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Epe- és mó (betegségeknél, eoekö'és sár-

gaság eseteiben atermészetes „Ferenc József" 
keserűvíz a hasi szervek működését élénkebb 
tevékenységre serkenti. Klinikai tapasztalatok 
igazolják, Hogy az otthoni ivókúra különösen 
hatásos, ha a Ferenc József »Izet kevés 
forró vízzel keverve, reggel éhgyomora isszuk. 
A Ferenc J6zselkeserüviz gyógyszertárakban, 
drogériákbaan és fflszerQzletekben kapható. B,i 

— Gépkeaelffl vizsga. A gépkeraelők és kazánfű-
tők szegedi vizsgálóbizottsága közli, hogy a osép-
Jési üzem megkezdése előtti utolsó gépkezelői vizs-
gát 24-én délután 3 órakor tartják meg a szegedi 
Ielső ipar iskolában. 

* A Tanyagi Reálgimnázium (Vásárhclyi-íiHgár-
nt S. w.) Igazgatósága közli: Engedélyezés száma 
33.557—1932.. V. Asz. Nyilvánossági jog 29.656— 
1933. V. sz. a. 1. V. K:M. rendelettel adatott meg 
Az osztályonkénti létszám csak husz. Egyéni fog-
lalkozás. Beiratkozások: jnnius hő 26, 27, 28 és jn-
lius hó 3 és 4-én, az intézet nagytermében. 

— Mellbeszurt&k ftgy legényt. F ö d i Vince 20 
éves napszámost a mult éjszaka ismeretlen tette-
sek kocsmából kijövet, mellbeszurta. A súlyo-
san sérült legényt beszállították a sebésze« kli-
nikára. A tettest keresi a rendőrséig. 

* 10 drb. fcrémespite 1.20 P. Hajós-cukrászda, 
Papp-cukrászda. 120 

Fehérnemüeket l.lb:r,otón 
V f l l é l y h o l l h n n . KitmM tér 9. «». vtoárolhst. 87 

— A vendéglősök f*i a városi halászcsárda. Kap-
tuk a következő sorokat: „Igen tiszitelt Szerkesztő-
ségi „A vendéglősök a városi halászcsárda ellen" 
című tudósítás tévesen közölte a vendéglősök kí-
vánságát, amelyet a polgármester ur elctt e hó 
14-én előadtunk. Téves az, hogy mi nem emelnénk 
kifogást, ha a város az „idegenforgalmi halász-
csárdát" vendéglőssel nyittatná meg. Téves az, hogy 
„nincs kifogásunk az ellen sem, ha a fehértói hal-
gazdasághoz tervezett halászcsárdát felszereli és 
üzemben tartja a város". Mert mi nem tartjuk 
megengedhetőnek, hogy városi tőkével támasztas-
sék verseny a súlyos adóterhek alatt nyögő ven-
déglősöknek akkor, amikor mi kifogástalan mi-
nőségű szegedi halászlét adunk vendégeinknek. 
Ellenben az ellen nem lehet kifogásunk — s ezt 
igy mondtam —, ha egy vendéglős magántőke se-
gítségével létesít ilyen vállalatot. A legutóbbi 
miskolci kirándulás alkalmával és minden más 
esetben ís meggyőződtek vendégeink, hogy a leg-
különfélébb igényeknek megfelelő vendéglők mind-
egyikében a legjobb halászlét főzték, amiért érde-
mes Szegedre jönni. Az elfogyasztott halak meny-
nyisége Igazolja állitásunk valódiságát A város 
tiszteletreméltó főszámve-vőjének a város iránt 
érzett nagy szeretete diktálta a városi halászcsár-
da felállításának tervét. Ami ellen, mint közüzem 
ellen, ismételve ezúttal is tiltakoznunk kell. A vá-
rosi halászcsárda eszméje a város fehértói hal-
gazdaságára van alapítva. És itt sajnálatunkra ki 
fcetl mondanunk, hogy szegedi halászlét csupán a 
tógazdaságban nyert halból nem lehet és nem sza-
bad készíteni. Azt minden szegedi tudja ugyanis, 
hogy a jó halászléhez: harcsa, kecsege és harmad-
sorban ponty szükséges. A ragadozó harcsa a pon-
tyot kipusztítaná, a kecsegének folyóvíz az eleme. 
Ennélfogva a tógazdaságok főkép pontytenyésztés-
sel foglalkozhatnak. Tehát a városi halgazdaság 
is csak pontyot fog tenyészteni. Abból pedig ma-
gából jó halászlé nem készíthető. S már azért is 
tiltakozunk a városi halászcsárda ellen, mert a 
városi tógazdaság halanyaga magában véve har-
csa és kecsege hiányában ugy sem termeli ki a jő 
halászléhez szükséges halfaitákat Tisztelettel Ju-
rftnovics Gvula". 

Mérgesi síllerbor 1 liter 
Trappista sajt 1 kgr. 
Ementháli sajt 1 kgr. 
Málnaszörp la. 1 kgr. 
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A K O N Z U M B A N 
Kanolh Lajos sagárat 1. és BoMoaassxony ngtrol 41, 

TaMen 16—80 Telefon 24—80 

A Délmagyarország 
uj telefonszámai: 

. • f -ti f , i • 

Kiadóhivatal és nyomda . . . . 13-06. 

Szerkesztőség és felelős szerkesztő 23-33. 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

alsólehotai Scultéty Gyula 
nyűg. MAV. főintéző, • Szegedi Gazdasági Vasút főpánztárosa 

hosszas szenvedés fttán folyó hó 16rán áldott jó lelkét visszaadta a Teremtőnek. 
A megboldogultat folyó hó 18-án (vasárnap) délután 4 órakor kisérjük 

utolsó útjára a városi közkórház halottas házából és helyezzük a belvárosi teme-
tőben végső nyugvóhelyére. 

A GYÁSZOLÓ CSALÁD 
Áldott leguen drága emiéhe 

Villamoskocsi és kálváriái kitérőnél 

Két vers Kisteleki Ede 
költői hagyatékából 

Bucsu Sxegediöl 

Betemetem arcom búmnak felhőjébe, 
S lelkem magányából dalolom búcsúmat, 
A fecskeraj immár a tengert elérte, 
Tovább is szárnyon jár, alant a víz zúghat, — 
Nekem még állnom kelt emlékeim földjén, 
Ez a tornyos város ifjúságom fészke, 
Ahol kedv és gond közt harminc évet töltvén, 
Készülök, elmegyek a nagy messzeségbe. 

Elbagyom a romot, ahol iskolában 
Fel a földszintjéről emeletbe léptem, 
Hol a „kegyeseknél" egész végig jártam, 
Oktatván ők engem jóban, bölcseségben, 
Fel a tornyok felé lengtem a kendőt, 
Elhagyott házamnak akácai intnek. 
Napom lehanyatlott, az estcsillag feljött, 
Változik köröndje a nagy életszinnek. 

Itt hagyom a multat, életemnek javát, 
Templomokhoz vivő kikockázott utat, 
Melynek támadása lapunkon szalad át, 
R kupola ujjával sok palota mutat: 
Kivettem a sorban keltezésük részét, 
Én is ringatója iskola-városnak, 
Nem egy köteléket, hogy az idő tép szét, 
Az én fám gyökeri mégis ide forrtak. 

Körül a sok tanya, távolabb a puszta, 
8 testébe ékelve szülő falum tája, — 
Fordul énektmnek Göncölcsillag rúdja. 
De felettük marad bármelyik irányba, — 
A zengő magyar szó édene itt szállt rám, 
Itt nyilt meg számomra, oh szerelem, eged, 
Földi életemnek elmúló világán 
őrtorony sírkövem, büszke, nemes Szegedi 

Hol ismer mindenki: az öreg, a gyerek, 
8 mindenkit szerettem, aki jó volt hozzám, 
Nem egy polgárának dicsérete zeneg 
Itten dángnbáló regősüknek kobzán, 
Égető sebekre néha gyógyír, balzsam, 
Én is olajt önték örvénylő habokra, 
S fölszivárog könnyem, hogy köszöntlek halkan 
Te honimádásnak örök-élő szobra. 

Tétovázva megyek, meg-meg visszatérek, 
Marasztnak az uccák, az évek emléke, 
Déliháblik képe benn a templomtérnek, — 
8 belevésem nevem a határkövébe, — 
I>e pattog az ostor, ostora a sorsnak, 
Idegen táj vár rám ismeretlen zordul, 
Távozó halottnak az élők tapsolnak. 
8 a városház tornyán öreg harang kondul. 

Ahol koszorúzott diadalmi pompa, 
8 szivekbe hidalt át küldetéaes pályán, 
Magvarhon Phftnixje, leviszlek síromba, 
8 a te reményiddel nem aluszom árván, 
Az a szení lajtorja emelkedik égig, 
Melven jogainknak angyalai járnak, 
Az igéret földié a lelkekbe él itt, 
8 hozzá tüzön-vizen visznek turulszárnyak! 

¿1 Maros utcában 

01ya,n csendes ucca, ez a Maros-ucca, 
Az eleje görbe, végig kátyús útja. 

Kocsi, szekér nem jár a táján naphosszan, 
Mert tengelye törik, vagy kereke roppan. 

A bölcs magistratus házam zajtól óvja, 
S örök porban fürdik gömbakácim lombja. 

Mintha egy falurész volna ide metszve, 
A padokon kivül pipálgatunk este. 

Lámpák gyér világa jótétemény itt csak, 
Méla fénnyel körit tele hold és csillag. 

A hasadó hajnal nem ily hangos néhol, 
Környék száas kakasa nekem kukorékol. 

8 hogy haza gondoljak egyszer avagy máskor, 
Tülköl a kanász is meg a tehénpásztor. 

8 visz a képzeletem ki szülőföldemre, 
Kender áztatóknak érzik illat-terhe. 

Csak ami buckákban terem akár ingyen, 
A homokot mérik drága pénzért itten. 

_ öngyilkosság — konyhakéssel. Csütörtök 

reggel a szegedi szegényházban öngyilkosságot 
kísérelt meg S z ö 11 ő s i Franciska 62 éves 
szegényházi ápolt. Konyhakést kerített és azzal 
kétszer a nyakába vágott. Tettét hamarosan 
felfedezték, értesítették a mentőket, akik az esz-
méletlen nőt a közkórházba vitték. Állapota 
súlyos. 

— Kasszafurás a gőzösön. Csütörtökön dél-
előtt a „Szent Endre" nevü MFTR-gőzösön, 
mely a szegedi kikötőben horgonyzott, vakme-
rő kasszafurás történt. Ismeretlen tettes fel lo-
pózott a hajóra, megfúrta a kapitányi fülkében 
levő hajókasszát és onnan 30 pengőt elvitt. A 
rendőrség keresi a tettest. 

— A Borsszem Jankó legújabb száma gazdag 
tartalommal jelent meg M o l n á r Jenő hátraha-
gyott írása és verse és G á s p á r Antal szenzációs 
rajza diszitik a mindvégig szórakoztató lapot. Kér-
jen mutatványszámot (VI., Mozsár-ucca 9.). 

S x e r U e s x t ö i U s e n e t 

0. A. A számlán szereplő uj tételek nem jogta-

lanok. Az uj egységárakat forgalmi adó nélkül ál-

lapították meg, igy külön felszámíthatják mind a 

három százalékot. 

K E R Í K PAR O S O K ^ 
. Déry Ede Gépárnház 

J j / O k S z e q e d , K i s s u c c a 

ffl* W s z e n z á c i ó s u] ár jegyzéket 
KERÉKPÁROK: 

ü j férfi kerékpár 
Uj női kerékpár 

ALKATRÉSZEK: 
Egy pár uj pedál 
1 uj lánc 
10 drb uj küllő 
1 drb uj kormány 
1 uj első tengely komplett 
1 uj hátsó tengely komplett 
1 uj kontrafékes szabadonfutó 
1 nj lánckerék 
1 készlet uj sárvédő 
1 uj csomagtartó 
1 uj láhpumpa 
1 uj villa 

GUMMIK: 
Uj külső gummi 
Uj belső gummi 
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