
nem vásári áruk. 

1 hússütő lábas —.67 
1 palacsinta sütő —.67 
1 öntöttvas gyorsfűző —.67 
1 pflspökketiyér síitS —.77 
1 nyeles levesszürő —.77 
1 szénlapát tüzvassal —.77 
t nikkelezett tálca —.77 
1 kuglófsütő csövei —.87 
1 nagy sütőtepst —.87 
1 nagy tortasütő —.87 
1 hiteles űrmérték —.87 
2 »Alpacka« mokka 

kanál —.87 
2 »Alpacka« kávés 

kanál —.97 
1 >Alpacka< evőkanál 

v. villa —.97 
1 mosdótál —.97 

Vllftghlrli Sing gyártmány«: 
1 alura. tojás sütő —.87 
1 alura. fazék —.87 
t alum. lábas —.87 
1 alum. teaszamovár 3.98 
1 alum. csoportlábas 6.88 
1 rézmozsár 3.90 

1 réz kávéőrlő 3.60 
1 csiszolt vasaló 4.80 
1 dióőrlő 4.40 

1 burRonyntörő 1.70 
t rézkarnis felszerelve 3.20 
F.aen cikkek sxakffx-
leiclokhen rtllnnd«aii 
Kap fialó k. — Csepel in-
m d n c e d é n v e h nl ldgl i l-

Oveg. porcelán, favenc: 

Srtohenyltfrll Tlnra L. Wir. 56 

2 drb mély v. lapos 
tányér —.78 

3 drb színes mocka 
csésze aljjal —.78 

3 drb színes bögre —.78 
3 drb üveg virágváza —.78 

1 drb üveg kompót v. 
lapos tál —.78 

3 drb csemegetányér —.78 
4 drb szines csészealj —.78 
3 drb szines ki« főze-

lékestül —.78 

1 drb üveg cukor-
doboz —.78 

1 drb nagy üvepkorsó —.94 
6 drb borospohár —.94 

1 drb szines levcstát —.94 
2 drb faycnc szines tea. 

csésze aljjal —.94 
1 drb főzőbögre, szi-

nes, 1 !. —.91 
1 drb porcellán szines 

teacsésze aljjal —.94 
1 vajtartó —.94 
1 drb fali sótartó —.94 
6 személyes likörkés I 11.48 
6 személyes vizeskészlct 1.98 
6 személyes boros-

készlet 1.98 
1 kompótkészlet, üveg-

ből, 6 személyes 1.98 

Kaphatók: 

Hay Miksánál 
Széchenyi téren és rllelc, cépUnknéi "bc-

uerecfeltk. 
Szintóióisal Kolm lenöníl s« h , ' l , n9erKálmánnál 

Csokonics uceában 

Uras kirakatainkat b. figyelmébe ajánljuk. 
Szántó cég játékai árban, szépségben vezetnek. 

I — Evangélikns egyházi hírek. Vasárnap dél-
után 9 órakor K. T. L. Sz. bibliaórája az elemi is-
kolában, 10 órakor gyülekezeti istentisztelet, 11 
örakor gyermekistentisztelet, délután fél 4 órakor 
a Leányegylet bibliaórája, fél 5-kor háztartási 
alkalmazottak bibliaórája lelkészi irodában, este 
6 órakor könyörgés. Kedden fél 6 órakor a Leány-
egyesület kulturdélutánja. Minden szerdán este 6 
órakor írásmagyarázat a templomban. 

— Szabadegyetemi előadás. A Ferenc József-
Tudományegyetem Barátainak Egyesülete »zer-

dán délután 6 órakor az egyetem aulájában sza-
badegyetemi előadást tart Előad: dr. Várkonyi 
Hildebrand egyetemi tanár. „Az értelmiségvtzs-
gálatok keletkezése és jelen állása" cimmel. Be-
lépés díjtalan. 

Előzd meg a nagyobb fcaftV 
BAYER PÜRG0 enyhén hajt. 
Egészségnek mit sem árt, 
Utánzattól szenvedsz kárt* 
— A gyámügyi fellebbviteli küldöttség ülés«. 

Bárányi Tibor főispán kedden délután félőt órá-
ra összehívta a gyámügyi fellebbviteli küldöttsé-
get. A küldöttség a gyámügyi hatóság különböző 
határozatai ellen benyújtott fellebbezéseket tár-
gyalja le. 

— Piaeankét. Az Alfőldkntatő Bizottság a ja-
nuárban megkezdett vitáját a vásárcsarnok és a 
szegedi piackérdésről hétfőn délután a városháza 
tanácstermében folytatja. A vitát dr. Cserzv Mi-
hály kamarai titkár előadása vezeti be a piaci 
helypénzről. A gyűlés kezdete fél 6 óra. 

Gyengélkedés Idején, különösen ha a 
rosszullétei szorulás fokozza, a természetes 
»Ferenc József* keserűvíz fájdalommentes 
székOrGlést és kielégítő emésztést hoz létre. 
Hires nőorvosok a legnagyobb elismerés 
hangján irnak a valódi Ferenc József vízről, 
mert ez a kritikus korban Is hosszabb Időn át 
alkalmazható, anélkül, hogy kitűnő eredménye 
változnék. A Ferenc József keserűvíz gyógy-
szertárakban, drogériákban és füszerOzletekben 
kapható B , 

i Köt-szövöttben elöljár 
II „Lampe! és Hegyi" gyár. 

— Sikkasztás miatt feljelentették a kecskeméti 
színigazgatót. Bartos Ernő, a szinészegyesület 
egyik vezetője sikkasztás miatt feljelentést tett a 
keoskeméti ügyészségen Miklóssy Imre kecskeméti 
színigazgató ellen. A feljelentés szerint az igaz-
gató levonta tagjaitól az egyesületnek járó 236 
pengő ügynöki dijat ezt azonban nem fizette be 
az egyesületnek. 

— A Nyugat február 16-1 számának élén Mó-
ricz Zsigmond az Ady-évforduló alkalmával Ady-
val volt találkozásait irja meg. Babits Mihály 
„Könyvről-kőnyvre" c. rovatában olvasmányairól 
számol be. 

Tkélmagyarország "kölcsönkönyvtár 

9000 k ö / e í . 
Ttégt és u/ könyvek nagy választéka. 
Lapelőfizetőknek nagy kedvezmény. 

— Szeged bridgebajnoksága. Szeged bridge-
bajnokságáért folyó csapatverseny második 
fordulóján a DAC-team győzött a Máté-team 
ellen 8 ponttal, míg a Szirmayné-csapat erős 
küzdelem után legyőzte a Grüner-csapatot. A 
hölgy team az első három fordulóban a Weisz 
team ellen is vezetett, a végén azonban 15 
ponttal alulmaradt. A verseny állása: Weisz-
team 2 győzelem, Grüner, Hölgy, Szirmayné, 
DAC-teani 1—1 győzelem, Máté-team győze-
lem nélkül. Ezen a héten érdekesnek ígérke-
zik a Grüner—Weisz összecsapás, lejátszásra 
kerül a Szirmayné—DAC és a Hölgy—Máté 
mérkőzés. Érdeklődőket szívesen lát a verseny 
vezetősége. 

x Dr. Weinmann Istvánné wíeml ttjáról a leg-
njabb modellekkel hazatérve, nöi kalapszalonját 
Dugonics n 3—5 (városi bérház) fdsz. 11. meg-
nyitotta. 205 

— Az njszegedi gyümölcstermelőik. "A Szeged-
vidéki GyüimöHc.stermelök Egyesülete megkísérli 
a szatvmazi példához hasonlóan Újszegeden is 
gyümölcsészét! felügyelői álláist rendszeresíteni. 
Amennyiben kellő számú gyümölcstermelő jelent-
keznék, alig néhány filléres meijterhelést jelente-
ne, a birtokosok viszont biztosítanák azt, hogy a 
rrvümőlcsfák ápolása, a gyümölcs szedése, érté-
kesítése szakember irányítása mellett történjék. 
Akit az ügy érdekel, jelentkezzék Újszegeden a 
v.irosi kertészet irodájában, ahol az egyesület 
megbízottja mindennap 10—12-ig és 2—4-ig rész-
letes felvilágosítással szolgál. 

x Tánciskola ma. az Ipartestületben. 352 

— A szegedi városi gőzfürdő újonnan modernül 
berendezett víz- éis iszapgyónv-intézetet létesí-
tett.. Hidegvizgyógyintézet, villany, kénes, sós. 
szénsavas és kádfürdők. Nedves gőz és forró lég-
knmrák. Hideg, meleg uszodák. Gyógymassage. 
ivókúrák. Tnhalatorium. Iszappakolások a szegedi 
thermál forrás és kolopi világhírű rádiumos 
gvóevlszappal. Orvosi felügyelet Igen mérsékelt 
fürdődijak. A thermál fürdő nők. férfiak részére 
mindennap. Iszaposztály: nők részére: hétfő, szer-
da, pénteken, férfiak részére: kedd, csütörtök, 
szombat, vasárnap. A szegedi thermál viz, mind 
pedig a kolopi gyógyiszap kitűnő sikerrel alkal-
mazható rheumánál, köszvénvnél, osont és trflleft ( 
bántflmaknál. e«*ves ideebafoknál mint tsehfas 
stb. krónikus rői gyulladásos megbetegedéseknél, j 
izzadmánvoknál. 

— A Szegcdi önkéntes Tűzoltó Testület és a 
Szegedi Tűzoltó Testületek Szövetsége évi köz-
gyűlésüket 26-án délután 3 órakor együttesen 
tartják meg a tűzoltólaktanyában. A közgyűlés-
re ugy a testület, mint a szövetség alapító, pár-
toló és működő tagjait ezúton hívja meg a pa-
rancsnokság. 

Vízvezeték javítás, 
átalakítás és berendezés legjutányosabban 

Fekete Nándornál, 
Kossuth Lajos sugárut IS. Telefon 10—72, lS8a 

— Gyűmölcsfaápoló tanfolyam Sárkányhegyen. 
A' Szegedvidéki Gyümölcstermelők Egyesülete a 
földművelésügyi minisztérium megbízásából Sár-
kányhegyen Bálint Pál tanyáján megkezdte az el-
ső gyűmölcsfaápoló tanfolyamot. Az oktatást Fo-
dor Dezső végzi. A tanfolyam záróünnepsége va-
sárnap este lesz a domaszéki gazdakör uj helyi-
ségében. 

— Tolvaj asszony. Tandari Anna 44 éves sze-
gedi asszony már többször volt büntetve lopás 
miatt. Legutóbb decemberben szabadult ki a Csil-
lagbörtönből, ahol többhónapi börtönbüntetését 

töltötte. Szabadulása után újból lopásokat köve-
tett el. Lópokrőcot, fapadot, tálat lopott három 
különböző helyen. Nemrégiben elfogták és szom-
baton az ügyészség biróság elé állitotta. Tandari 
Anna beismerte a lopásokat, azzal védekezett, 
hogy szabadulása után nem volt pénze, pedig la-
kást kellett volna fizetnie. A bíróság 6 hónapi 
börtönre Ítélte. 

— Arthur Stringer: Csak az^rt is — Délma-
gvarország kölcsönkönyvtár. 

TfjNDftHIJJM ra elfiftzetént elfogadok í« sí 
ajándék-akciót Azonnal lebo-

nyolítom. 
Kézlrannkafonnlak: MÖnyeg-, horgoló- És kfttAfonal&k tgen oto«An. 
nairv vilanítíkban. — Ftly Marptt. KIayó acca V .«. 20S 

Jóminőségü száraz lUClenqö-deSZka és 
egyéb llireszdru, valamint príma par-
ketta, tüzlta és teníjf l h u l l a d é k 

n a g g o n o l c s ó n kapható 

W f n k l e r T e s í v é r e k cé9 
Alsótiszaparti és Marstéri telepén. « 


