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„C Y L O fagy szesz 
legcsodásabb hatású szer, mely egy hét alatt elmu-
lasztja a legmalacsabb fagyást is, bármilyen test-
részen. Kitűnőnek bizonyult sömör, vörösség és bőr-
viszketegség ellen is. — Próbaüveg K 2.50, eredeti 
üveg 3.50. — Vidékre postán szállítva 3 üvegnél 

portómentes. Kapható egyedül a készítőnél. 

„ H f l T T Y Ú" 
drogériájában. 

Szeged Tisza Lajos-körut 73. Dugonics-téri sarok 
mellett. Telefon 3—41. sz. 

Nemecz Dezső 

Szeged szab, kir. város tanácsától. 

Ösztöndíj pályázati 
hirdetmény. 

Szeged sza'b. kir. város tanácsa az alább 
"következő ösztön dijakra pályázatot hirdet: 

1. Kossuth Lajos emlékére tett 6000 korona 
1916—1917. tanévi 360 ikor. (Háromszázhatvan) 
korona kamata. 

Pályázhatnak: szegedi születésű és illető-
ségű szegénysorán ifjak, akilk felső tanulmá-
nyaikat egyetem jog és államtudományi kará-
nál folytatják. 

2. Here Fülöp által a városi főgimnázium 
tanulói javára tett 5000 (ötezer) 1916—17. tanévi 
200 (Kettőszáz) korona kamata. 

Pályázhatnak: a városi főgimnázium sze-
génysorán, jó magaviseletű tanulói, kik tanul-
mányaikat 'legalább jó eredménnyel -végzik, 
egyenlő minősités mellett, előnyben részesül-
nek a hagyományozó családjának elszegénye-
dett ivadékai; ilyenek hiányában szegedi szü-
letésűek vagy illetőségűek, továbbá árvák, va-
lamint özvegy anyák gyermekei. 

3. Kárá-z lAnna által egy szegénysorán 
leány-tanuló segélyezésére tett 20.000 koronás 
alapítvány 1916—17. tanévi 800 (Nyolcszáz) ko-
rona kamata. 

Pályázhatnak: valláskülömbségre való te-
kintet nélkül szegedi Illetőségű magyar hon-
polgár szülőktől származó, in-agyar nemzeti-
ségi! vagyontalan Szegeden polgári vagy kö-
zépiskolákba járó vagy innen valamely felsőbb 
tanintézetbe átment vagy oda átmenendő szor-
galmas, jó magaviseletű, aipa- és anya nélküli 
leánytanulók. 

4. Vetról Sándor által középiskolai tanuló 
javára tett alapítvány 1916—17. tanévi 128 ko-
rona 66 fillér kamata, 

Pályázhatnak: szegedi születésű, római ,ka-
tholikus vallású, szegedi középiskolák vala-
melyikébe (gimnázium vagy reál) rendes ta-' 
unióik-ént járó, jó magaviseletű és jó előmene-
telt tanúsító tanulók. Az alapítók vérroikonai 
előnyben részesülnek. 

5. Rózsa Ferenc-féle 1000 koronás alapít-
vány 1916. szeptember hó 1-től kezdődő s az 
alapítólevélben foglalt -feltéttelek változatlan 
fennállásának igazolása esetén iskola végez-
téig élvezendő négy ösztöndíjas liely, egyen-
kint Kettőszáz korona, kamata. 

Pályázhatnak: szegedi születésű, esetleg 
10 év óta itt tartózkodó városi vagy állami 
szolgálatban álló szülőktől származó róm. k-ath. 
vallású, szegénysorsu, hittanból s a többi kö-
telezett tárgyaknak legalább feléből jeles 
eredményt nyert helybeli polgári, illetve felsft 
kereskedelmi iskolába járó jó erkölcsi magavi-
seletű fiútanulók, kik más ösztöndijat nem 
élveznek. Szeged szab. kir. város szolgálatában 
álló kisebb javadalmazása hivatalnok, polgári 
fin- vagy leányiskolái, valamiint népiskolai 
tanítóik előnyben részesülnek. 

A pá'lyzati -kérvények Szeged szab. kir. vá-
ros tanácsához intézetülő/k, —• pályázati felté-
teleikét igazoló bizonylatokkal felszerelendőlk 
és rajtuk a kérelmező lakás-eime mindenkor 
feltüntetendő. A kellően fel nem szerélt, vagy 
elkésetten beérkező kérvények nem vétetnek 
figyelembe. 

Pályázati határidő: 1916. évi november hó 
30-án d. u. 1 órakor 

jár le, mely idő alatt az 1. pont alatt kiirt 
alapítványra pályázók kérvénye a tanácsi ik-
tatóba, a 2. pont alatt kiirt alapítványra a 
pályázók kérvénye ugy a 3. 4. pont alatt kiirt 
pályázóik -kérvényei az illetékes iskolák igaz-
gatóságaihoz ny-ujtandók be. 

Az egyes alapítványokra vonatkozó bővebb 
felvilágosítások ,az illetékes iskola-igazgató-
ságoknál. a főiskolai hallgatóik részére a köz-
művelődési ügyosztályban (Városi bérház II. 
emelet) d. e. 12—il óra -között (nyerhetők. 

Szeged szab. kir. város tanácsának 1916. 
november hó 9-én tartott üléséből. 
29418—1916. tan. szám. 

dr. Somogyi Szilveszter. 
polgármester. 

Szeged szab, kir. város Tanácsátó l. 

Fa- és rőzseeladási hirdetés. 
A város tulajdonát képező Alsótanyán levő 

homoki erdőkben eladásra termelt alább rész-
letesen feltüntetett erdei terménvek a városi 
tanács jóváhagyásának ifentartásával az alábbi 
sor- és időrendben megtartandó nyilvános szó-
beli arveresen a legtöbbet igérő vevőiknek azon-
nali készpénzfizetés ellenében eladatni fognak, 
u. ni.: 

1916. év december hó 5. napján, kedden reg-
gel 9 órakor a Mérgesi erdőben Bélteki erdö-
ori laknál összerakva levő 2 ürméter agácáglfa, 
18 kazalba, rakott 4365 kéve rőzse. 

Ugyanezen napon délelőtt fél 10 órakor 
a Kál lay-erdőben Bóka József-féle csősz-
háznál összerakott 72 ürméter nyárhasábfa, 24 
ürméter nyárdorongifa, 16 ürméter ágfa és 14 
kazalban 3500 kéve rőzse. 

Folytatva ugyanezen napon délelőtt 11 óra-
kor a Büki erdőben Dobó Miklós-féle csőszház-
nál -összerakva levő 12-5 ürméter ágfa és 48 ka-
zalbán 11900 kéve rőzse. 

Folytatva ugyanezen, napon déli 12 órakor 
a Pálfi erdőben Horváth Luku József csősz 
gunyhójánál a. járásszélen összerakva levő 76 
ürméter nyárhasábfa, 10 ürméter nyárdorong-
fa, 18-5 ürméter ágfa, 9 darab első osztályú 
szálfa, 12 drb II. osztályú agácszálfa. 2 drb 
uyárszálfa, 43 kazalban 10535 kéve rozsé. 

1910. év december hó 0. magján, szerdán reg-
gel 9 órakor kezdve, egész napon folytatva és 
másnap, december hó 7-én, csütörtökön reggel 
9 órakor ismét folytatva és még aznap befe-
jezve a Honvéd-erdőben a ifaraktárba összera-
kott 86 iirmóter nyárhasáb, 6 ürméter nyárdo-
rong, 127-5 ürméter ágfa, 138 rakásba rakott 
1365 drb. I. oszt. agácszálfa, 166 rakásba rakott 
2460 drb. II. osztályú agácszálfa, 24 drb. nyár-
szálfa, 65 kazalba 15250 kéve rőzse, 20 rakás 
tuskó és 4 rakás hiulladékfa-. Az I. és II. oszt. 
agácszálfa 7-én reggel árvereztetek. 

1916. évi december hó 8. napján, pénteken 
reggel fél 9 órakor Klauzál-erdőben Makra Ist-
ván csősznél összerakva levő 5 kazalba rakott 
1120 kéve rőzse. 

Folytatva ugyanezen napon délelőtt 9 óra 
kor ia tömösi erdőben a vágásba és részben Ma 
saneez erdőőr lakásánál összerakott 152 ürmé-
ter nyárba,sábfa, -28 ürméter dorongfa, 116.4 ür-
méter ágfa, 241 darab I. osztályai és 171 drb. II, 
osztályú agácszálfa, 7459 kéve rőzse 31 kazalba 
rakva, 1 rakás tuskó, 1 rakás lmlladékifa, 390 
drb. kitermelt, 7 méter hosszú komló oszlop. 

Folytatva ugyanezen napon déli 12 órakor 
Felsőátokházi erdőben a cső.szili áznál összerak-
va levő 24.7 ürméter ágfa -és 2729 kéve rőzse. 

Folytatva ugyanezen napon délután 1 óra-
kor az Atokházi erdőben Födi József tanyájá-
nál összerakva levő 2 ürméter ágifa, 6 kazalba 
1500 kéve rőzse. 

1916. évi december hó 9-én szombaton reg* 
gél 9 órakor Csornai erdőben Téglás István er 
dőőr lakásánál összerakva levő 42 ürmétei 
nyárhasábfa. 10 ürméter nyárdorongfa, 218 ür-
méter nagyo-bbára igen vastag é.s hosszai a srác 
ágfa, végül 12116 kéve 49 kazalba rakott rőzse, 
és 2 rakás tuskó. 

1910. év december hó 10-én vasárnap és 11-én 
hétfőn árverés nem lesz. 

1916. év december hó 12-én, kedden reggel 
9 órakor Dugonics erdőből termelt, az átokházi 
birka járásszélen a Táncos-féle tanyánál össze 
rakva levő 83 drb. I. oszt. agácszálfa. 642 drb. 
36 rakásba rakott 7 méter hosszú kitermelt 
komlóoszlop, 2074 kéve rőzse 9 kazalbán. 

Ugyanezen napon délelőtt 11 órakor a Fel-
sőásotthalmi erdőből' Temesvári-féle csőszház 
nál összerakott 25 ürméter ágfa, és 23 kazalba 
rakott 5640 kéve rőzse. 

Ugyanezen napon déli 12 ómkor a Kártyáz 
erdőben Bile-fclc tanyánál 1.2 ürméter ágfa és 
7 kazalban 1593 kéve rőzse. 

Ugyanezen napon délután fél 1 órakor a 
Bilisicsi erdőőri laknál Mucsi Gyula erdőőrnél 
raktáron levő 2711 kéve rőzse 11 kazalban. 

1916. év december hó 13-án, szerdán délelőtt 
9 órakor kezdve ,és másnap 14-én. csütörtökön 
ugyancsak reggel 9 órakor folytatva és még 
aznap befejezve a Mészáros -erdőben összerak-
va levő 58 ürméter nyáihasábfa. 1 ürméter 
nyárdorongfa, 122 ürméter nagyobbára agác-
ágfa, 3130 drb. I. osztályú agácszálfa. 320 ra-
kásban, 1814 drb. II. oszt. agáes-zálfa 122 rakás 
ban, 9 drb. nyárszálifa, 7 rakás tuskó. 17 rakás 
hnlladék'fa, 10610 kéve rőzse 44 kazalban. 

1916. évi december hó 15-én, pénteken reg-
gel 9 órakor a Rigó-erdő 19. számú vágásában 
összerakott 64 ürméter hasáhfa, 35 ürméter do-
rongfa, 46 ürméter ágfa, 443 drb. I. osztályú 
agácszálfa, 436 drb. II. oszt. agácszálfa 29 ra-
kásban, 3 rakás tuskó, 6491 kéve rőzse 28 rakás-
ban. 

Ugyanezen napon folytatva délelőtt 11 óra-
kor a Krisztin erdőben összeiakva levő 74 ür-
méter nyárhasábfa, 1.5 ürméter dorongfa, 0.9 
ürméter ágfa és 2 kazalban 340 kéve rőzse. 

Ugyanezen napon déli 12 órakor a Dobó 
erdőben idb. Hebők István tanyájánál össze-
rakva levő 3320 kéve rőzse 14 rakásban. 

1916. évi december hó 16-án, szombaton reg-
gel 9 órakor az Alsótanyai Pillicb erdő farak 
tárában összerakott 650 drb. II. oszt vastag 
agáeágfa. 

Folytatva, ugya.nezen napon délelőtt 10 óra-
kar a Királyhalmi vórostanya. hátsó rakodóján 
összerakva levő 1000 kéve rőzse 4 rakásban. 

Folytatva ugyanezen napon délelőtt fél 11 
órakor a Papok erdejében, illetve Makra And-
rás tanyáján összerakott -1 kazal 250 kéve rő-
zse. 

1916. évi december hó 17-én, vasárnap árve-
rés nem lesz. 

1916. évi december hó 18-án, hétfőn reggel 9 
órakor a Nagy-Istváni erdőben kezdve és 
másnap, 19-én, kedden reggel 9 órakor folytat-
va ugyanott 187 ürméter nyárhasábfa, 8 ürmé-
ter agáchasábfa, 32 ürméter nyárdirongfa, 101.5 
ürméter legnagyobb részt agáefa, 1727 drb. I. 
oszt. agácszálfa, 1385 drb. 63 rakásba rakott II. 
oszt. agácszálfa, 49 drb. nyárszálfa. 4964 kéve 
rőzse. 20 rakás tuskó és 9 rakás hulladék fa. 

Miről venni szándékozók azzal értesíttet-
nek, hogy az árverések bármely időjárás esetén 
megtartatnak. 

Szeged szab. kir. város tanáesánaifc 1916. 
november 13-án t. ü. 

43385/1916. tan. sz. 
Dr. Somogy! Szilveszter s. k. 

polgármester. 
| I B » l » l l B » I I I I I H B I B R a i 

• P ipere -szappan! 
legjobb bőrápoló, kellemes i l lat-" 
tal 1 drb. Serail-szappan 2 k o - • 
rona 50 fillér. Kapható egyedül: • 

• F R A N K L A N T A L ; 
a gyógyszertárában. Szeged, Felsöváros • 

Szt. György-tér. 

Szeged sz. kir. város Tanácsától. 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
Szeged sz. kir. város részére 1917. évi január hó 

l-étől 1917. évi december hó végéig terjedő egy év alatt 
szükséges iró é3 sokszorosító gépszerek és kellékek 
stb. anyagok szállításának vállalati uton leendő bizto-
sítása iránt 
f. évi december hó 2-ik napján délelőtt 10 órakor 
az I. tanácsi ügyosztályban (Városi bérház 1. emelet) 
tanácsi jóváhagyás fentartása mellett zárt ajánlati ver-
senytárgyalás fog tartatni. 

A szabályszerűen kiállított s 300 korona bánatpénz-
zel ellátott zárt ajánlati levelek az árlejtés napjának 
délelőtti 10 órájáig a tanácsi iktató hivatalba (Város-
háza, földszint) nyújtandók be. 

Elkésve érkezett, kellő bánatpénzzel el nem látott 
szabálytalan avagy utóaján'atok figyelembe nem vétetnek. 

Vállalati feltételek a fenti ügyosztályban a hivatalos 
órák alatt betekinthetök, s az ajánlati árjegyzék űrlapok 
rendelkezésre állanak. 

Szeged sz. kir. város tanácsának 1916. november 
16-n t. ü. 
43454—916. tan. sz. 

Dr. Somogyi Szilveszter 
polgármester. 

Fá |6s tógára vegyen 
mielőbb a hires Lei m i -
ger-féle f o g c s e p p b ó l 
üvegje 70 fillérért kap-
ható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 

Hajhullás, hajkorpa 
gyorsan elmúlik a Lein-
zinger-fele „C h i n a h a j-
s z e s z" által. Ara K 1-50 
Kapható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 

H a j ő s z ü l é s ellen 
csakis az ártalmatlan Lein-
zinger-féle „Hajrestorer" 
használja. Ara 1 K 50 fill. 
Kapható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 

Izzad valamelg test-
r é s z e ? Ugy használja s 
dr. Leinzinge; -féle kipró-
bált szert. Üvegje 70 fil-
lérért kapható Leinzinger 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 

Ggomor bajosok di-
csér ik a Leizinger-féle 
gyomorcsepp jó hatását, 
Üvegje 1 koronáért kap-
ható Leinzinger Gyula, 
gyógyszertárában Szeged 
Széchenyi-tér. 250 

Legjobb hajfesfő az 
országosan elismert Lein-
zinger-féle. Ára 3 korona. 
Kapható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 

m Nyomatott Várnay L. könyvnyomdájában,ISzeged, Kárász-utca 9. 


