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BPI'MATy ARORS7ÍG 1935 márc ius T7. 

Szalonunkat áthelyeztük 
állunk igen tiszfelt megrendelőink rendelkezésére. 

Széchenyi fér 2. szám alá9 
ahol az eddig tanusitoti előzékenységgel és pon-

é s T s a uri divatszalon. 

— A Vöröskereszt Egylet előadásai. Jelen-
teltük. hogy a Vöröskereszt Egylet szegedi vá-
lasztmánya gázvédelmi előadássorozatának a 
biztosítására díszelőadást rendez 21-én este 8 
órakor a Városi Színházban A rendezés mun-
káját lelkes rendezőgárda, élén Láng-Mitítzky 
Ei nőné irányit ja. A programon színes élőké-
pek, a tápéi gyöngyösbokréla magyar táncai 
és Herczeg Ferenc egvfelvonásosa, a „Holicsi 
Cupidó" szerepel. A díszelőadás iránt rendkí-
vüli érdeklődés nyilvánul meg Szeged társa-
dalmának minden rétegéből. 

flabselgeHt felurftncmPeK 
leffoicsóbban • Pollák Testréreknei 

— Körmendi Ferenc: Tópart i muzsika — 
Délmagyarország kölcsönkönyvtár. 

— Orvosi hír. Dr. V i o l a fogorvos f. hó 16-tól 
délelőtt 10-tól 12-lg. délután 3-tól 5-ig rendel Kől-
csey-ucca 4. szám alatt. 

l e n y n I 
minden J 
asxtalon • STAUFFER SAJT. Í J 

ANYAKÖNYVI HÍREK. Az elmnlt héten 19 
fin és 13 leány született Szegeden. Házasságot kö-
töttek: Király Mihály és Kreisler Amália, Stein 
Péter és Péterffy Ilona, Verbovszky Béla és Mar-
ton Mária, Kiss László és Ponepovits Ilona. Ba-
ilogh János és Salzmann Piroska Meghaltak; 
ISzinnla Ferenc 76 éves. Kovács János 59, özv. Ru-
itai Vinoéné 53, Becsky Miklós 3 hó, Bite György 
23, özv. Brandstadter Józsefné 76, Háring VII-
mosné" 40, Zombori Sándor 24. Fohsz György 73, 
Katón* János 38, Török Imre 61. Giljon Miklós 

156, Berta János 69. Körösi Istvánné 28, Zeisler 
uánosroé 22, Vnnnai Ferenc 22, Vecsernyés György 
B2 hó, Grossert Albert 85, özv. Nagy józsefné 75, 
!özv. Újvári Mátyásné 83. Szabó Sándor 5 hó, Já-
nosi Ágnes 7 nap, Kis Vince 10, Vas Ferencné 35. 
Csűri József 84. Míchael Béla 60. Bálint Imréné 
62. Csonka György 38, Csóti Pálné 52, dr. Wolf 
Józsefné 44, özv. Úngi Jánosné 70, Czente István 
68, Szabó Veronika 18 hó, Rácz Györgyné 74, Far-
kas Gergely 77 éves korában. 

M k a i citromos K i i z i m M 
arcvizek, krémele, ofeicík, púderek 
Szep'ő elleni *énvv5rlő szerek. 

D r . R e i f e r O s z k á r n é K o z n i e t i h a i í i ü M 
Szejred. Dugonics-tér 11.. I. em. Te-
lefon 26—02. ArcápoMs. Szén?ért* 
bák. szemölcsök, szőrszálak végle-
ges elfávol'tása. Fénykezelés. 

r^MÍtvínvik Vkén^íce. Olc«* b*-pf '—H-.O-

L'szí-és fűszer havi szükségletét 
K e r t é s z n é l 
Mikszáth Kálmán-ucca 4. szám alatt szerezze be, 
ahol pontos és olcsó kiszolgálásban részesül. 

Legkisebb mennyiséget is hazaszállítják. 

Szegedi 
» ö z e m 

GY ngy-N.6. 
Telefon 26-62. 

»'ékŝ emény és 
kenyér árusítás 

aKüzp.Telcs. fiókiaiban. 

I szcciáldeniokrafa párt 
választási hírei 

A szociáldemokrata párt végrehajtóbizott-
sága felkéri a szociáldemokrata meggyőződésű 
választópolgárokat, hogy választási munkára 
való beosztás végett a párttitkári irodában a 
nap bármely szakában jelentkezzenek (Hétve-
zér-ucca 9., Munkásotthon I. e. 9., telefon 19-50.) 

Minden választási ügyben készséggel nyuj-
íunk fel világosifást a választási irodáinkban: 

a párt titkári irodájában (Hétvezér-ucca 9.) 
a nap bármely szakában (Telefon 19-50.). 

felsővárosi csoport: Szilléri-sugárut 24. szám 
alatti pártszervezeti helyiségében, hétköznapo-
kon este 6—8-ig, vasárnap délelőtt 9—l-ig és 
délután 4—8-ig. 

móravárosi csoport: Sánta-vendéglőben (Szél-
ucca, Remény-ucca sarok. Hétköznapokon este 
6—8-ig, vasárnap délelőtt 10—12-ig. 

rókusi csoport (Hétvezér-ucca 9., Munkás-
otthon) hétköznapokon délelőtt 9—l-ig és dél-
után 3—9-ig. 

Somogyi-telepi csoport: I. ucca B. Kecske-
méti Sándorné helyiségében hétköznapokon es-
te 6—8-ig, vasárnap délelőtt 9—12-ig. 

szentmihályteleki csoport: Nyári Mihály 496. 
szám alatti vendéglőhelviségében vasárnap dél-
előtt 10—12-ig, délután 4—6-ig. 

A szociáldemokrata párt az alanti helyeken 
tart 

nyilvános választói népgyüléseket: 

Vasárnap délután 3 órakor Kecskés-telepen 
Horváth Sándorné 8. szám alatti vendéglőhe-
lviségében. Előadók: dr. Valentiny Ágoston, 
Oleinvik József és dr. Berkes Pál. 

Vasárnan délután fél 4 órakor a Balog-ven-
déglőben (Uj-tér sarok). Előadók: Lájer Dezső, 
Oleinvik József és dr. Valentiny Ágoston. 

Kedden délelőtt fél 9 órakor Királvhalmán 
Gárgván József 157. szám alatti helviségében. 
Előadók: Kéthlv Anna képviselőjelölt, Lájer 
Dezső és Kroó Imre. 

Kedden délelő'» fél 11 órakor Nagvszéksó«on, 
Horváth József 63 szám alatti házában fBics-
ka-féle tanya \ Előadók: Kéthly Anna képvise-
lőielöH, dr. Valentiny Ágoston. Láier Dezső. 

Kedden délután 3 órakor R o s t é n (Fekete-
szél), Széli József 465. sz. vendóglőVIviségé-
brn. Előadók- Kéthlv Anna képviselőjelölt. dr. 
Valentiny Ágoston, Lájer Dezső és Olejnyik 
József. 

x Dr. Pajor szanatórium és vlzarvósrvintézet Bu-
dapest VITT.. Vas-ucca 17.. szanatóriumi és kór-
házi osztályokkal napi 8 penctőtől. Az uj rhcinna-
o«ztályon pöstyéní iszanpakolások. Firikotherapia 
Zander. Orthopäd ffvógvtermek. Rádiiimkezplés. 
Fnterorleaner (bélfürdök} Bentlakó és beiáró be-
tegek kezelése. Szívbetegek vizsgálatára Elektro-
kardigraph: kezelésére speciális győgvmódok. 
Szénsavas és oxvgénfürdők. Legmodernebb a«th-
ma kezelés. Anyagcserevizsgálat. A sebészeti osz-
tály látvánvosságszámbamenő mütőtermeiben koz-
metikai plasztikai operációk is véseztetnék: em-
lőplasztika. orrkorrec'iő, arcmpi^fíatalitás. ráncel-
tüntetés, stb. Urologiai osztály. Szülő osztályon 10 
napos legmérsékelfebb átalányárak. Táiékozta1á«t 
nvuit; Temesváry József gvógyszerész (tel.: 13-91), 
Makón S^öllössr Jenő gvóffvszerész (tel.: 2-01) 

— Érdekes fordulat a Petőf> Sándor-sn^á-nti 
Vttfrés fi"véhpn. Jelentette a Dé'maffvarorszáíf, 
hogy a rendőrség a Petőfi Sándor-sugáruti 
K l e i n Imre ékszerésznél elkövetett lonás mi-
f»H elfogta F l e c s e r József génlakatossegé-
det. ak? a lopást beismerte: az ékszereket is 
megtalálták nála. Az fi?vés7«ée szombaton a 
bíróság elé állította Flecsert. aki meglepő vé-
dekezéssel állott elő. Ki'elentefte, hogv nem ő 
volt a tettes, hanem féltestvére, bizonyos B o-
d a Károlv. aki megkérte őt. hogv vállalja ma-
fára a lopást, mert mint fiatalember, nem kan 
büntetést, elengedik a rendőrségről. Ezért vál-
lalta magára a Jónást. de most. hogv látia a 
feileménveket. kiadia féltestvérét. Á bíróság a 
tárgvalást elnapolta és visszaküldi az iratokat a 
rendőrségre. 

X Bndanestre érve a Park-száVodSb^p a kp'e" 
nálvandvar mellett megtalálja Vénvplmpt íoninh* 
ellátását olcsó árakért E lap előfizetőinek 50 ^á 
zalék engedményt nyuitunk. 

— Megalaknlt a tekézők egyesülete. A Szegő-
jében tartotta alakuló közgyűlését. A megjelente-
di Toldi Tekéző Egyesület Tóth Gyula vendéglö-
ket Lázár János üdvözölte. A közgyűlés a követ-
kező tisztikart választolta meg: diszelnökök: bá-
ró dr. Tunkl Tamás, begavári Back Károly és 
Lázár János, elnök Bálint János, ügyvezető el-
nök Kovács István, titkár Toppantó István, ügyész 
dr. Kiss Imre, pénztáros: Tombácz Vincze. ház-
nagy Tóth Gyula, jegyzők Draskovics Miklós, 
számvizsgálók Szécsi Illés, Rill János, Guczi Mi-
hály, orvos dr. Hernády Mihály. 

Güönuörii ftluznlűoiiságoKf 
érkeztek * 

rehértfotóblás Soros cégnez. 

— A jogszigorló borzalmas öngyilkossága. 
Pénteken délután a dorozsmai vasútállomás 
közelében a budapesti személyvonat elébe ve-
tette magát K o z m a Lóránd 27 éves jogszi-* 
gorló. A mozdony kerekei halálra roncsoltak a 
tragikus sorsú fiatalembert. Kozma Loránd sé-
tálni ment a vasúti töltésre. Többen látták, 
amint a közeledő vonat láttára idegesen járt fel 
és alá a síneken. Amikor a mozdony közvet-
len közelébe ért, hirtelen eléje vetette magát, a 
kerekek darabokra sza ggatták. Erdélyből ke-
rült Szegedre, szüleit elvesztette, egyedül ten-

8ette életét- Elhelyezkedni sehol sem tudott 
ftolsó szigorlata hiányzott már csak, de pénzt 

nem tudott rá keresni. Ez keserítette el any-
nyira, hogy öngyilkosságra szánta el magat. 
Holttestét a törvényszéki orvostani intézetbe 
szállították. 

Szives tudomására hozom a nagyérdemű hölgykö-
zönségnek, hogy wtenben u»szfrll blouse 
szabások elsa álltása cé'fabftl elsdren-
dUszafcertOnei tovább képezemmagam 
Folyó hó 20-tól kezdve, a tavaszi vásáron szer-
zett tapasztalataim alapján, sikkes fűző, melltar-
tó, fehérnemű piyama és blouse különlegességek-
kel szolgálok. 

S C H I L L E R 

MEGHIVö. A Délmagyarország Hírlap- és 
Nyomdavállalat Rt. szegedi bej. cég 1935. évi már-
cius hó 28-án délután 4 órakor a részvénytársa-
ság irodájában Szegeden. Aradi-ucca 8. sz. a. ren-
des közgyűlést tart, amelyre a t. részvényeseket 
ezennel meghívja az Igazgatóság. — Tárgysoro-
zat: 1. Közgyűlési elnök és jegyzökönyvhitelesítők' 
megválasztása. 2. Az Igazgatóság és felügyelöbi-
zottság jelentése az' 1934. üzletév eredményéről és 
annak megvizsgálásáról. 3. Az 1934. üzletévi mér 
leg- és nyereség-veszteségszámla megállapítása és 
határozathozatal az üzleteredmény tárgyában. 4. 
Határozathozatal az igazgatóságnak és felügyelő-
bizottságnak megadandó felmentvény tárgyában. 
5. Az igazgatóság, esetleg felügyelőbizottság hi-
ányzó tagjainak megválasztása. 6. Esetleges in-> 
ditványok. A közgyűlésen csak az a tag veheí 
részt, aki részvényeit legalább három nappal a 
közgyűlés előtt a rt. irodájában letétbe helyezi. —• 
Az 1934. évi mérleg- és nyereség-veszteségszámla 
a rt. irodájában a közgyűlést megelőzőleg a hi' 
vatalos órák alatt megfeVinlhetö. 

P á l i f v r á z á r 
elsőrangú divat uri szabósága TISZA LAJOS-KÖR-
UT 46 SZ. Kitűnő anyagból, modern kivitelben öl-
tönyöket a legszolidabb árak mellett készít Nagv 
választék hazai é* ansnt divat«zflvptekhen H28 

Értesítem az i. t. közönséget, hogy 

cipésxiixteiei 
nyüiitam Kál'ay >. u. 2. sz. alatt. 
Készítek mérték után elsőremlü anyagból, a leg-' 
ujabb divat szerint férfi , női és gyermek-, vala-
mint katonai cipőket, csizmá'cat előírás szerint a 
legjobb kivitelben. Javi'ást xállaJok. Szolid árakl 

PASZTOREK JÖZSEF cipészmesier. 


