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Gyomor- és bélzavaroknál, étváavtalan-
eágnál, szorulásnál, fölfuvódásnál, gyomor-
égésnél, felböfögésnél, szédülésnél, h mlok 
fájásnál, hányingernél 1—2 pohár természetes 
„Ferenc József keserűvíz alaposan kitiszlilje 
az ernésztőulakaf. Közkórházi Jelentésekben 
olvessuk, hogy a Ferenc József vizet még 
R fekvő betegek is nagyon szívesen isszák 
és általánosan dicsérik. Kapható gyógy.«7 er-
iárakban, drogériákban és ftiszerüzlelekben, 

— Postai crtékdobozforgaiom Csehszlovákiával. 
A szegedi kereskedelmi és iparkamara közli, hogy 
a kereskedeléniügyi miniszter rendelete értelmé-
ben október 1-től kezdve Cseh-Szlovákországgal 
a kölcsönös értékdobozforgalom megnyílik. Az ér-
1 ékdobozforgalomra megállapított általános szabá-
lyok ezen forgalomra is alkalmazást nyernek. A 
nyilvánítható érlek maximuma korlátlan. Az ér-
lckdobfflzhoz 2 darab francia nvelvü vámáru-
i)yílatkozat csa! <>! a ndó. 

x Arnientano Edo oki. vivótanár október 1-én 
megkezdi vivőtan folyamait. Beiratkozni lehet dél-
«lőít 11—12-ig és délután 3—fél óig Koroua-ucca 
1-, emelet. 013 

— A könyvnyomdászok és könyvkötők kiiíön 
.szakosztályt alakítanak. A szegedi könyvnyomdá-
szoknak és könyvkötőknek eddig nem volt külön 
szakosztályuk az ipartestületben. Az érdekelt ipa-
rosok szerdán este az ipartestület székházában 
előzetes megbeszélést tartottak és elhatározták, 
hogy a külön szakosztály megalakítására öttagú 
bizottságot küldenek ki, amely megejti a liszti-
liari jelöléseket is. A szakosztály formális meg-
alakítása a közeljövőben megtörténik. 

x Cecil B. de Míllo uj Nórája: JeSta Goudal. 
Érdekesen írja meg a ¡>Tízparancsolat«, a ¿Volgai 
hajós«, sA királyok királyai világhírű rendezője, 
Cecil B. de Mille, most megjelent memoárjai-
ban, hogy a filmrendezőnek milyen hihetetlen 
nehézségekkel kell megküzdenie. így elmondja töb-
bek közt, hogy egy hatásos scenáriumát 3 évig 
nem tudta megfilmesíteni, mert hiába keresett 
olyan női start, aki a nehéz főszerepet teljes biz-
lonsággal kreálhatta volna. A »White gold* (Fehér 
arany) Doloresc oly nehéz szerep, mint Ibsen 
Nórája és de Mílle csak akkor mert hozzáfogni, 
amikor1 legújabb starját, Jetta Goudalt e szerepre 
leszerződtette. Ez a szerep azután megalapította 
a művésznő szerencséjét is. Filmrendezőnek lenni 
sem könnyű kenyéri 

— Egy községben kiirtották az összes kutyákat 

.és macskákat. Budapestről jelentik: Déncslakon, 

ahol nemreg veszett kutya garázdálkodása miatt 

minden kutyát kiirtottak, most egy veszett macska 

megmart egy asszonyt és két kisfiút, akiket Buda. 

pestre szállították a Pasteur-iutézetbe. Déncsia-

kou most kiirtották az összes macskákat is. 

x Értesítés. Van szerencsém a hölgyközönség 
tudomására hozni, hogy külföldi tanulmányutamról 

.¿i legújabb őszi és téli modellrajzaimmal haza-
i rkeztem és kedves rendelőim rendelkezésére ál-

uJok. Ekker Juci. 

— Marőfugot ívott egy gépész. P e r o ván János 

gépész a rókusi Feketéken lévő lakásán öngyilkos-

í j i szándékból marólúgot ivott. Állapota súlyos, 

da nem életveszélyes. Tettének oka ismeretlen. 

— Gyalu: Szögedi Színház. Amalőrkiadás 300 
számozott példányban, a szerző aláírásával és 
utúhangjával. Ara négy pengő. Előlizetések a Dél. 
inagyorország Aradi-uecai kiadóhivatalába bül 
Uenfíök. 

F e g é r , íélfe§ér, fél-
barna és soiolcsári 

r o r s ? ' e 5 ~ 

Vizes zsemlye, vajas 
sütemény sütés (reg-
ge? £ - <r\ órakor) 

Moñern müfiely, 

árukezelés. I \ 

. cS^pon t i T e f c s a m o k ír. öss^e« fiókfaiban. 

liara, liszt, morzsa, 
IcétssersUlí és í e ö r ö s 
Icaiács (minden szom-
bat délután) Eladás a 

— »Talán közveüenai s belügyminiszterhez kell 
fordulnunk a Szent László-uccai csatoniák illata 
miatt . . .t A következő sorokat kaptuk: Tekin-
te tes S ze rkesz t ő ség t Négy nappal ezelőtt 
a Csongrádi-sugáruti rendőrőrsnél bejelentettük, 
hogy a Szent László-nccában lévő nyiít csatorná-

— Tiltott határátlépésért 15 napra ítélték a 
betörőt. Jelentette a Dé lm a g y a r o r s z á g , hogy 
a szegedi rendőrség elfogta S z a b ó József több-
szörösen büntetett előéletű csavargót, aki két be-
törés elkövetését ismerte be. Dr. S t a d 1 e r István 
kihágási biró szerdán csavargásért és tiltott ha-

elzárásra itélte a betörőt 

kocsiról és lábát törte. P ö r dl 

szerdán délelőtt oly szerencsétlenül 

ha azt akarjuk, hogy észrevegyék és elintézzék \ esett le a kocsi üléséről, hogy ballábát eltörte. A 
panaszunkat Szegeden, mert bejelentésünket sem 
miféle hivatalos intézkedés uern követte. Más vá-
rosokban a rendőrség közegei maguk észlelik az 
ilyen közegészségügyi kihágásokat és azonnal in-
tézkednek. Nálunk, Szfegeden még a I.C :ü;:.-;ég fel-
jelentésére sem történik semmi. Tisztelettel: Egy 
uy. k ö z a l k a l m a z o t t . 

— öngyilkosság helyett — kivándorolt Brazi-

liába. Szolnokról jelentik: Mintegy három évvel 

ezelőtt ellünt a városból Cseh Mária tisztvi-

selőnő. Nem sokkal később egy rendőr az egyik 

dunai hidon ruhanemüeket és a szolnoki árva-

székhez címzett levelet talált. A lelet kétségtelenné 

tette, hogy Cseh Mária öngyilkos lett annál is 

inkább, mert az időközben egy Ráckevén kifo-

gott hullában Cseh Máriát agnoszkálták. Most levél 

érkezett Braziliából Cseh Mária nővéréhez, amely-

ben bejelenti, hogy az öngyilkossági kisérletet 

csupán megrendezte, most jól megy dolga, egy 

gazdag földbirtokos menyasszonya. 

— Ezetgözzel »gyógyították« a gyermeket . . . 
Debrecenből jelentik: Katona Lajosnó bárándi asz-
szony ugy akarta 3 éves gyermekének betegségét 
gyógyítani, hogy ecetet forralt és annak gőze 
fölé tartotta gyermekét. A gőztől a kisgyermek 
olyan súlyos égési sebeket szenvedett, hogy bele-
halt. A biröság Kalonánét 15 napi fogházra ítélte, 
az ítélet végrehajtását azonban próbaidőre fel-
függesztette. 

mentők beszállították a közkórházba. 

* Botort az Asztalosmesterek Bútorcsarnokában 
vegyen. (Szeged, Dugonics-tér 11.) 128 

— Versenytárgyalások. Az államvasutak szegedi 
űzletvezéfősége nyilvános versenytárgyalást hirdet 
a Gyula állomáson létesítendő kettős tisztviselői 
laképület munkáinak biztosítására. Az ajánlato-
kat legkésőbb október 8-án déli 12 óráig kell a 
szegcdi üzletvezetőségnél benyújtani. — Ugyan-
csak versenytárgyalást hirdet az üzletvezelőség a 
Lökösháza állomáson létesítendő vizvezetékfekte-
tés munkáinak biztosítására. Az ajánlatok benyúj-
tásának határideje október S. 

x Jégszekrények, háztartási és mészáros egy- és 
kétajtósak, söntések legolcsóbban beszerezhetők 
Fekete Nándornál. Kossuth L.-sugárut 18. Tel. 10-72. 

Mindén k ü l ö n értesítés helyeim 

özv. Scüwarz Hudolfné és gyermekei J o l á n , féri. Soós a. 
Jlntalné, Gyula és László fájdalmas szívvel tndatják, hogy imádott, 

dréga j ó férje, illetve afyjük 

Sc^wars Rudolf 
magánzó, törvényff. hlzvltaágl tag 

éleiének 74., boldog házasságának 44. évében t hó 27-én éjjel fél 12 órakor 

örökre elpiheni. 

Temetése 29 én dc!u?án fél 4 órakor a zsidó temető cfnferméből. 

Áldásos emléke örökké éln! fog szivünkben. 
Soós Jt. Antal, veje. Soós Cászló 
Sc&warx Gyulánk Soós János 

sz. K e s í o s Paula* menye- Sc&svarx György 
unokei. 

KÜtBn villamos kocsi S -'reVor indul a Dugínícs térről. 

Mtívésxet** 
Jegyek a Délmagyarország jegypt" z'.áranál. 

Mflvci-smatinó október 16-án, vasárnap délelőtt 
11-kor F e r r a r i Albertina hegedüművésznő, 
K e r p e I y Jenő gordonkaművész és K ó s a György 
zongoraművész szereplésével. (Harmonía.) 

Sevcib-kvartett november 26-iki hangversenye a 
Harmonía I, bérlete. Jegyek, valamint 7 hang-
versenyre érvényes bérletek a pénztárnál váltha-
tók. (Harmónia.) 

I színházi iroda h m 

A legkisebbik Horváth lány. A saezon első 
operettujdonsága, melynek első hat előadását 
telt nézőtér lelkes közönsége tapsolta végig, ma 
este kerül ezen a héten utóljára színre.és diadal-
mas előadássorozatát csak azért szakítja félbe a 
zínház vezetősége, hogy helyet adjon a mii-
'íadásra teljesen kész vigjátékslágernek. Az 

;denkert-nek. A legkisebbik Horváth lány pia is a 
premier nagysikerű szereposztásában kerül szinre. 

Péutektöl kezdve minden este: Az Édenkert. A 
Vígszínház legutolsó és legnagyobb slágere, AB 
Édenkert pénteken premierbérletbeu kerül bemu« 
tatásra. A rendkívül mulatságos és ötletes vígjáték 
főszerepeiben Pártos Klári, Osváth Eta, Egyed, 
üti, Rull, Paskay Jávor. Herczeg, Oláh, Farkas, 
Tasnády, Rónai es Veszely nyújtanak elsőrendű 
alakításokat. Az Édenkert szombatoa A. bérletbea 
& vasárnap bérletezűnetben kerül színre,. 

Péntektel kezdve ar. előadások íélnyelcltcr feas» 
dődntk. 


