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NÍJIISI INGYEN SZERELEPI 
k m t » r k O d é * k o r 

^elkötelezettség nélkül 

óriási raktáromat 

á t csillárjait, h a szükégletét cégemnél szerzi bö. — Tekintso meg vé-

F O N Y Ó S O M A . •villamossági szaküzlet, 

Kölcsey ucca 4. Tel. 11—65. és Kárász ucca 3. Tel. 21—65. 

— Sportorvosi vándorgyűlés Szegeden Az 
Országos Orvosszövetség sportorvosi szakosz-
tálya május 1-én és 2-án vándorgyűlést tart a 
szegedi egyetem élettani intézetében. A vándor-
gyűlés keretében többek között előadást tarta-
nak dr. V e r e s s Elemér, dr. P u r j c s z Béla 
egyetemi tanárok, dr. Aitéz R o s z t ó c z y Ernő 
ezredorvos, dr. C s i n á d y Jenő egyetemi ma-
gántanár és még sokan mások. A vándorgyű-
lés vidéki tagjait a város hivatalosan fogadja 
a pályaudvaron, ma jd megtekintik Szeged köz-
épületeit és intézményeit, este bankettet ad a 
várös a vendégek tiszteletére a Hungáriában. 
Ugy az első nap. mint a második napon több 
érdekes előadás lesz. 

-— A szegcdi érettségi találkozók. A Szegedi 
Ipari Vásár intézőbizottsága vállalkozott a kü-
lönböző szegedi érettségi találkozók megrende-
zésére, az adminisztratív munkálatok elvégzésé-

re. Napról-napra u jabb felkérések érkeznek a 
vásár intézőbizottságához ugv, hogy a jelek sze-
rint már több. mint husz érettségi találkozót 
rendeznek má jus 2R.—junius 6. között Szege-
den. Miután a vásár vezetősége gondoskodni 
akar orról, hogy mindegyik találkozó a legki-
fogástalanabbul legyen előkészítve, felkérik 
mirrlazokat, akik az iskolai találkozók eJőké-
szité.sével vannak megbízva és esetleg eddig 
r>em jelentkeztek, vagy- a cimanvagot még nem 
bocsátották rendelkezésre, keressék fel a vá-
sárirodát, hogy az összes érettségi találkozók 
előkészítése egyöntetűen és egyídőben történ-
hessék. 

x MArknd ffiszer, csemege, Kigyó u. I . 

— ELŐADÁSOK. ..Proletársors" elmen tartja 
S á n d o r István főiskolai tanár harmadik elő-
adását az Emericana katolikus szabadegyetemén. 
„A társadalmi válság regínyeinkben" cimü elő-
adássorozat keretében 27-én. kedden este S óra-
kor a Tanárképző főiskola dísztermében. — VI-
eomte Charles T e r l i n d e t i , a louvain-1 egyetem 
tnnára ..La Belgique et la Hongrie dans le Tas-
sé" címmel francia nyelvű előadást tart ma dél-
után 6 órakor a központi egyetem aulájában. Be-
lépődíj nincs, vendégeket szivesen lát az egyetem 
francia intézete. 

x Ma ts Pzálkamentes tialvaesora Pusztaszeri-
nél, Szentbiíromság-ueca. 3. 

— A Szeged felé haladó autó szerencsétlen-
séget okozott a kiskunfélegvházai országúton. 
Csütörtök délelőtt sürgős értesítés érkezett a 
szegedi rendőrségre a kiskunfélegyházat csend -
őrséétől. Az értesítés szerint az A. E. 391 rend-
számú budanesti kocsi sulvos szerencsétlensé-
get okozott Félegyháza mellett az országúton. 
A kocsitól egv gazdálkodó lovai megbokrósod-
lak és a szekeret felfordították. A szekéren ülők 
az úttestre zuhantak. e,gvik asszonv súlyos se-
rüléseket szenvedett. A szegedi rendőrséget nr-
r i kérte a csendőrség, hogy tartóztassa fel az 
autó ismeretlen utasait. A detektívek csakha-
mar megtalálták az autót és utasait Szegeden. 
Kiderült, hogv az autót d r . . F e k e t e Bein bu-
dapesti mütrásvagvári igazgató vezette, társa-
ráfában egv francia mütrágvagv'ros is Sze-
gedre utazott. A félegvházi csendőrök rövidc-
sen megérkeztek és kihallgatták dr. Fekete Bé-
lát. valamint a francia gyárost. Az eljárás lo-
lvik a felelősség tisztázására. 

— Agyvérzésre haj lamos idősebb emberek-
nek a rendkívül enyhén ható természetes „Fe-
renc József' keserüv iz — réggel éhgyomorra 
egy kis pohárral — nagyfontosságú szolgábi-
tói tesz azzal, hogy igen könnvü, lágy szék-
letélet és kielégítő emésztést biztosit. Az or-
vosok ajánl ják. 

— Halálozás. T ó t h Géza alsóvárosi tanító 
hosszas betegség után meghalt. 34 évet töltött 
a tanítói pályán. Résztvett a világháborúban 
és mint 5-ös honvéd Przéniysl elestekor hadi-
fogságba került. A 2 és fél évi fogságban sze-
rezte betegségét, amely most legyőzte szerve-
zetét. — Hosszú szenvedés után szer-
dán délelőtt elhunvt H é b e r Sándor szabósegéd 
29 esztendős korában. Az odaadással, önzetle-
nül dolgozó .szabómunkás hosszú időn keresz-
tül alelnöke volt Szegcdi Altalános Munkás-
dalegyletnek, fáradhatatlanul dolgozott az egy-
let felvirágoztatásáért. Halálát szülein, testvé-
rein kivül a munkásság is őszintén gyászolja. 
Pénteken délután 3 órakor temetik a zsidó te-
mető cinterméből. 

— Istentisztelet a Zsinagógában pénteken este 
fél 7 órakor, szombaton reggel háromnegyed 7, 
délután 1 órakor. Hétköznapi istentiszteletek reg-
gel fél 7, este 7 órakor. 

— Az emésztőszervek megbetegedéseinek keze-
lésénél reggelenként éhgyomorra egy-egy pohár 
természetes „Ferenc József' keserűvíz abszolút 

megbízható hashajtó. Az orvosok ajánlják. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak 
a Hatósági Munkaközvetítő utján. Férfiak: 6 ko-
vács, (5 ügynök, 2 cipész, raktári, 3 faesztergályos, 
3 koesifényezn, 1 reszel ővágó, 2 órás, 2 bognár, 
4 kötélgyártó, 1 szíjgyártó, 1 szobainas vidéken, l> 
nőtlen gazdasági mindenes, 10 napszámosflu gyom-
lálásra, 1 vasöntő, 2 fiatal asztalos, t kosárfonó. 
Nők: 2 kiszoglálónő, 1 éttermi felír ón ő, 1 szőnyeg-
szövőnő, 4 cipöfclsőré-szWszitőnö. Hadigondozot-
tak részére fenntartott munkahelyek: 1 molnár. 6 
hűtőházi munkás, 4 asztalos Baján, 30 szövő B.i-
ián, 8 téglagyári munkás vidéken. Ifi helyben, 12 
fürésztelepi munkás, 1 tejcsarnok! ellenőr, 1 kli-
nikai szolga. 2 napszámos városi m.. 20 cipész, 
cipőgyári napszámos gépmunkára, 1 kifutófiú, 1 
jegyszedönö. G késgyári napszámosnő. S toláscso-
tnagolónő, I I téglagyári munkásnő, 3 kefegyári 
munkásnő, 4 szövőnő vidéken, 12 szőnyegcsomó-
zónö vidéken, 20 textilgyári munkásnő, 5 cipőgyári 
nspszámosna-

—. A Parmof hatása huzamos használat melleit 
sem csökken, tetszés szerint, adagolható, enyhe 
hatása, 

— Az állástalan kereskedelmi iskolát vésrzettek 
figyelmébe. A szegedi állami felsőkereskedelmi is-
kólát végzett tanulók szövetsége felhívja az ál-
lásnélküli kereskedelmi iskolát végzetteket, hogv 
saját érdekükben haladéktalanul jelentkezzenek 
összeírás vígéit D a un ej- Sándor főtitkárnál, Ti-
sza Lajos-körut 12. szám alatt a nap bármely órá-
jában. 

— Trunkhalin Posztógyár színgvapinszővetei 
angolos gyártási mód szerint készülnek. Évekre 
szóló megtakarítást ér el. Kérie megtekintésre a 
szövetminták költséu: és kötelezettségmentes be-
küldését a gyártól. Budapest, NI., Lenke ut 117. 

[ti 
Halálos gyerekjáték a pisztollyal. Tegnap este 

súlyos lőtt sebbel hoztak be Mezők ovácshá.mi i 

M a g y a r Gyula 16 éves fiút a makói közkóih.-V'. 

ba. Kihallgatásakor elmondotta, hogv* egy kiskorú 

társával játék közben egy revolvert kerítettek elő. 

amelyről nem tudták, hogy meg van töltve. A 

fegyver a másik fiu kezében elsült és a golyó Mi-

gyar Gyula mellébe hatolt. A kórházban az orv > 

sok mindent elkövettek, hogy a szerencsétlen ííut 

megmentsék, azonban az éjszaka folyamán kiszen-

vedett. A csendőrség a halálos végű gyermekjáték 

ügyében folytatja a nyomozást annak megállapítá-

sára, hogy kit terhel a szerencsétlen Magyar Gyu-

la haláláért felelősség', minthogy azonban büo-

cselekmény nem forog fenn, illetve a In'álos ba'-

eset ügye tisztázva van, a temetési engedélyt ki-

adták. 

Balesetek. B a c s a Mihály 50 éves reformátu -
kovácsházai lakos szerdán délután a földjéről ve-
tögépet húzatott haza. A vetőgép elé fogott ló 
egy szembejövő autótői megriadt, elragadta a ve-
tőgépet. amelynek bakjáról Bacsa Mihály a kere-
kek közé esett. Esése olyan Szerencsétlen volt, 
hogy bal Csípőjében és jobb kezefején törést szen-
vedett s ezenkívül igen sulyo* lágyéksérülés is 
érte. Beszállították a makói kórházba, ahol meg-
állapították, hogy állapota életveszélyes. — K, 
T ó t h István nagymajlátí lakos tegnap délután 
géppel vetett kukoricát. gép adagoló kereke 
fennakadt s amikor K. Tóth István a hibát kija-
vítani akarta, a kerék elkapta kezefejét és össze-* 
roncsolta. Beszállították a makói kórházba. 

Rendőri hir. Hónapok óta egymásután futnál? 
bo a rendőrségre feljelentések ismeretien tettei 
ellen, aki a Deák Ferenc-ucca és az Eőtvös-ucoa 
házaitól edény neműek et, rézüstftket tüntet cl. Klein 
Márton Eötvös-uocai lakostól rézüstöt, Weber 
Ferdinándtól ugyancsak rézústöt, ózv. Mágori Mi* 
hálynétól különböző edényeket, Klein .Ionéi Deák' 
Ferenc-uccai lakostól pedig az elraktározott teljes 
húsvéti edénykészletet több mint másfélszáz ptngft 
értékben lopta et F>Z ismeretlen edénytolvaj. V 
rendőrség gyanúja az első pillanattól kezdve egv' 
személvre irányult, aki a károsultaknál alkalmi 
munkákat végezhetett s ez idő alatt ismerkedett 
meg a tereppel s esetleg munkaközben szerezte 
meg a később elvitt edényeket. gyanúba vett ifi 
M a j s a i Pál 24 éves Deák Ferenc-ucca 1. szám 
alatt lakó napszámos hosszú időn át tagadott, ami-
kor azonban a lopott edények közül többet mn-
kói ószereseknél megtaláltak s az ószeresek Mai-' 
saiba.n felismerték azt a fiatalembert, akitől a: 
kérdéses edényeket megvették, bevallotta a soro-
zatos lopásokat. Vallomása szerint ossz sen 50—< 
00 pengőt kaphatott a rézüstökért és edényekért s 
ezt az összeget szórakozásra az utjisó fillérig 
elköltötte. Az eljárás Majsai ellen megindult. 

Anyakönyvi hirek. Házasságra jelentkeztek' 
XVeisz László Iezkovics Jozefával, Imre Sándor 
Csala Júlia Lídiával. Elhallak: \'e Dezíőné Tap 
Piroska 3l éves mezőkovácsházai lakos a kórház-
ban, Kurunczi Ilonka 5 éves a kórházban <;s Igaz 
Tozál 30 éves korában (Kishegy-ucca C.\ 

Hofnorr gőzmagánjárú t és fél HP. 8 Tégkövös, 
körülgyürüs páros 12 collos cséplövel. kifogásta-
lan állapotban eladó. Békéscsaba, Andrássy-ut 1". 

Negyedévre 90 fillérért adja 
(1 pengő 30 fillér helyet!) a 

Délmagyarország 
előfizetőinek és olyasóinak n 

Hárl Jánost, 
az ifíuság legnépszerűbb hetilapját^ 

Tizenhét napos szegedi féláru utazásra Jogosi-
tó igazolványok kiadóhivatalunkban kaphatók 


