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újdonságokban 
Hiszen és mérték után meglepő olcsó árakon 
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tfi és érdekes sorok a Kassról. 
Nem indulunk felfedező útra, amelynek 

végcélja, hogy megmutassuk a sok évlizedes 
és a város, sőt az ország határain is messze 
tul ismert Kassl. Ez felesleges munka lenne, 
meg céltalan is. Hiszen mindenki tudja, hogy 
a Kass a legszebb fekvésű kávéház, étterem és 
szálloda az országban és hogy fekvés dolgá-
ban csak a pesli dunaparii szállodák és ká-
véházak egynémelyike vetekedhelik vele. Na-
gyon jól tudják azt is, hogy nyáron, tavasszal 
és ősszel a legkellemesebb üdülések és szóra-
kozások egyike akár délulán, akár este a Kass 
előtt leülni. Mindezek mellett most egy sok-
kal nagyobb fontosságú dologra hivjuk fel 
a figyelmet, amelynek ismeretében igen gaz-
daságosan és céltudatosan lehet egyesíteni a 
kellemeset a hasznossal. 

A Kassnak tudvalévőleg éttermei is van-
nak. Étkezni szoktak azonkívül a Kiss Kuss-
ban, amelyek épp ugy, mint a téli felső ét-
teremnek, van nyári frontja is, szemben a 
Stefániával, tehát a Tiszapart közvetlen közelé-
ben. Ezek az éttermek egy idő óta igen lénye-
ges és fontos átalakuláson mentek keresztül. 
Meg kell csak nézni az étlapokat, ugy a délie-
ket, mint az estieket. Nincs ezeken az étla-
pokon a különböző ételeknek lulgazdag sora. j 
Ezzel szemben valamennyi meglepően olcsó 
kit,ünő, mint a legjobb házikoszt. A Kass ma 
már vitathatatlanul a legjobb étterem Szege-
tlen és ételeinek jóságánál, módszerének szo-
lidságánál, a kiszolgálás körültekintő figyel-
mességénél l'ogva az egész országban is a leg-
első helyek egyike illeti meg. Ez eddig érdekli 
az agglegényeket, a fiatalságot, az idegeneket 
és azokat, akik egy-egy nyári este azzal szok-
tak szórakozni, hogy kimennek étterembe va-
csorázni. A Kass legújabban bevezetett rend-
szerénél fogva éttermei, különösen nyári hó-
napokban, igen közelről érintik azonban a 
•ős, sőt családos embereket is. Az abonoma 
árai ugyanis még az étlapáraknál is jelenté-
kenyen méltányosabbak, ugy, hogy házastár-
sak, sőt családok is szép összegeket takaríthat-
nak meg, ha feladják nyárra a háztartást és 
a Kassba mennek kosztolni. Ennek a takaré-
koskodás mellett, ami a mai gazdasági viszo-
nyok mellett igen fontos szempont, más elő-
nyei is vannak, A Kassban, akár a nagy étte-
remben, akár a Kis Kassban, igen kellemes 
a déli meleg időben való tartózkodás, a va-
csorázás pedig a szabadban egész kis üdülés 
jellegét viseli magán. Ha pedig figyelembe 
•esszük a mai piaci árakat és azt, hogy a 
Kassban való étkezés mellett megtakarítjuk 
a főzéshez szükséges gáz, vagy fa árát, de meg-
takarítunk még sok egyéb költséget és kiadást 
is ha arányba állítjuk azt a pénzt, amelyet 
* piacon elköltünk azzal az összeggel, amit 
ebédért és vacsoráért a Kassban fizetni kell, 
ígen kézenfekvő az a megállapítás, hogy a 
legjobb üzletek egyike ma a Kassban étkezni. 

Mindezeket közvetlen tapasztalatok alapján 
mondtuk el. Ugy láttuk, hogy a közönség 
meglehetősen tájékozatlan ebben a kérdésben 
és azt hittük, hogy ezekkel a tájékoztató so-
rokkal ériékes szolgálatot teszünk mindazok-
nak, akiknek nincs pénzük elutazni nyaralni, 
azoknak is, akik csak rövid időre utazhatnak 
el pihenni és azoknak is, akik e sorok után 
ceruzávál a kezükben megállapíthatják majd, 
fcogy mennyit takaríthatnak meg, ha beszün-
tetik olthon a háztartást és elmennek a Kassba 
Étkezni, jól, olcsón, kellemesen, figyelmes és 
házias körülmények közé. 

U i i ^ Q Szerda. Hóm. kath. Péter, Pál. Pro-
t c s U i n s Péter, Pál. Nap kél 4 óra 4 

perckor, nyugszik 20 óra 1 perckor. 
Somogyi könyvtár zárva, Muzeum nyitva dél-

előtt 10-töl l-ig. 
Egyetemi könyvtár vasár- és ünnepnap zárva. 
Sngeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-

tanak Franki Antal Szent György-tér (telefon 
118), Zakár Sándor Valéria-tér (telefon 695), Te-
euesváry József Dugonics-tér (telefon 793), Salgó 
Péter Mátyás-tér (telefon 296), Moldvány Lajos Uj-
«zeged (telefon 846). 

A Délmagyarország bécsi szerkesztősége: Wien, 
11, Taborstrasse 7, (Wr. Anslandskorrespondeni). 
Telefon; 40—S—23. Bécsi kiadóhivatal, olvasó-
terem és hirdetési képviselet Aasztria részére: 
Wien, I,, Wildpretmarkt 1, (österr. Anzelgen A.-G.) 
Telefon : Se rie 63-&-». 

Ellenuers. 
A szegedi kisgazda újság vasárnapi számá-

nak versére egy ellenszonettet küldött be hoz-
zánk egv B-lislás költő, aki szeretné, ha ma-
gyar királyi állami poéta laurealus lehetne. 

Klebelsberg. 
Budaörs halmán küzdött egyik hősöd, 
Másik Budakeszin rohamra szállt. 
Tárcád gyanánt most büszkén állva őrzöd 
A kulturfölényt, mely javadra vált. 

Jövőnk alá szántsz. Érik majd kalászod, 
Csak fogjon össze a tanár s paraszt, 
Tótágasunknak bakjait vadászod, 
Mi mélyen ébredi, egységesbe tart. 

A konszolidáció ihleted 
S ha olykor-olykor kishilün alélunk 
Xumerusz klauzusz vesztét hirdeted. 

Csodál a Petrik és Korom szeret, 
Mért koldus a dal s mért rövid szonettünk 
Méltón övezni ennyi érdemet? 

Bárki Ilimre. 

— Földrengést jelzet! a szegedi egyetem készü-
léke. A szegedi egyetem földrajzi intézete jelenti, 
hogy a földrengésjelző készülék vasárnap délben 
12 óra 23 perctől 12 óra 38 percig tartó táv^lií 
földrengést jegyzett fel. Itt emitjük meg, hogy 
budapesti jelentés szerint ugyanabban az időben 
a római földrengésjelző obszervatórium is erős • 
földrengést jelzett, amelynek fészke körülbelül két { 
ezerötszáz kilométernyire lehetett Rómától. A ké- ' 
szülék kilengései teljes óráig tartottak. 

— Szerenád Könlg Péter tiszteletére. Péter-Pál 
napjának előestélyén, kedden este 8 órakor a sze-
gedi dalárdák szerenádot adtak lvőnig Péternek, 
akit ez alkalommal tisztelőinek és barátainak nagy 
serege keresell fel. 

x Eljegyzés. I)r. Frenkel Jenő szegedi rabbi 
eljegyezte Mandler Vilmos keresk. tanácsos, nagy-
kereskedő leányát, Edithet. (Minden külön érte-
sítés helyett.) 962 

— V szegcdi egyetem uj : summa enni laudc« 
doktorai. A szegedi Ferenc József tudományegye-
lem évzáró ünnepélyének keretében 61 uj dok-
tort avattak fel, köztük 47 jogászt, 12 orvost és 
5 bölcsészt. A 64 uj doktor közül csupán kettőt 
avattak summa cum laude doktorrá, a jogi karon 
Salgó Sándort, az Excelsior textiláruüzlet veze-
tőjét. a bölcsészeti karon pedig Faludi Jánost. 

x Dokiorráavatás. Salgó Sándort, az Excelsior 
Textilkereskedelmi Rt. cégvezetőjét a Ferenc Jó-
zsef tudományegyetem jog- és államtudományi ka-
rán kitüntetéssel doklorráavatták. 967 

— Iskolahirek. Az ág. hitv. evangélikus nép-
iskolában (Osztrovszky-ucca 5.) június hó 30-án 
és julius hó 1-én délelőtt 9—12 óráig, délután 
3—5 óráig tartatnak meg a jövő tanévi beiralások. 

x Esküvő. Lélek István és Mikla Mancika 29-én, 
szerdán, délben 12 órakor tarlják esküvőjüket a 
rókusi templomban. 956 

— Az amerikai szerctetadományok vámmentes-
sége. Budapestről jelentik: Mintegy két hónap-
pal ezelőtt 4800 szeretetadomány csomag érkezett 
Amerikából, amelyekre nézve a pénzügyminisz-
ter megtagadta a vámmentességet. A szeretetado-
mánycsomagok ügyében most memorandumot szer-
kesztenek, amelyet 150 tagu küldöttség fog át-
adni, amelyben kérik, hogy adja meg a csoma-
gokra a vámmenlességi kedvezményt legalább is 
azok részére, akik szegénységi bizonyitványt tud-
nak felmutatni. A küldöttséget a pénzügyminisz-
ter pénteken délben fogadja. 

x Megnyílt a Korzó-Étterem és Söröző, Szécheuyi 
tér 5. sz. ízletes zónák, friss csapolásu sör, 969 

— Koboz Imre feltételes szabadlábrahelyezését 
kérte. Budapestről jelentik: Az 5 évi fegyházra 
ítélt R o b o z Imre féltételcs szabadlábrahelyezé-
sét kérte. Kérvényében arra hivatkozik, hogy bün-
tetésének csak egy negyedrésze van hátra. így a 
bünletőtörvénykönyv értelmében joga van felté-
teles szabadlábrahelyezését kérni. Az igazságügyi 
kormány a napokban dönt a szabadlábrahelye-
zés felett. 

x Fürdőruhakül&nlegességek Scháffer Erzsinél, 
Deák Ferenc-ucca 22. Il.-ik főlépcső. 929 

— Egyhónapi fogház haláltokozó foghúzásért. 
Budapestről jelentik: A budapesti Ítélőtábla Szé -

• k e l y László fogtechnikust 1 évi börtönre Ítélte, 
S mert képesítés nélkül kíhuzla Presburger ödön 
| kereskedő 6 fogát, aki a foghúzás következtében 
! támadt infekció miatt meghalt. 

Női és férfi harisnyák 
Női la selyem flór 3 ' — Pengő. 908 Schweizi la selyem, szavatolt minőségű & ' — Pengő . 

P f l I I l l l f 7 F Q T V Í S I F I F s e ' y e m divatzokni l'VO, 2 ' 4 0 , 3 ' — Pengő . 
s U L L N E i 3 E.O I f L i I l R harisnyák gyári raktáraiban Szeged. Csekonfcs ucca és Széchenyi tár 
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SS^S^™ « szobafestést, másolást, butor-
fény esést, cimfestést és aranyossást. 

Tűzhelyvásárlók f igyelmébe ! 
" Értesítem a naeyérdemü köiönséget, hogy mielőtt Iflzhelyszüktég'etél be-

szerezné tekintse meg véte'kény»zer nélkül a Fefös-télc törv. védett tűz-
helyeimet. Fehér és minden szinti 
majolika és zomárcozott tűzhelyek 
minden méretben és kivitelben kap- kJSMi' j 
ható. Kérem a tüzhelyvásárló közön- J í S f r * 
séget, hogy saját érdekében ficyel- 1 j W j l i W P fii?, 
jen a F e 1 ő s névre, mely minden ' a ^ • B E f t a a w ? 
tüzheiyen fel van tüntetve. 963 

Fejős Ferenc 
miilakatos mester 

Szentháromság u. 46. 
Egy középiskola/ végzett 
fiút tanulónak 'felveszek. 

ftémény-
Toldó* 

minden kémény t megjavít 

m f w * • ~ tL.M -«*• ^ • _ _ 1 _ tricot, cloth fürdőruhák, frolir S2övetek méter szómra, JSoi, férfi furaosesi cuuceK. sgsnsr^sr'iesrjstwí 
trícotbói méret szerint 24 óra aiett készítünk fürdőruhát. LEDHITZKY JÓZSEF ÉS TfiRSB fehérnemű és vászonkereskedés Szeged, Kárász ucca 6. Telefon 672 


