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DÉLMAGYAROR5ZAG T933 március 22. 

Székelési zavarok, bélgörcs, puffadtság 
ayomorszédülés, izgalmi állapotok, szivideqes-
ség, félelemérzés, bódulgság és általános rósz-
szullét esetén a természetes „Ferenc JÓISCl" 
kcserÜTiz a gyomor és bélcsatorna tartalmát 
gyorsan és fájdalom nélkül kiüríti, a vér-
keringési előmozdil|a s tarlós megkönnyebbü-
lés! szerez Korunk legkiválóbb orvosai a 
ferenc Józsel Tizet ugy iériiaknál, mint 
nőknél és gyermekeknél tel|e« eredménnyel 
alkalmazzák. A Ferenc JÓZSCl keserűvíz 
gyógyszertárakban, drogériákban és iüszer-
üzletekben kapható. B.I 

•— Az in gyen tejakció. A szegedi Lngyentejakció 
f uralt ér november 14-től kezdődőleg február vé-
géig 162.210 két deciliteres adag pasztőrözött tejet 
osztott ki a szegény lakolásgyermekek kőzött A 
csecsemők részére a Stefánia-Szövetség utján 
1747.5 liter tejet osztottak ki. Februárban fedezet 
hiányában le kellett szállítani az adagokat, ugy, 
hogy február közepétől március végéig naponta 
csak 1805 szegény gyermek kap ingyentejuzsonnát 
Március végével az iskolai tejtizóraizás megszű-
nik. Az akció munkája azonban tovább tart hogy 
ősszel minden fennakadás nélkül a szegény gyer-
mekek segítségére állhasson. Gyüjtöperselyek ke-
zelését vállalta: Baranyi Tiborné, dr. Somogyi 
SriJveszterné, dr. Karvas Etelka, Szeles Ilonka, 
Bárányi Tibor, dr. báró Tunkl Tamás, dr. Pálfy 
József, dr. Wolf Ferenc, Scultéty Sándor, dr vitéz 
Szabó Géza, Vogd Antal és Tomcsik József. 
Ujabban a kővetkező adományok folytak be: So-
mogyi-telepi plébánia tiketteladásból 10, mozije-
gyek pótilletékeíiből 210.64, szinWázi jegypótilíe-
tékből 97.18, egy öreg tüzér a Délmapyarország 
utján 1, Vöröskereszt Egylet 250, Szabadsá<T-téri 
óvóda szülői értekezlete 7, Drcher 4, Hági 2, Bá-
rányi Tiborné perselygyüjtése 985, DMKE 50 
pengő. 

hlrtsrM»t 4« m*HAro*, kedverfi flzet*al feltételek mellett le*-
oloaÁbban be-rererhetAk 40a 

fekete Nándor Koi-aih L. -n-iArol 1§. Tel. 20—72. 

— ÜJ adóhivatali ellenőr. Dr. Somogyi Szil-
veszter polgármester a B á 1 ó István halálával 
megüresedett adóhivatali ellenőri tisztség betöl-
tésével Bérczy Kálmán számtisztet bizta meg. 

— Zsákbamacska caütflrtöktől minden este. 

Paplanok 
— Népművelési tanfolyam Tápén. Csongrád 

vármegye népművelési bizottsága elnöke, dr. Cser-
gő Károly alispán rendelkezésére a vármegye 
majdnem minden községében tartottak a tél folya-
mán népművelési tanfolyamot. Tegnap volt a tápéi 
tanfolyam záróűnnepélye. Dr. B a g o s s Béla es-
peres-plébános számolt be a végzett munkáról. 
Elismeréssel szólott a hallgatóság nagy szorgal-
máról, tudásszomjáról, valamint az előadók oda-
adó munkásságáról. 

Zsákbamacska 

200 -adik 

e l ő ad á s felé. 

Főszerepekben J 

RökkPlarlka, 
Ráfkai Márton, Dénes György, 
Tímár Kató, Haraszti Micf, Gaá! Sándor 

PESTI SZÍNHÁZ 
VL, Révay-u. 18 (az Opera mellei!)-
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a a m e g é l h e t é s 
ifim 

5 százalékkal olcsóbban él9 

de 5 százalékkal csökkent-
heti kiadásait, ha bevásár-
lásainál a Délmagyarország 
takarékossági könyvecské-
jét használja. 

i — 

aki a Délmagyarország be-
vásárlási könyvecskéit ál-
landóan használja. 

olcsó árban k««zm-
npk — neolek uf/tí 1 

alnhl/rainok 
Panlsnosmes'ernél. i 

Deák Ferenc n. 8 «9 

Felmentették a sikkasztással 
vádolt rendőrségi tisztviselőt 
(A Délmagyarország munkatér ától.) A sze-

gedi járásbíróságon dr. Ráday László járás-
biró kedden tárgyalta Kovács Andor József 
rendőrségi tisztviselő sikkasztási bűnügyét. Ko-
vács ellen négyrendbeli sikkasztás miatt indult 
bűnvádi eljárás. A vád szerint a tisztviselő a 
mult év áprilisától augusztusig terjedő időben 
az autó és motorvezetoi vizsgát tevőktől pén-
zeket vett át és azokat a saját céljaira használta 
fel- Közúti adót is szedett, holott erre nem 
lett volna feljogosítva és ezeket az összege-
ket is a saját céljára fordította. 

A keddi tárgyaláson a tisztviselő előadta, 
hogy ez az egész állítólagos sikkasztási ügy 
akkor pattant ki, amikor ő szabadságon volt 
és helyette egyik alantasa dolgozott a hivatal-
ban. Alantasa bosszúból tett ellene feljelen-
tést, a feljelentéseknek semmi alapja nincs A 
felvett pénzeket rendeltetési helyére küldötte, 
senkit meg nem károji ott 

A biróság több tanút hallgatott ki, igv örhal-
my Károlyt, akinek a soífőrje 14 pengőt adott 
át Kovácsnak közúti adóra, örhalmy azt val-
lotta, hogy semmiről sem tud, az adót befi-
zette. a rendszámtáblát megkapta, Kovács nem 
sikkasztott el egyetlen fillért sem. A biróság 
Kovács Andor Józsefet végül is jogerősen fel-
mentette az ellene emelt vád alól 

— Marosán Milán arcképének leleplezése. A 
szegedi ipartestület cipésziparos tagjainak és 
Marosán Milán néhány jóbarátjának adako-
zásából megfestették az elhunyt kiváló kisina-
rosvezér arcképét, amelyet tegnap este lep-
leztek le az ipartestület tanácskozó helyiségé-
ben. B e r g János szakosztályi elnök nyitotta 
meg az ünnepélyt, majd dr. L a n d e s'b o rg 
Jenő ünnepi beszédet mondott. Vázolta Maro-
sánnak a kisiparosság érdekében kifejtett ön-
zetlen munkásságát. Csodálatos — hangsú-
lyozta Landesberg —, hogy egy ember, mint 
Marosán, aki tulajdonképpen egv nyelvet sem 
beszélt még csak jól sem, hogyan tudott mé-
gis olyan mély hatást gyakorolni iparostársai-
ra. Ennek a titoknak az volt a kulcsa, hogy 
Marosán mindig a mögötte felsorakozó kisipa-
rosság törekvéseinek adott igaz megnyilatko-
zást es hogy szavait mindig őszinte meggyő-
ződés, hit és bizalom hatották át. A nagyha-
tású beszéd után az arcképet az ipartestület el-
nökségének megbízásából megőrzés céljából 
P o d v e n Henrik vette át. Felszólaltak még 
K l e i n Ferenc, C s e r é p Sándor és C z i b u-
1 a Antal dr., akik Marosán feledhetetlen em-
lékét méltatták. Az ünnepély B e r g János zá-
rószavával ért véget. 

— Zsákbamacska csütörtöktől minden este. 

— Cipőkiállitás lesz az Ipartestület márvány-
termében április 2-től 9-ig. 

— Márciusi ünnepség. A Gyula püspöktelepi 
Polgári Kör márciusi ünnepségét vitéz C s a n á-
dy Géza ügyvezető elnök nyitotta meg Horvá th 
Manci, P a u e r Gyuszi, S zunyogh Károly, P e-
ták Margitka, D ó r a Józsi, Z ö I d e Misi, kato-
na Etelka, Perec Albert, S ug á r Erzsike, Czi-
rok Pisti, Domonkos Sándor, Ka t ona Laci, 
Ber ta Erzsike és P á z m á n László szavalataik 
után az ünnepi beszédet dr. vitéz G á r g y á n 
Imre mondotta. Az ünnepet Va r gha József zár-
ta be. 

•— Zsákbamacska csütörtöktől minden este. 

— Kulturest A MIEFHOE szerdán este fél 9 
órai kezdettel kulturestélyt rendez, melyen dr. 
Kiss Arnold „Zsidó irodalom, zsidó Ifjúság" cí-
men tart előadást. A kulturestélyt a zsidó hit-
község székházában tartják meg. Érdeklődőket 
szívesen lát az egyesület. Belépődíj nincs. 

O- l Szakelőadás. Az Egyetem Barátai Egyesü-
letének természettudományi szakosztálya értesiti 
tagjait és az érdeklődőket, hogy legközelebbi elő-' 
adói szakülését 22-én délután öt órakor tartja meg 
a II. számú kémiai intézet előadótermében (Tem-
plom-tér.) A szakülés tárgya: H o r v á t h Péter 
előadása „Különböző ezüstöző-aranyozó eljárások 
a véglények mikrotechnikájában", S z a b a d o s 
Margit előadása „Szegedkörnyéki vizek Englénai". 
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csak 3*46 
Holfmann Dezsőnél 

Csekonies ucea 4. w 

nagy válasz-
tékban 

— Munkakőzvetités. Foglalkozást kaphatnak a 
Hatósági Munkaközvetítő utján: 2 kovács, 1 kap-
tafakészitő, 2 mérleglakatos, 10 üzletszerző ügyJ 
nök, 10 mindenesfőzönő, 5 szakácsnő. — A Ható* 
sági Munkaközvetítő Hivatal felkéri a munkaadó*, 
kat, hogy a nyilvántartott 489 szellemi munkásl 
közül a felmerülő szükséglet esetén szíveskedjen 
nek munkaerőket igénybe venni- A nyilvántartás 
szerint állást keres: bérelszámoló, építési raj« 
zoló, építész, felügyelő, fogtechnikus, gép- H 
gyorsíró (férfi és nő), gazdász, gyógyszerész^ 
gvógyszerésznő, könyvelő, levelező (magyar, né« 
met), mérnök (építész, gépész, kultur), műszaki 
rajzoló, mérlegképes könyvelő, orvos, orvosnő, 
óvónő, színész, tanár, tanárnő, tanitó, tanítónő, 
titkár, tejgazdász, ügyvédjelölt, pénztárosnő, irtv 
dai gyakornok. Felvilágosítás a Hatósági Mun-
kaközvetítő Hivatal tisztviselőosztályánál (Mérei-
ucca és Mars-tér sarok, telefon 19-73) díjtalanul 
nyerhető. 

— A kis táncosnők életéről érdekes dkket kö-
zöl a Délibáb uj száma, amely tárháza az érdö* 
kességeknek. 

E het i r eV l ámc i k ke i R l r 
Élelmiszerek 

2 doboz 12 drb ömlesztett sajt 
1 kg. házilag készült szilva lekvár 
1 pohár oroszhal 
1 literes üveg 18 drb oroszhal 

-.88 
—.88 

—.98 

NŐI divat 

iláromsarkos női hajlekötő —.24 
Szallagos női ha jháló —.88 
Női öves harisnyatartó —.88 
Atlaszcsikos női* nadrág, kis szépség-

hibával P 1.28 
F f c r f l d i v a t 

9 drb acél ingsomb —-24 
Férfi hajlekötő —¿8 
Divat férfi bőröv —.78 
3 pár strapa férfi sokni —.98 

Tavaítl Játékok 
100 drb kőgolyó —.24 
Játék fatalicska —.21 
9 drb acél golyó —.24 
Hajtókarika verővel —.24 

PftRISI NOGY ÁRUHÁZ, SZEGED 


