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Bógyadl, leveri, dolgozni k é p t e l e n
egyéneknél a természetes ,Ferenc J ó z s e f

keserűvíz szabaddá leszi a vérkeringést és
emeli a gondolkodó- és munkaképességet. Be— A MOT megtorolta a kormányfői beszéd elWJW/9
Szombat.
Hóm.teath.Erazmus
ható kórházi kísérletek alapján bebizonyult,
ferdítését. A Magyar Országos Tudósító a kővetProtestáns Anna. Nap kél 4 óra
kező nyilatkozat közlését kérte: A Magyar Orszá- hogy a Ferenc József viz szellemi munkások*
<1 perckor, nyugszik 7 óra 50 perckor.
nál, neuraszténiás embereknél és betegeskedő
A Samagyl-kínyvlár nyitva délelőtt 10-14«, dél* gos Tudósító május 23-án megjelent déli kiadásában közölte a közgazdasági egyetem doktor- asszonyoknál rendkivfil jótékony hatású gyoután 4—7-ig. A muzeum nyitva mindennap déletftt
avatási ünnepélyén elhangzott kormányzói beszé- mor- és béltisztiló szer. Kapható gyógyszertárak10-1.1«.
_
.
det. A Magyar Országos Tudósító szerkesztősége' ban, drogériákban és föszerüzletekben. B . l
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I, ememegállapítja, hogy a kormányzói beszédet egy
let) nyitva d. a. S-l-ig, d. a. S—7-ig.
munkatársa, aki a kormányzói beszéd elhangzáSzegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tarsánál jelen sem volt, h a r m a d k é z b ő l szereett
— Bucsu a Lengyel-kápolnánál. A szokásos Szt,
tanak: Lcinzinger Gyula, Horváth Mihály uoca A
információ alapján adta, a soros segédszerkesztő, Háromság vasárnapi bucsut a Lecgyel-kápolnáná!
(TeJ. 352.) Moldván. L., Újszeged, Vedres ucca
aki a beszéd kiadását elrendelte, nem győződött
junius 3-án, vasárnap tartják meg. Ez alkalommal
1. (Tal. 846.) Nyilasy Ágoston, Szilléri sugárut 1L
meg a beszéd autentikus voltáról. Megállapitjuk
Szeged-Rudolf-téri kisvasút állomásról 8 óra fi!
(Tel. 1006.) Salgő Péter, Mátyás tér 4. (Tel. 296.)
ennek alapján, hogy a kormányzói beszéd, amely
perckor különvonat indul. Ugyanezen a napon a
Temesváry József, Dugonics tér 12. (Tel. 793.)
a MOT-ban május 23-án megjelent, nem hiteles Gazdasági Vasút különvonatokat indít még VárosZahar örökösök, Valéria tér 1. (Tel. 695.)
és közöljük, hogy a beszéd kiadása körül tapasz- tanyáról, sőt Pusztamérgesről is. Ezek a különtalt mulasztást és bűnös könnyelműséget a MOT
vonatok 10 óra körül érkeznek a Lengyel-kápol— Könyörgő szentmise a fogadalmi templom»
igazgatósága már meg is torolta. MOT szerkesztőnához.
- :
ban Trianon évfordulóján. A trianoni békekötés
sége.
x Ezüstpénzekért a legmagasabb árat adja Reich
évfordulója alkalmából junius 3-án délelőtt 10
ékszerész,
Kelemen-ucca 11.
".
'
—
Halálozás.
Egy
régi
szegedi
kereskedő
Mülórakor a fogadalmi templomban könyörgő szent— Szivessy Endre sikere Parisban. Az alig 291
l e r Dániel magánzó 87 éves korában rövid szenrniseáldozatot mutatnak be. A könyörgő szent1
vedés után Budapesten elhunyt. Müller Dániel, éves Szivessy Endre nagy sikereiről számolnak
misére Várhelyi József prelátus hivatalosan is
be
a
külföldi
és
budapesti
lapok
A
hira<iáS
meghívta a város hatóságát, a katonaságot és a aki rendkívül kedvelt és szimpatikus alakja volt
szerint Párisban élő angol és amerikai művészet
Szeged régi kereskedővilágának, a mult század
különböző hivatalok képviselőit.
tíz millió frank költséggel angol színházat épíhatvanas
éveiben
igen
jelentős
szerepet
vitt
a
— \ debreceni kisgazdák négynapos tanulmánytenek és a színház felépítésével a szegedi szárma-,
Bácska kereskedelmi életében. Később Szegedre
i'tfa Szegeden. Beszámoltunk már arról, hogy negyzásu Szivessy Endrét bízták meg, aki tudvalevőleg
karült
és
a
Boldogasszony-sugáruton,
a
Máv.
inven debreceni kisgazda a napokban Szegedre értestvéröccse dr. Szivessy Lehelnek, a méltán nagy
tcrnátussal
sziemben
volt
az
üzlete.
Nemzedékekezett a szegedi tanyai viszonyok tanulmányozánépszerüségü kitűnő szegedi ügyvédnek.
sára A debreceni kisgazdák három napon át a ket látott felnőni Müller Dániel Szegeden, ahol
mindenkinek,
de
főleg
a
diákoknak
ceak
»Dani
v Képkeretek leaolcsiibban Freimaanál
779
\4ros vendégei voltak. A debreceniek szegedi tarbácsi«-ja volt. Aggkorára Budapestre
költözött
tózkodásuk első napján 4 város nevezetességeit
gyermekeihez, akiknek szerető otthonában érte
szemlélték meg, majd a kisvasuton kiutaztak Alsórön
most utói a halál az aggastyánt. Több gyermeke,
tanyára. A debreceni kisgazdák alsótanyai tarközöttük
dr.
Müller
Vilmos
királyi
tanácsos,
az
tózkodásuk alatt a legtüzetesebben tanulmányozIskola szanatórium igazgató-főorvosa, dr. Molnár
ták a tanyai közigazgatást, betekintettek a tanyaHaskötő, keztyü. sérvkötő ifj. Orthnál, Iskola u. 11,.
Jenő
szerkesztő és író, Kilenc unokája és két
rendszer kulisszái mögé és több olyan intézményre
—
Szolnok megye főjegyzői és községi tisztdédunokája, Szegeden élő testvéröccse, Müller Káltaláltak, amelyet a debreceni tanyák világában
viselői
nem kapnak fizetést, mert nem hajtottak
mán magánzó és rsaládja gyászolják. Müller Dániel
is megvalósíthatnak. A debreceni kisgazdák Szegedbe elég adót. Szolnokról jelentik: A béjügyminisaföldi
maradványait
Szegedre
szállítják
ós
vasárről Kecskemétre, utaztak.
ter 1926-ban elrendelte, hogy a vármegyék a köznap délután temetik a zsidó temető cinterméből.
ségek háztartásának egyensúlyba helyezése céljából
— A budapesti gyermekek nyaraltatása. Budaúgynevezett ^háztartási alapot* létesítsenek és a
— Beszüntetik az uj félegyhazi vonatot, ha nem
pestről jelentik: A kultuszminiszter valamennyi
községeket kötelezte, hogy minden évnegyedben
lesz elég közönség. A város törvényhatóságának
•ármegyei tanfelügyelőhöz és a tanfelügyelő kikérelmére a magyar államvasút két vonatpárt állí- előre annyi pénzt küldjenek be az alap javára a
rendeltségek vezetőjéhez levelet intézett, amelyben
behajtott adókból, amennyit valamepnyi községi
tott be május 15-ével a Szeged—Kiskunfélegyháza
utasjtje őket, hogy a székesfőváros tanácsa által
alkalmazott h?rom havi fizetése kitesz. Az alap
közötti forgalomban. Közölte a törvényhatósággal
üdftlwrw küldött 15.000 gyermek elhelyeztetése célarután a befolyt összegekből utalja ki havonként a
a vasút, hogy ha ezt a vonatpárt a közönség kellő
jából az állami iskolák e célra alkalmas épületeit
községi tisztviselők és alkalmazottak fizetését Ez
mértékben
nem
használja,
ugy
ezt
a
járatot
beftnaedjék át.
év második negyedében Szolnok megye 64 községe
szüntetik. Erre a körülményre az érdekelt gazda— A fÉimanfcóaok gyűlése. Junius 3-án, vasárnap
közül mindössze kilenc tudott eleget tenni köteközönség figyelmét a város polgármestere feldélelőtt fél 10 drahor fontos napirenddel a Hétlezettségének. Ami pénzük volt. elküldötték a közhívja.
vezér-uccai munkásotthonban a famunkások összségek a háztartási alap javára és várták az aratási
— Vitézek ügyeimébe. A junius hó 2-ára megmflbelyértekezletet tartanak, amelyre a csoport
időt, hogy rajtaüssenek az adóhátralékosokon,
beszélt összejövetel elmarad, mert formaruhaminvezetősége a város összes asztalos, kádár, kocsiA l e x a n d e r Imre szolnokmegyei alispán azonták még nem készültek el. A legközelebbi összegyártó, kárpitos munkását meghívja.
ban értesítette valamennyi hátralékban levő kö&
jövetel junius 9-én, szombaton lesz a Kossuth
ség főjegyzőjét, hogy a mulasztásuk miatt sem
x Zeiss ssemfiveg Liebmannál, Ha-Ha mellett.
Lajos-sugáruton levő Raffay-féle vendéglő külön
ők, sem a községek többi tisztviselői és alkalma*
termében 20 óra 30 perckor. Az összejövetelen az
x Firestone pnenmatic legolcsóbban beszerezzottai nem kapnak junius 1-én fizetést és nem
összes szegedi tiszti és legénységi vitézek megkapnak mindaddig, amíg a hiányzó adókat ba
hető az Alföldi Gépkereskedelmi Rtn-ál, Feketejelenni tartoznak.
nem hajtják. Egyúttal fegyelmi terhe alatt megsas-ucca 28.
600
tiltja, hogy a fizetéseket akár egészben, akár rés&<
ben a községek más pénzéből előlegezzék.
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B U D A P E S T I NEW-YORK

KÁVÉHÁZ

öt é v ó t a á l l a n d ó h á z i z e n e k a r a
n y á r i s z a b a d s á g A n a k 2 h ó n a p j a alatt, Junius h ó l-étől

Szegeden a

Kass -hangversenyez.
Kávéházban
802

Szalon zenekar. Jazz-Band.
Tangó-Band.
ídltCa
Záróra reggel 4 rakor.
Tánc.
őrgróf

Pallavicinl

Alfonz
Károly
gazdaságában

mindszent—ányisi uradalmának
cca, 700 hl. 1927. évi terraésfi

líötörésl

szőlő-

Ezerjó és Kövidinka bor

kisebb télelekben is méltányos érőn eladásra
I c e r i f l . Készpénzfizetés mellett venni szándékozók
jelentkezzenek az uradalom nercsóral
intézöségénél, ahol a borok áráról is tájékozást szerezhetnek.
Levélbeli megkeresések az uradalmi igazgatósághoz, Sándorfalvára
intézendők. Telefonon Sándor~
falva 2 . hívandó. (Uradalmi igazgatóság.)
1.91

Salamon

BéTa|

x A Stnger-varrólény — bármely varrógépre utáL
lag felszerelhető — praktikus és kíméli a szemetl
Kérje annak gyakorlati bemutatását. Singer var»
rőgép fióküzlet Szeged, Kárász ucca 1. sz. (Kék
csillag mellett.)
9
— A Nyugat juni 1-i száma vezetőhelyen Ignotus
cikkét közli az Ady-éremről, Beck ö . Fülöp pompás müvéről, amelyet a folyóirat' Ady Endre emlékére veretett s ajándékul küldött meg előfizetőinek. A szám kimagasló irása Maxim Gorkij cikk%
amelyet kéziratban küldött meg a Nyugat-nak. A,
cikk — amely a technikai civilizáció csodáival
szemben az emberben látja a nagyobb csodát*
a világ diszét, aki nem becsüli eléggé önmagát —
Gorkij egy elragadó gyermekkori élményét is magában foglalja. Másik nagyérdekességü közleményei
a számnak az a tanulmány, amelyet Réti Istváa
festőművész irt az olasz közönség tájékoztatására
— a római kiállítás alkalmából — a magyaij
képzőművészetek fejlődéséről Mátyás király időiétől a mai napig- A többi közlemény is egytől«
egyig mind értékes. Negyedéri előfizetés 10
pengő. Minden éves előfizető, még ha az előfizetési
diját negyedévenként fizeti is, ingyen kapja a Nyugat Ady-érmét, amelynek bolti ára 30 pengő. Kiadóhivatal : Budapest, Uka-u. 31.
x Összecsukható vaságyak Vörösnél Attila u. &
Telefon 19-30.
80fl
x A mezőgazdáknak gépre van szükségük, ha
a termést gyorsan és biztosan akarják betakarítani
Krupp aratógépei gabonánál, szénánál és fűnél
a legjobb gépek eaen a téren- A legújabb tipusobol
a lipcsei DIG-vándorkiállításon mutatják be d
gyakorlatban. Gazdák el nc mulasszák Krupp 3(|
számú kiállítási csoportját meglátogatni n 4. -¡on
baD, amely egy zászlóárbócról messziről felbmeix
hető. k
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