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Székelési zavarok, bélgörcs, puffadtság, 
¿yomorszédülés, izgalmi állapotok, szivideges-
ség, félelemérzés, bódultság és általános rosz-
szullét esetén a természetes „Ferenc József" 
keserűvíz a gyomor és bélcsatorna tartalmát 
gyorsan és fájdalom nélkül kiüritf, a vérkerin-
gést előmozditla s tartós megkönnyebbülést 
okoz. Az évszázad legkiválóbb orvosai a Fe-
renc JŐZSe! vizet ugy férfiaknál, mint nőknél 
és gyermekeknél teljes eredménnyel alkal-
mazták. Kapható gyógyszertárakban, drogériák-
ban és füszeriizletekben. B.4 

— Fekete Gcza — patikus lesz Afrikában. Fe-
kete Géza, az ismert volt vásárhelyi patikus, aki 
Jean Oh i ó név alatt már több, mint féléve 
eszi az idegen légió kenyerét, ismét életjelt adott 
magáról. A napokban levelet irt egyik ismerősének, 
amelyben megkérte, hogy gyógyszerészi diplomáját 
küldjék utána Sidi-Bel-Abbesbe, mert sürgős szük-
sége van rá. >Jean Ohió< kalandos filmje tehát 
flenvább pereg. 

x Szemüveg ja vitások Liebmannál, Kelemen-ucca. 

X Saját kötöttárugyárunk gyönyörű 
korcsolya^arniíura mödelldarabfaií gyári 
áron árusítjuk. Lampel és Hegyi. 208 

— Előadás a bölcsészeti szakosztályban. Az egye-
tembarátok bölcsészeti szakosztálya 17-én, csü-
törtökön délután 5 órakor az egyetemi könyvtár 
előadótermében (Központi egyetem I. cm.) Szak-
ülést tart, amelyen dr. B a n n e r János egyetemi 
m. tanár: >A szeged i p é n z ve r de kérdését 
cimen értekezik. Belépés díjtalan. Érdeklődőket 
szívesen lát az elnökség. 

J: Ma délelőtt fél 11 órakor a Korzó Moziban 
Révész Béla-matiné. Az Ady-regény költője uj Ady-
nrankájából olvas tel. Ady-dalok, Rcvész-míniatü-
rök a műsoron. 

•>— Az alkalmazottak kereseti adója. Minden 
munkaadó, ha az alkalmazottjának heti keresete 
a 20 pengőt* vagy havi keresete a 80 pengőt 
meghaladja, az alkalmazottak járandósága után 
az illetmény kifizetésekor a kereseti adót levonni 
tartozik. A levont adót illetményjegyzckbe foglalva 
a levonást kővető hónap 15 napjáig a városi adó-
hivatalba befizetni köteles, az illctmcnyjegyzék 
két példányban állítandó ki. Illctmcnyjegyzék a 
•városi adóhivatal épületében lévő trafikbaríj a 
kereseti adó kiszámításához szükséges táblázat pc-
'dig a városi adóhivatalban kapható. 

x Telefonon „Kéry-auiólaxü" szám nélkül kérjen 47 

x Valóban elegáns estélyi és báli cipők közis-
merten jő minőségben és olcsón Del-Ká-nál kap-
hatók. Kárász-ucca 14. G9 

— Donáth Benjámin előadása. A Lloyd-Társ'ulat 
nagy termeben vasárnap délelőtt D o n á t h Benjá-
min, az ismert biblia magyarázó tart előadást. 
Donáth Benjámin széleskörű, nagy tudása az egy-
házi körök érdeklődését is felkeltette és ismeretes, 
hogy éppen dr. Serédy Jusztinián hercegprímás 
ajánlatára Rómában is tartott előadást. Donáth 
Benjámin nagy érdeklődéssel várt előadása 11 
ó r a k o r k e z d ő d i k . 

x Divatos korcsolyázó szvetterek és 
egyéb kötöttáruk dus választékban Lam-
pel és Hegyi cégnél. Gyári árak! 208 

— Saiakos utat kér a felsővárosi rokkantlelep. 
A felsővárosi rokkanttelep lakossága nevében kül-
döttség jelent meg szombaton a polgármester előtt 
és azt kérte, hogy a város salakoztassa kí a telep-
hez vezető utat, mert az esős időben járhatatlanul 
sáros. A polgármester megígérte, hogy a kérelmet 
megvizsgáltatja a mérnöki hivatallal és abban az 
esetben, ha annak teljesítése nem kerül túlságo-
san sokba, elrendeli az ut salakoztatását. 

x Bach fűtőanyagja néma legolcsóbb, de a legjobb. 

x Rádió, villany, Deutsch, Kárász-u. Tel. S-71. 
— Gyorsirási tanfolyamok. A Szegedi Gyorsírók 

Egyesülete január 14-én, hétfőn délután 3 órakor 
nyitja meg az egységes magyar gyorsírás fogal-
mazási (kezdő) tanfolyamát. Kellő számú jelent-
kezés esetén irodai (haladó) tanfolyamot is nyit. 
Mivel az egyesület képesített szakei-ők vezetésével 
a legolcsóbban juttatja hozzá a gyorsírás töké-
letes ismeretéhez az arra jelentkezőket, felhív-
juk erre a figyelmet. Az egységes gyorsírás több 
közhivatalnál képesítési kellék. A tanfolyamok vég-
zése után az Irodai Gyorsírókat vizsgáló bizottság 
előtt Szegeden vizsgálatot tehetnek és L} illetve 
II. fokú irodai gyorsírói bizonyítványt kaphatnak. 
Jelentkezni Földváry-ucca 2., Iíonvéd-tér 4., te-
lefon 13-19. 

x Bájos a szép asszony, amikor vendegeit egy 
csésze illatos, aromás teával megkínálja. A tea 
hangulatot keltő szimbóluma a kedélyes otthon-
nak. Me in l ujtcrmcsü tea — a leíijobb. r 

— Államsegélyt kapott a város az olasz festőktől 
vásárolt képek vételárához. A kultuszminiszter ér-
tesítette a város polgármesterét, hogy a város 
által az olasz—magyar képkiállitáson vásárolt há-
rom festmény vételárához 1393 pengőt utalt ki 
államsegély cimén. 

x Müncheni Salvalor-sör Kocsisnál. 251 

x Szegény leányt cl lehet venni, mert az Asz-
talosmesterek Bútorcsarnokában (Dugonics-tér 11.) 

x Izgalmak a selycmharisnyák körül. Ne tessék 
semmi rosszra gondolni, nem azokról az izgal-
makról akarunk itt hirt adni, amelyeket höl-
gyeink divatos test- és egyébb színű, de mindig 
áttetsző lábacskáikkal tartanak napirenden, ha-
nem magukról a sclycmharisnyákról, mint keres-
kedelmi áruról, amelyek a külföldi harisnyagyá-
rakat állították sorompóba. A pókhálószövésü át-
tetsző flór- és selyemharisnya divat természe-
tcsen Franciaországból került ki, amit nagy 
örömmel vettek át a mi hölgyeink is. Praktikus 
szempontból azonban a németek, osztrákok és 
csehek kamatoztatták elsősorban az uj divatot, 
ráfeküdtek annak gyártására és elárasztották vele 
Magyarországot. És bár igen magas vámot és 
fuvart kellett fizetni a fénvüzésszámba menő se-
lyemharisnyák után, mégis nagy forgalmat értek 
el vele nálunk, mert nem lehet elég drága az, ami 
divat és főleg ami elegáns. A magas vám- és 
fuvarköltségek azonban arra indítottak egy ma-
gyar harisnyagyárost, hogy versenyre keljen a 
külföldiekkel. Igaz ugyan, hogy a selyemharis-
nyák gyártásához szükséges gépek és berende-
zések óriási tőkét igényeltek, de kétségtelen volt, 
hogy a nagy forgalom meghozza a befektetett 
tőke kamatait. így jelentek meg a piacon a 
külföldi gyárak megdöbbenésére a G. F. B. haris-
nyák, amelyek nemcsak olcsóságuknál, de minő-
ségüknél fogva is hamarosan veszedelmes kon-
knrrensei lettek a külföldi gyártmányoknak. A 
hölgyekre általában nem igen lehet ráfogni, hogy 
ruházkodásuknál a hazafias szempontok is sze-
repet játszanak, de sclycmharisnyáknál mégis a 
G. F. B. gyártmányokat részesitik előnyben és 
pedig egyszerűen azért, mert azok szépek, jók és 
aránytalanul olcsóbbak a külföldieknél. A nagy 
forgalom a gyár fokozatos kiépítését vonta maga 
után és ma már az a helyzet, hogy a magyar gvár 
az egész ország szükségletét el tudja látni és ezért 
hatalmas propagandára szánta el magát Nem 
kevesebb mint 12.000 pár harisnya érkezik a 
napokban agyár szegedi lerakatához: a Pollák 
Testvérek-céghez, ahol e hó 17-étől kezdve Sí-
ikéig selyemszélü flórharisnyákat páronként 2 pen-
gő 50 fillérjével és az ezüstnyomásu sclyemharis-
nyát 3 pengő 75 fillérjével hozzák forgalomba. 
Igaz, hogy ezekből a propaganda-harisnyákból a 
vevő csak egy párt vásárolhat egyszerre, de a 
mi hölgyeink nem fogják sajnálni a fáradságot 
cs naponta elmennek a Pollák Testvérek üzle-
teibe és naponta vesznek majd egy pár G. F. B. 
selyemharisnyát. 249 

— Anyák iskolája. A 45. számú védőinlézet 
vasárnap délután 3 órai kezdettel a Móra-iskolá-
ban (Kálvaria-ucca) »Anyák iskolája« címen egész-
ségügyi előadást tart. Előadók dr. Fa r a g ó 
Ödönné és dr. K n a l l János, az intézet vezető 
főorvosa. 

x Villannyal varr ön? A Singer-motor megkíméli 
önt a fáradtságtól, hogy varrógépét lábbal hajtsal 
Szíveskedjék valamelyik Singcr fióküzletben a Sin-
ger-motor bemutatását kérni. Vételkényszer nincs. 

— Végre kel úriasszony a szinügyi bizottság 
páholyában, a polgármester és a sintér, Jochanán 
próféta örökös vándorlása, J u h á s z Gyula emlé-
kezése Homokról, érdekes riportok, tréfák, szín-
házi intimitások, fényképek tarkítják Magyar 
László hetilapjának, a Homo kór á-nak legújabb 
számát, amely szombaton jelent meg. A Homok-
óra uj száma közli dr. Somogy i Szilvcszternc 
és dr. Kószó Istvánná arcképét abból az alka-
lomból, hogy megkapták a ritka papai kitüntetést. 

x A7. SzTS nw tartja szokásos évi bálját a Ti-
szában. A bál 9 órakor kezdődik és minden jel 
arra vall, hogy ezen est még az elmúlt minden-
kor sikeres SzTK-bálakat is felülmúlja. 229 

-V A KÉTEZER PENGŐS rádiópályázaton minden 
rádiós résztvehet. A rószleles feltételeket tartalma-
zó nyomtatványok kaphatók bármely rádiószak-
üzletbcn. M2 

— A Szegedi Stefánia Szövetség 52. számú védő-
intézete vasárnap délután 3 órai kezdettel egész-
ségügyi oktató előadást tart. Ez alkalommal dr. 
Luk á c s József tanársegéd a »szoptatásról és az 
elválasztásról« és dr. Bcre t zk Pcter, az intézet 
szülészorvosa a »szülésről« tartanak előadást. Az 
előadás hallgatása díjtalan, érdeklődőket szívesen 
lát az intézet vezetősége. 

x ölszobás lakás kiailó, Kárász-ucca 9., első 
emelet. T4 

t e l e f o n v a g y t á v i r a t i 

közvetit az á t é p í t e t t és teljesen m o d e r n i z á l t 

budapesti 

irt Szálloda 
részérő a helybeli BI.8 

— A szatymazi gazdasági iskola földje. A kul-
tuszminiszter kívánságára a város hatósága meg-
kísérelte, hogy a szatymazi gazdasági népiskolá-
hoz négy-öt holdnyi földdarabot vásároljon gya-
korló terület céljaira. Az alkalmasnak talált földért 
azonban tulajdonosa rendkívül nagy árat kért és 
így a város tanácsa értesítette a minisztert, liogy 
a földet nem vásárolhatja meg. A kultuszminisz-
ter, most leírt a város tanácsához cs közölte» 
hogy ilyen körülmények között nem ragaszkodik 
a földdarab megvásárlásához. 

x Fürdőkádak 32 P-tőI, garantált minőség,1 Fogel 
Edénélj Takaréktár-ucca 8. " 20 
bútort olcsón lehet venni! 198 

csipkék, qyiingyök, 
csaltok, tUUUk stb. óriási 
választékban leg lesóbb íjakon 
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Sport 
Boxvcrseny. A ma délután félhat órakor kezdődő 

boxversenyt a reáliskola tornatermében minden 
körülmények között megtartják,- amelyen a test-
nevelési felügyelőség alá tartozó összes levente-
alakulatok és csapattestek boxolói indulnak. A 
tervezett Gutfreund—Milton-meccSj miután a szö-
vetségtől az engedély Milton részére nem érkezett 
meg, e lmarad . 

A Bástyát Fröhlich túlfizetés« miatt 100 pengőre 
büntették. Ezt az Ítéletet a klub megfclebbezte ésa 
felcbbviteli bizottság 75 pengőre szállította le a 
büntetést. 

Somogy ellen a PLASz eljárást indit, mert nemi 
volt joga túrára menni. Somogy ugyanis egy 10G 
pengős büntetést nem fizetett be cs éjért játék-
joga fel V/olt függesztve. 

Az amatőrbajnokságok a megejtett sorsolás sze-
rint február 21-én kezdődnek meg. Ezen a napon 
már teljes fordulót játszik az I. osztály. A KEAC 
a SzAK-kal, az UTC a KTK-val, a MAK a CsAK-
kal, a SzVSE az SzTK-val és a HTVE a Zrínyi-
vel kerül szembe. A Déli Kupáért a városok kö-
zötti válogatott mérkőzések csak április hó 21-én 
kezdődnek meg. 

Dr. Abrav Zsigmondot, a központi titkárt a 
szegedi BT tb. alelnöknek fogja megválasztani. 

A sücli Végek Szent Korona Kupai győztesének. 
Békéscsaba város válogatott csapatának az MLSz 
déli kerülete kiadta a díszített ezüst érmet Az 
első cvben csak a győztest díjazta a kerület, 
de a jövő évben már a második és harmadik is 
díjazva lesz. 

Old-boy serleget fog kitűzni a Délfccríilcl Szeged 
és Csaba csapatai részére. Ezek a mérkőzések, a 
tervek szerint, cgyfordulósak lesznek. 

Budapesti Vasas—Szegedi MTE birkozóvergenye. 
Jövő vasárnap, 20-án tartja a Szegedi MTE klub-
közi birkozóversenyét a jóképességü budapesti 
Vas- és Fémmunkás Sport Club birkózóival. 

Az UTC január 27-en, délután 4 órakor,"^hatá-
rozatképtelenség esetén délután 5 órakor tartja 
évi rendes közgyűlését Újszeged, Vcdrcs-ucca 2. 
szám alatti helyiségében. 

Vámos Somát biróság ele állítják. A Magyar 
Sportújságírók Egyesületének péntek esti ülésének 
határozatából Vámos Somát a szegedi birótes-
tület közgyűlésén az újságírók ellen mondott be-
széde miatt b i r ó s á g elé á l l í t j á k . 

Frack Ingek 
nyakkendők, keziyük 129 
stb. legjobb kivitelben 
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