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Társasutazások és kirándulások
Olvasóink állandó érdeklődése folytán újból kömelynek .130 pengő a részvételi dija. \. hajólársas»öf.jük. hogy H pái'isj társasutazás jelentkezési haytazás jelentkezési halárideje augusztus 1. Ezen
tárideje augusztus l,">. Abbáziában, Lovranában
hajótársasutazás első ilyen irányii nálunk.
és Portoroscban csak kevés kedvezményes nyaraA Transeurópa a Szent Istváni ünnepségekre Bulás ¿11 rendelkezésünkre, napi 8—10 pengős áron,
dapestre érkezők részére társasutazást rendez Bécsmelyben a teljes penzión kívül minden szolgáltatás
be és Ausztriába. Ez a társaság augusztus 22-én
benfoglaltatik. Lapunk a kedvezményes olasz viindul Budapestről, gyorsvonat; kü'őnkoesiban. megztmiol is megszerzi nyaralóinak t pengőért, aki
tekinti Bécset és környéké!, kirándul Koblenzbe, a
pedig kedvezményes vasúti jegvet akar, az gyorscsodaszép Wadiauba. Bax-alpokra és vidékér; és
vonat II. osztályon Budapestről Abbáziáig és viszaugusztus 27-én ha jó I. osztályon tér vissza Budasza S7 oengöért ulazhat.
pestre. A társasutazás részvételi dija mindennd
rár-asulazásaink v oto;alában nagy i z érdeklődés j együtt 155 t>engö. Jelentkezés augusztus 4-ig.
a szeptember 1-én induló párisi társasutazás iránt, |
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Szerda. Róm kath. Jakab apóst.
msMM
Protestáns Jakab. Nap kél 1 óra
perckor, nyugszik 7 óra 13 perckor.
A Somngvl-fcftnyrtár nyitva 10—12-ig csak tudományos kutatók számára. A nmzeiim nyitva délelőtt fél 10-től 1 óráig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem 1. emelet) nyitva d. e. 8— l-ig, d. u. 3—7-ig.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: Leinzinger Gvnla, Horváth Mihálv ucca 9.
(Tel. 352.) Moldván
L., Újszeged, Vedres ucca
1. (Tel. 846.) Nyilasv Ágoston, Szitléri sugarut 11.
(Tel. 1096.) Salgó Péter, Mátyás tér 4. (Tel. 296.)
Temosvárv József, Dutíonics" tér 12. (Tel. 793.)
Zahar örökösök, Valéria tér 1. (Tel. 695.)
— Felhős, inrh'g ídö. A Meteorológiai Intézel
jelentés«: Hazánkban uagyobb Számban voltak helyi zivatarok. Az eső mennyisége egyes helyeken
5—10 mm-t is meghaladta. Tarcalon 21 mm. csapadék esett. A hőmérséklet nem sokat változott
és magasabb a normálisnál. Jóslat: Rcszhen felhős, mfleg idő helyi zivatarokkal.
— A Márer-m ílom csödválasztmányának l'igj">i.
K Márer-malom csődügyébcn hétfőn délelőtt dr.
M o l n á r József csődbiró előtt a hitelezők megválasztották a csődválasztmány tagjait. A választás eredményét dr. Molnár József kedden végzésben ludatta a felekkel. Eszerint a csődválasztminy tagjai: dr. S c h w a r t z Jenő, dr. T ó t h
Imre. dr. H u n y a d i V a s s Gergely, dr. S c h u 11 z
Károly, dr. P u d 1 e r Gyula. Ez a csödválasztmány a törvény rendelkezései értelmében működik. A választmány a csődlömeggondnokot működésében támogatja és' bármilyen felmerüli vitás
ügyben véleményét nyilváníthatja.
— értekezlet a kereskedelmi és iparkam irában
« fiatalkornak éjjeli fngialknzlaiásáról. A fiatalkoruak éjjeli foglalkoztatásáról szóló nemz (közi
egyezményt most kodifikálják a kereskedelmi minisztériumban. Az erre vonatkozó tervezetet a
minisztérium most lekuldötte a szegedi kereskedelmi és iparkamarának, hogy a javaslatra telivé meg észrevételeit, A kamara ebben az ügyben összehívta az iparos beltagokat és az érdekképviseleteket, azonban az értekezlet a keddi ülésen érdemleges munkát nem vcgzctl, miután a
hatalmas anyagot nem volt módjában kellőleg
áttanulmányozni. Így azután abban állapodt-ík meg,
hogy a tervezetet kiosszák az értekezlet tagjai
között és az ülést néhány nap múlva újból öszszehivják.
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— Lee«ett a kazalról. Súlyos szerencsétlenség
történt kedden reggel hét órakor az alsóvárosi
szérűskertben. R a p c s á n y i Ferenc cscplőmunkás egy hat méter magas kazalról munkaközben
lecs-tlt. Igen sulvos belső sérülésekkel szállították a mentők a közkórházba. Állapota életveszélyes.
* Legjobb m hüt és legtisztább az üveg bélelésü
jégszekrény Fogel Edénél.
— Munksközveiités. ^ szegedi hatósági munkaközvelítö közli: Állást kaphat helyben: 1 cukrász;
1 kaptafakeszitő; 6 kovác$; 30 kő törő; 2 kocsis;
1 konyhalegény: 2 épületlakatos; 2 napszámosfiu; 1 fehérnemű hímzőnő, egy tanulóleány fehérnemű varráshoz; 1 ájiolónő: 3 bádogos; 1 vizvezelékszerelő. Vidéken: 1 cukrász: 2 kosárfonó;
4 bognár; ti kovács; 1 kocsilcnyező; 3 kovács
uradalomba; 1 bognár uradalomba; 150 kubikos.
x .Dijiuanles oktatást ad vevőinek hímzésben,
tömésben és varrásban újonnan berendezett permanens tanfolyamain a Singer-varrögép
részv.lárs. Figyeljen mintakészitméiiyeinkre kirakatainkban. Szeged, Kárász ucca 1. sz. (Kék csillag mellett.)
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telepén, Párisi körút 44. Tel. 4—89.

„Népkereskedelmi

R. T . "

A szegedi ítélőtábla előcsarnokában drótkerítés
alatt vannak kifüggesztve a tárgyalási határnapok. Aki a legutóbbi ilyen kifüggesztett tárgya,
lási sorrendet elolvasta, bizonyosan nagy csodálkozással vette észre, hogy a tábla segédhivatali
egy merőben furcsa nevű céget jelöl meg felperesként a jegyzéken. Ugyanis a segédhivatal
i?y jelenti be azt a céget, amelynek julius 23-ra
voll kitűzve és amelynek nyomára legszorgosabb
kutatás után sem bukkantunk a cégirodában:
»Alföldi Népkereskedelmi Vállalat Rt.t
Népkcrcskedelmí vállalat? Szabad itt az emberekkel kereskedni részvénytársasági alapon?
Félórai nyomozás után oldódott meg a rejtély,
amelynek nyitja egy clcg különös elírás. A nyári
melegtől bizonyára elbágyadt tisztviselő
?Gépkerer-kcdelmii helyett iNépkereskédelmi«-t irt.
Megnyugodva távoztunk a tábla épületéből. Még
sincs emberkereskedelem Szegeden,
x Kczlyű, sérvkötö, haskötő. Paulusz, Iskola-n. 25.
— I'ta'óbál. Az Alföldi Kereskedelmi Utazók
Egyesülete augusztus 4-én nagyszabású zártkörű
táncmulatságot rendez az
újszegedi Vígadóban
gyorssegélyalapja javára. Akik meghívói még nem
kaplak volna, forduljanak az egyesület titkári hivatalához (Kass-szálló).
x Képkeretek legolcsóbban Freimannál.
779
— Arany József a színház basszistája. A szegedi színház vezetősége leszerződtette A r a n y Józsefet. a fjatal basszistát az uj szezonra. Arany
József két évvel ezelőtt már tagja volt a szegedi
színháznak, a mtilt évben a budapesti Városi
Színházban működött. Hangja — a szakértők szerint — nagyon szépen fejlődött.

Dr. Brana Ivánné szül. Kass Ilona, Demeter Lalosné szül. Kass Dorril
Jénos fájdolomtói megtört szivvel tudatják, hogy felejthetetlen drága
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áldásdus humánus életének 72 ik évében f. hó 23-án hosszú szenvedés után az Úrban
csendesen elhunyt.
Drága halottunk földi maradvánvait £ hó 25-én délután 5 órakor togjuk a belvárosi iemetó halottas iermében a római katolikus egyház szertartása szerint beszenteltetni és a belvárosi temetőben örök nyugalomra kisérni.
Az engesztelő szentmise áldozatot e hó 25-én délelőll 41 órakor mutatjuk be a
belvárosi plébánia templomban az Egek Urának.
Szeged, 1928 julius 24-én.
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és a nagyszámú rokonság.

A Dugonics-térről a külön villamosok fél 5 órakor indulnak.

Szegeden Is gyűjtik az adatokat
az iparos nyugdíjhoz
Hiti adtunk arról, hogy a népjóléti miniszter
ősszel kívánja a képviselőház elé térj zteni az
iparosok kötelező nyugdíjbiztosításának törvénytervezetét. A törvényjavaslat előkészítéséhez szükséges . statisztikai adatok beszerzését az Ipartestületek Országos Szövetsége vállalta magára. A
statisztika összeállításához szükséges nyomtatványokat a szövetség megküldött« a szegedi ipartestületnek is. A nyomtatványok 10 kérdésben
l'oglaiják össze azokat az adatokat, amelyek szükségesek.
Az ipartestület, lmgy az iparosok munkáját megkönnyítse. igazolvánnyal ellátott megbízottakat küld
ki tagjaihoz, akik az egyéni lapok kitöltésénél
segédkeznek és a
szükséges
felvilágosításokat
megadják. Az elnökség ezúton kéri a tagokat, hogy
a náluk ecolból megjelenő kiküldöttekel fogadják
szívesen és a szükséges adatokat bocsássák rendelkezésükre. Vr. aclalok kizárólag az ipinjvjiyngd)i céljait ;-/i>ljíaliak, az iparosság részére semmi
kötelezettséget nem jelentenek. Az ipartestület elnöksége biztosit)», hogy az adatokat megfelelő
diszkrécióval fogja kezelui és csupán a fenti célra
f
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A Kass-kávéház és étterem pincérei és összes személya ' legnagyobb emberbarát és a

mély megilletődéssel jelenti, hogy
legjobb főnök

id. Kass János
elköltözött az élők sorából.
Vele mindnyájunk édesatyja ment el, akinek szaktudását, szeretetét,
mesteri irányítását a jövőben már nélkülözni fogjuk. Mi megtanulunk dolgozni az ő áldásos keze alatt, megszerettük a munkát és igy annál
nagyobb fájdalom tölti be szivünket, amelynek minden dobbanása az
övé volt.
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