
-Szeged, 1917. junius 10. d é l m a g y a r o r s z a g i í 

Szeged szab, kir. város tanácsától. 

Szeged, sz. ikir. -város .az alább következő ösztön-
díjakra pályázatot hirdet. 

1. Dani József-féle 4000 koronás alapítvány 
1916/17. tanévi 160 (egyszázhatvan) korona kamata. 

Pályázhatnak: belvárosi elemi iskola IV. osztá-
lyát végzett .rám. kath. vallású szorgalmas és jóirna-
gaviseletü tanulók. , 

2. Szabados lános-féle 4000 koronás alapitv-any 
1916/17. tanévi 160 (egyszázhatvan) korona (kamata. 

Pályázhatnak: szegedi .illetőségű, vagyontalan, 
szegedi községi .polgári, -vagy felsőbbleányiskolat 
végzett, legalább jó tan-eredményt elert oly leányok, 
hitfelekezetre -való tekintet nélkül, kik tainulmányaik 
folytatása céljából felsőbb tanintézetbe tényleg be-
iratkoztak. . . , . 

$) Juhász György cs neje Privanyi Juianna-féle 
aj 2000 koronás alapítvány .19.16/17. tan-évii, két 

egyenkint 40—40 (negyven-negyven) -korona kamata. 
Pályázhatnak: iparostanoncok oktatásával foglal-

kozó tanítók. 
b) 2000 koronás alapítvány 1916/17. tanévi két 

egyenkint 40—40 (negyven-negyven) korona -kamata. 
Pályázhatnak: szegedi városi iskolába járó -hely-

beli illetőségű rám. kath. vallású jó -magaviseletű és 
előmeme'teíü iparostanoncok. 

c) 4000 koronás alapítvány 1916/17. tanévi öt 
egyenkint 40—40 (negyven-negyven) korona kamata. 

Pályázhatnak: szegedi bal- vagy felsavárosban 
lakó s az ezen városrészben 'lévő - elemi iskolába 
járó, helybeli illetőségű rám. kath. vallású szegény-
sorsú fiit es leánytanulók. 

4. Rózsa József-féle. 
a) 4000 koronás 'alapítvány 1916/17. tanévi két 

egyenkint 120—120 (egyszázhusz-egyszázhusz) ko-
rona íkamata. 

Pályázhatnak: Szeged sz. kir. város szolgálatá-
ban álló négy éven tóiul ezen alapítványiban nem 
részesült, legjobb eredményt felmutató -közelisrne-
résben részesülő -tanítók. 

b) M000 koronás alapítvány 1916/17. tanévi két 
egyenkint 120—120 (egyszázhusz-egyszázhusz) koro-
na kamata. 

Pályázhatnak: szegedi születésű szegénysorait 
-kiváló 'szorgalmú és jó erkölcsi magaviseletű, más 
ösztöndíjat nem élvező, oly szegedi elemi iskolai ta-
nulók, kik tanulmányaikat magasabb iskolában 'is 
folytatni óhajtják, 

c) 2000 koronás alapítvány 1916/17. tanévi 120 
(egyszáhusz) korona kamata. 

Pályázhatnak: szegedi születésű helybeli főreál-
iskolába járó és tanulmányaikat folytatni szándékozó 
szegénysorsu ki-váló szorgalmú ós jó erkölcsi maga-
viseletű oly tanulók, akik más ösztöndíját nem élvez-
nek. 

d) 2000 koronás -alapítvány 1916/17.' tanévi 120 
(egyszázhúsz) korona kamata. 

Pályázhatnak: szegedi születésű szegénysorsu 
szorgalmas és jó magaviseletű tanítóképző intézeti 
tanulók. 

e) 4000 koro-nás alapítvány 1917. szeptember hő 
1-től megnyíló s a feltételek változatlan fennállásának 
igazolása esetén pálya végeztéig ' megtartható évi 
240 (kétszáznegyven) korona kamata. ^ 

Pályázhatnak: szegedi születésű és illetőségű, 
szegénysorsu kiváló szorgalmú és képességű felső-
kereskedelmi iskolai tanulók. 

5. Rózsa Ferenc-féle 10.000 koronás alapítvány 
kamataiból 1917. évi szeptember hó 1-től kezdődő s 
az alapító levélben foglalt feltételek változatlan fenn-
állásának igazolása esetén iskola végeztéig élvezendő 
három, egyenkint 200 (kétszáz) ko-rona ösztőndij. 

Pályázhatnak: szegedi születésű, esetleg 10 év 
óta itt tartózkodó városi vagy állami szolgálatban 
álló szülőktől származó rám. kath. vallású szegény-
sorsu, hittanból stb. kötelezett tantárgyaiknak leg-
alább feléből jeles eredményt nyert 'helybeli íűgym-
.násiumi polgári illetve felsőkereskedelmi iskolába 
járó, jó erkölcsű magaviseletű fin tanulók, kik más 
ösztöndíjat nem élveznek. Szeged sz. kir. város szol-
gálatában lévő kisebb javadalmazásit hivatalnokok 
polgári fin, vagy leányiskolái, valamint népiskolai 
tanítók gyermekei előnyben részesülnek. 

6. Ráth' Jakab-féle 10.000 koronás alapítvány az 
alapító levélben foglalt feltételek változatlan fenn-
állásának igazolása esetén 3 évig élvezendő 1916. 
szeptember hó 1-től kezdődő egy- és 1917! szeptember 
1-től kezdődő hat, egyenlő 105 (százöt) korona ka-
mata. 

Pályázhatnak: a szegedi főréáliskolába járó sze-
génysorsu kifogástalan magaviseletű tanulók, vallás 
killómbség nélkül. 

7. Súry Mihály 9358 korona 75 filléres alapít-
ványának 1917, szeptember 1-től kezdődőleg. az 
alapító levélben foglalt feltételek változatlan fenn-
állásának igazolása esetén iskola -végeztéig, illetve 
ujabb kérelem és adományozás esetén pályavégeztéig 
élvezendő három, — egyenkint évi 374 (háro-mszáz-
hetvennégy korona 35 fillér) ,kam,ata. 

Pályázhatnak: szegedi születésű jó előmenetelii 
és magaviseletű róm. kath. vallású oly vagyontalan 
ifjak, -kik valamely helybeli középiskola (főgimnázi-
um, főreál, vagy felsőikenesikedel-mi iskola) vagy 
egyetemi vagy akadémiai jellegű felisűbb tanintézet 

rendes tanulói és más ösztöndíjat nem élveznek. 

8. Kossuth Lajos emlékére tett 6000 koronás "ala-
pítvány 1916. szeptember hó 1-től kezdődő 360 (há-
romszázhatvan) ko-ora kamata. 

Pályázhatnak: szegedi születésű és illetőségű 
szegénysorsu ifjak, akik a felső tanulmányaikat -már 
az 1916/17. tanévben i,s egyetemi jog és államtudo-
mányi karánál folytatták. 

9.Dr. Herczel Fülöp által a városi iőgymnásium 
tanulói javára tett 5000 (ötezer) korana alapítvány 
visszamaradt kamataiból -három egyenkint 200 (két-
száz) koronás ösztöndíj. 

Pályázhatnak: a városi főgyimnásium szegény-
sorsu jó magaviseletű tanulói, kik tanulmányaikat leg-
alább jó eredménnyel végziik} egyenlő minősítés mel-
lett előnyben részesülnék a' hagyományozó család-
jának elszegényedett ivadékai: ilyenek hiányában 
-szegedi születésűek, vagy illetőségűek, továbbá, ár-
vák, valamint özvegy anyák gyermekei. 

A szeged sz. kir. v. tanácshoz címzett pályázati 
kérvényeket a feltételeiket igazaló bizonyítványokkal 
fel kell szerelni, rajtuk az elnyerni szándékolt ala-
pítvány címét és a kérelmező lakását fel kell tüntetni. 
Kellően fel nem szerelt kérvények nem jönnek figye-
lembe. 

A pályázati határidő 1917. junius hó 25-én dél-
előtt 12 óra mely időre a 3. a) b) pont alatt lévő 
alapítványra pályázók kérvénye az iparostanonc 
iskola igazgatóságához, az iskolaszékhez, a többi 
•alapítványra pályázók kérvénye: 4. a) alatt lévő ala-
pítványra pályázók kérvénye az illetékes iskola igaz-
gatóságához, fö-reliskoh hallgatók által pedig közvet-
lenül a tanácsi iktató hivataliba nyújtandó be. 

Az egyes alapítványra vonatkozó bővebb felvilá-
gosítások az illetékes iskola igazgatóságoknál, a fő-
reáliskola hallgatók részére a közművelődési ügyosz-
tályban (Bérház 11. emelet) délelőtt 11—12 óra kö-
zött nyerhetők. 

Szeged, sz. kir. város tanácsának 1917. junius 
hó 4-én tartott üléséből. 
20760/1917. tan. sz. 

Somogyi Szilveszter dr 
polgármester. 

Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy 

V e g y t i s z t i t ó és r u h a f e s t ő 

intézetet nyitottam. 

Szíves pártfogást kér Klekker A. Janlca (volt 
Máthé Györgyné) Feketesas-utca 17. szám. 

APRÓHIRDETÉSEK, 
fzzad vaiamelp test-

része? Ugy használja a 
dr, Leinzinger-féle kipró-
bált szert. Üvegje 70 fil-
lérért kapható Leinzinger 
í/ógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 

Gyomor '-bajosok di-
csérik a Leizinger-féle 
gvomoresepp jó hatását, 
Üvegje 1 koronáért kap-
ható Leinzinger Gyula, 
yópyszeríárában Szeged, 

^zéchenvi-tér. 210 

—Legjobb ha|?estö nz 
országosan elismert Löin-
siftger-féle. Ara 4 korona. 
Kapható Leinzinger Gyuia 
gyógyszertárában Sz? — 
Széchenyi-tér. 250 

Fájás fogára vegyen 
mielőbb a hires Lei-nir 1 
ger-féle f o g c s e p p b ő 
üvegje 70 fillérért kap-
ható Leinzinger Gyúl? 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér, 250 

Haihuüiás, hajkor-pa 
gyorsan elmúlik a Lein-
zínger-fels „C h 1 n a h a j-
s z e s z * által. Ára K 1*50 
Kapható Leinzinger Gvula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 

H a j ő s z ü I és ciíesi 
csakis az ártalmatlan Lein-
zinger-féle „Hajresíorer* 
használja. Ára 1 K 50 fill. 
Kapható Leinzinger Gyula 

ógyszertárábar. Szeged, 
Száchenyi-tér. 250 

Uj jigzlmiiâ íínpnia is elüpajsolű üzfef 

111 I iÉÜÉil 
SZüliED, MOSSüffl iajGHlM 21. SZÍRI-

Női divatáruk, bőráruk stb. 
Bámulatos o l c s ó á r a k ! 

reggeli órákra házakhoz ajánlkozik. 

Neuberger Rózsi, Szeged, Polgár-utca 6. sz. 

Csipke- és szövetfüggönyök 

Lucza 

fér f i öitörtyök, tavaszi és o y á r i r uhák , va lamint 
p ipere do lgok a l e g g o n d o s a b b a n és s zaksze rűen 

vegyi leg tisztittatnak ~ 

uegqfiszflfá ipartelepén, Szeged, itoBintsq-n. 13. lelefon m-75 
.) ittiiB-u. 10. lelefon 93?, Glzella-íé? 3. Telefon 10-55 

{^ •SHBBBBBaQsaa ias igBn f f iEaaHha&ia i i aBee i saBaEsaB^ i f l i s íBaB iB ia f f i aQassH^ i 

i s 
| A Szegedi Takarék- és Hitel Részvénytársaság I 

— ( V á -utca 7. föpostával szemben) - - Jj 
13 

mint hivatalos jegyzési hely elfogad az összes előnyök biztosításával 

a V I . t i i i i f ® ^ h a d i k f i l c s ö ü r e 
p jegyzéseket. 

H gj 

felefonszM 

Bank 385 

különösen darabos és oltott mész, portiand-
és román cement, továbbá köagyag- és cement- , 
csövek, kátrányfedéllemez és elszigetelők, mennve-
zetnád, gipsz; tűzifák ölenkint és aprítva állandóan 

: — - - kaphatók. 

Porosz kokszra előjegyzések már most elfogadtatnak. 

Telefonszámok 

Raktár 231 

Szeg ed 1 Bankegyesület árura 
AAérei-utca 21. és 15. . 

kfárai, 


