
1929 junius 9 OftLMAGVARORSZAG 11 

f j f Vasárnap. R6m. kath. F 3 Prím. 
ЛУ Л ZP . é s F protestáns F 2 Félix. Nap 

bél 4 óra 04 perckor, nyugszik 7 óra 55 perckor. 
Somogyi kftnvvtár zárva. Muzeum nyitva dél-

előtt 10-161 (él Mg. 

Egyetemi könyvtár vasár- és finnepnap zárva. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar. 

tanak: Grünwald Imre, Kálvária ucca 17. (Tel.: 
225.) Just Frigyes, Petőfi Sándor sugárut 41. (Tel.: 
777.) Temesvári József, Kelemen ucca 11. 
(Tel.: 391.) Moldvány Lajos, Újszeged, Vedres o. 
1. (Tel.: 846.) Selmeczy Béla, Somogyi-telep. (Tel.: 
5.) Tőrök Márton, Csongrádi sugárut 14. (Tel.: 
364. sz.) 

— Diákcslny — Lloyd Georges képébed. London-
M i jelentik: Az itteni közgazdasági egyetemen az 
a hir terjedt el, hogy Lloyd Georges meglátogatja 
az egyetemet, ott beszédet mond. Nemsokára csak-
ugyan megállt egy szép nagy autó az egyetem 
előtt és a liberális vezérhez hasonló férfi szállt 
ki nagyobb kísérettel. A férfiú az egyetem aulájá-
ban tréfás beszédben ecsetelte a liberális párt 
ragyogó jövőjét Csak idők múlva derglt ki, hogy 
felültetésről van szó. A tréfát a King's College 
diákjai rendezték, akik közül az egyik Lloyd Geor-
ges élethű maszkjában játszotta a liberális vezér 
szerepét A felültetett közgazdasági egyetemi hall-
gatók erre alaposan elpáholták az állítólagos Lloyd 
Georgest és kíséretét 

— Elmarad a baktói lövészet. Június 17-én és 
18-án a baktói harcszerű lőtéren a lövészet el-
marad. 

z Vászon- és szandálcipő*, valamint в leggyö-
nyörűbb nyári clpődivatujdonságok beszerzésére 
máris megindult a vásárló közönség áradata Del-
Ka rt., Kárász-ucca 14. sz.. fiókja felé. Ne késle-
kedjen ön sem! 

— Az angol választásod és a szegedi szociálde-
mokraták- A szegedi szociáldemokrata párt 13-án, 
¿sütörtökön este 7 órakor a Munkásotthonban 
(Hétvezér-ucca 9.) nyilvános népgyűlést tart, ame-
lyen budapesti előadó fog az angol választások 
eredményeivel és tanulságaival, valamint az álta-
lános, titkos választójog jelentőségével foglalkozni. 
A népgyűlésre minden munkást és haladó gondol-
kozású polgárt meghiv a párt végrehajtóbizottsága. 

— A Hódmezővásárhelyi földmives iskola októ-
ber 1-én kezdődő két éves tanfolyamára pályázatot 
hirdet. Az iskola célja: A gazdasági szakoktatás 
mellett általános műveltséget nyújtani, szüleik gaz-
daságába visszatérni óhajtó gazdaifjakat nevelni, 
továbbá nagyobb birtokokra szükséges felügye-
lőket kiképezni. Felvételi feltételek: Felvehetők el-
sősorban gazdák, főldbérlők, gazdasági alkalma-
zottak fiai, egyéb foglalkozásúak az esetben, ha 
betöltetlen hely marad. A felvételhez legalább 
IV. elemi végzettség, betöltött 17. év, vagy ennél 
magasabb életkor szükséges. Bővebb felvilácosi-
tást az iskola igazgatósága nyújt 

Jobb gyújtást, 
a motor erejének teljes_ kihasználását és 
zavartalan üzemet ér el On, ha megfelelő 
gyújtógyertyát használ. A gyújtógyer-
tyának nem szabad sem elolajozódnl, 
sem elkormozódni, sem pedig öngyu-
lást okozni. Az uj tipusmegjelölő rendszer, 
melyet BOSCH alkotott, gyermekjátékká 
teszi az Ön számára is a megfelelő 
BOSCH-gyertya kiválasztását. Kül-
desse meg a tanulságos röpiratota 
6 perc alatt gyertyaszakértő 6s kér« 
le mindenütt ki-
fejezetten a világ-
hírű, mindig bevált 
BOSCh-gyertyát. 

— Köszönetnyilvánítás Mindazon rokonoknak, 
jóbarátoknak, ismerősöknek és betegeknek, akik 
felejthetetlen drága jó férjem végtisztességén részt-
vettek és ezáltal mérhetetlen fájdalmunkat enyhí-
tették, ezúton mondok hálás köszönetet. Szeged, 
1929 junius 8-án. özv. Máchánszky Lászlóné éf 
családja. 

z Pályaválasztás. A párisi Schweitzer Leányott-
hon Speciálisan foglalkozik azzal, hogy leányaik 
pályaválasztása miatt a hozzáforduló szülőknek 
tanáccsal és útbaigazítással szolgáljon ugy egye-
temi, mint diplomával járó ipari vagy kereske-
delmi téren. A párisi magyar követség hivatalos ki. 
küldőttje a legnagyobb megelégedését fejezte ki 
az igazgatónőnek. 

— Szoborleleplezés Felsőtanyán. A felsőtanyai 
elesett hősök emlékét megörőkitő szoborbizottság 
és a Felsőtanyai Mezőgazdasági Egyesület junius 
16-án szoborleleplező ünnepséget és serlegavató 
ünnepi lakomát rendez, melyen a serlegavatő be-
szédet gróf K l e b e l s b e r g Kunó íartja, 

x A Mercedes-Benz »Nürburg« typusnak szé-
riagyártása előtt 14 napi szakadatlan menetben, 
65 km-es átlagsebességgel abszolválták az első pró-
bagépek a kontinens legnehezebb pályáját, a 
»Nürburgring'-et és csak ezen próbának tegki-
fogástalanabb teljesítése után vette a gyár széria-
gyártásába a »Nürburg«-typusu gépkocsit. 

— Rend az állatvásártéren. A szegedi mészárosok 
és hentesek ipartársulata panaszt tett a tanácsnál, 
hogy a hetipiaoos állatvásártéren szabálytalanul 
kezdődik a vásárlás. A szabályos idő nyáron 7, 
télen 8 óra volna, amit nagyon sok esetben nem 
tartanak be. Ezenfelül egyes mészárosok a vásár-
lást már a vásár területén kivül, az országúton, 
kezdik, nem szólva arról, hogy a szabályrendelet 
ama pontját sem tartják be, amely szerint az 
eladóval csak egy vevő alkudozhat A panasz 
következtében a tanács most utasította az első 
fokú piacrendészeti hatóságot, hogy a hetipiacos 
állatvásárokon a szabályrendeletben előirt körül-
mények betartását a jövőben fokozottabb mérték-
ben ellenőrizze, a vásár megkezdését nyáron 7, 
télen 8 óra előtt ne engedélyezze. Egyben meg-
kereste a tanács az államrendőrség szegedi kapi-
tányságát, hogy az állatvásártérre kirendelt köze-
geivel akadályozza meg a vásár területén kivül 
történő alkudozásokat és vásárlásokat, továbbá azt 
a szokást, amely szerint a vevők fellépnek a ko-
csik hágcsóira. Épp ugy kérte a tanács a rendőr-
séget arra is, szerezzen érvényt a szabályrendelet 
rendelkezésének, amely szerint az eladóval csak 
egy vevő alkudozhatib. 

x Kávé. A Meinl név és a jő kávé egymástól 
elválaszthatatlan fogalom. A legjobb nyerskávéfaj-
táknak szakemberek által történő kiválasztása, 
szakszerű pörkölése, válogatása és a keverékek-
nek évtizedes tapasztalatok alapján való összeállí-
tása tették keverékeinket utólérhetetlenekké. Ha 
még nem ismerné kitűnő pörkőltkávé-keverékein-
ket, vásároljon próbaképen a Meinl-üzletben. Na-
ponta friss pörkölést! Meinl Gyula rt. 

— SZALLODAUTALVANY a budapesti Bristol-
ba vagy Royalba egész nap kapható a Dé lma-
g y a r o r s z á g kiadóhivatalában. Szobáért a fél-
nek nem kell Írni, sürgönyözni, vagy tcletonálnl, 
a szobát lefoglalja kiadóhivatalunk és gondosko-
dik egyéb kedvezményekről Is. 

— Az evangélikus Istentiszteletet vasárnap dél-
előtt 10 órakor Kutas Kálmán tartja. 

x Akinek a szívműködése rendetlen, igyék na-
ponta reggel éhgyomorra kis pohár »Ferencz Jó-
zsef« keserüvizet 

x Automata villámhárítót azonnal szerel 
Deulsch, Kárász-u. 3. Telefon 8-71. 665 

x Rádió, villany legolcsóbban Fonyónál) Köt-
csey-ucca 4. Telefon 165. 729 

x Jégszekrények, háztartási és mészáros, kedvezi 
fizetési föltételek mollott legolcsóbban beszerezhetők 
Fekele Nándor, Kossuth L. sugárut 18, teleion 10-72. 

x Oilománt vitéz Dóczynál vegyen,.'Hid-ucca, 
x Kertesvlllák eladók. Most épült 3 szoba, für-

dő-, előszoba, konyha, kamra, nyitott terrasz és 
mellékhelyiségekbői álló, viz- és villanyvezetékkel 
biró villák a Kálvária uton, a bőrgyógyászati kli-
nika mellett igen olcsón eladók. Érd. Ottovay 
István építészmérnöknél, Polgár u. 3. 812 

x Armentano Ede vivótanár diák- és gyermek-
vivóinak záróvizsgája junius 9-én (vasárnap) dél-
előtt 10 órai kezdettel a Tisza-szálló nagyter-
mében. 951 

— 85 cseresznyemag. Párisból jelentik: Montau- i 
ban egy kisleány a cseresznyésben szorgoskodva, 
hirtelen rosszul lett. Orvost hivtak, aki gyorsan 
felmetszette a kisleány gyomrát és abban 85 cse-
resznyemagot talált. Az operáció már nem segített 
a leánykán, aki kevéssel utóbb nagy kinok közt 
meghalt. 

x Bútorok olcsó beszerzési forrása az Asztalos-
mesterek Bútorcsarnoka, Szendrényi G. és Társai, 
Dugonics-tér 11. 

833 

JERRENOL" 
i BSBESTCEMENTPOLB 

H I a l e g k i v á l ó b b tetőfedő 
anyag. Szakkörök és köz-

, v " hatóságok által kiiünő minő-
ségűnek elismerve. 

Rokiárról kopható minden 
mennyiségben és színben 

Mislcoiczl és Táirsa. 
a s b e s l c e m e n l - p a l a g y á r P i s z k e 

Szeged és környéke gyári lerakatánál 

Heumann öezsö Vidra ucca 3. 

flz iinkerjltaiánps Biztositá Rt, 
( A l a k u l t 1 8 5 8 - b a n . ) 

szegedi fiókja felvesz az élet- 568 

és elemi ágazatokban jártas 

f i z e t é s s e l é s J u í a l é k k a L 

j Svájci órák, ékszerek részletfizetésre is Tóth érásnéB, ékszerizviti mühelv. 


