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A v é r (ö l f r iss i lése cél iából ajánlatos 

néhány napon át korán reggel egy pohár ter-

mészetes „Ferenc József* keserüvizet Inni. Az 

egész viláoon rendelik az orvosok a valódi 

Ferenc József viz használatét, mert ez sza-
bályozza a bélmüködést, erősili a gyomrot, 

javítja a vért, megnyugtatja az idegeket és ez-

által uj életerőt teremt. Kapható gyógyszer-

tárakban, drogériákban és füszerüzletekben. B.4 

Jugoszláv viszonyok 

Jugoszláviában töltöttem most majdnem két he-
tet és az ottani viszonyokról akarom honfitársai-
mat tájékoztatni. A vasúti összeköttetés a fővo-
nalokon teljesen rendben van, a mellékvonalokon 
azonban unalmas és kellemetlen. Belgrádtól Újvi-
déken, Szabadkán keresztül Budapestig teljesen 
olyan, mint hazánkban. Szegedtől Verseeig. de 
különösen Verseclől Szegedig nagyon rossz. Nem 
akarják az összeköttetést megnyitni, Temesváron 
keresztül egészen Báziásig. A budapest-temesvári 
gyorsvonatnak nincsen közvetlen összeköttetése Bá-
násig. 

A jugoszláv vasúti kalauzok majdnem valameny-
nyien beszélnek magyarul, ami engem uagyon kel-
lemesen meglepett. Nagvkikiudán, Nagvbecskere-
ken, Versecen, Pancsován, Újvidéken és Szabad-
kán még most is beszélnek épenugy magvarul, 
mint tizen négy év vei ezelőtt. Az iskolák tannyelve 
azonban szerb. Megbüntetik azokat a tanulókat, 
akik az iskolában magyarul mernek beszélni. A ré-
ti magyar családoknál és a zsidóknál a családi 
nyelő a magyar. Magyar cselédeket tartanak és 
gyermekeik mind beszélnej< magyarul is. Ver-
secen, ahol a római katolikus lakosság javarésze, 
amikor hozzánk tartozott is, sváb volt, most pün-
kösd vasárnapján a plébános magydr prédikációt 
tartott és a kórus magyar templomi dalokat éne-
kelt. A kávéházakbau és vendéglőkben a zene jó-
formán csupa magyar nótát muzsikált, itt-ott egy 
szerb vagy román darab kerül műsorra. A rádiókat 
lehetőleg Budapesttel kapcsolják. 

A gazdasági viszonyok épen olyan rosszak ott, 
mint nálunk. Aránylag elég sok kereskedő lett 
fizetésképtelen és vagyonbukott. Az árak, különö-
sen a húsárak, jóval alacsonyabbak, mint nálunk. 
Feltűnő, alacsony a hal ára, holott Versec elég 
távol esik a Dunától. A halakat kocsin hozzák 
jég között és vizes hordókban Versecre és mégis 
harmadrész áron lehet ott megvásárolni. Ez elég 
szomorú Szegedre nézve. Találkoztam vdlt állami 
középiskolai tanárokkal és elemi iskolai tanítók-
kal, akik most szerb nyugdijat kapnak. A nvug-
dij valamennyiükre egyforma, han 2000 dinár, 
vagyis 200' pengő; egyeseknek sikerült még kis 
lakbér-nyugdijat is kivivniok, 

Belgrád, mint egy uj nagy állam fővárosa, erős 
fejlődésnek indult, öriási a forgalma. Folyton 
építkeznek, aszfaltoznak, köveznek, parkíroznak és 
rengeteg sok gyárat építettek. A hajóforgalom 
csodálatos módon emelkedett. Most építenek egy 
uj hidat, amely Pancsovát fogja összekötni Belg-
ráddal. A hidon lesz vasúti, villamosvasúti, kocsi 
és gyalogjáró forgalom. Belgrád gyáripara roha-
mosan fejlődik, mert Jugoszlávia magas vámokkal 
megakadályozza a legtöbb árucikknek a külföld-
ről való behozatalát. 

Reich Manó." 

x Szép éltfroszoruk Kigyó u. 4. 

x Csoda jó fürdőkádak 32,— pengőtől Fogeí Edé-
nél, Takaréktár-ucca 8. 

Frankó flndor^^r^^' 
D u g o n l c a - l é r ( S z e g e d i N a p l ó h « z ) 

kaphat«1» a felnimu'hütatlan hxtásu 

„Virágkrém". 
Köszöneínyilvámíás. 

Mindazoknak, akik felejthetetlen 

drága fó Uram, illetve édes Apánk 

elhunytéval ért súlyos veszteségünk-

ben mély fáidalmunkat részvétükkel 

igyekeztek enyhíteni, ezulon mondunk 

hálás köszönetet. 

ö z v . H o d á c s J . n o s n e 

9№ é s g y e r m e k e i . 

A szegedi gyorsiróverseny 
eredménye 

A Magyar Gyorsírók Országos Szövetsége most 
készült el az április 27—28-iki szegedi kerületi 
gyorsiróverseny eredmény megállapításával. A déli 
kerület 1929. évi gyorsiróbajnoka Fodor Antal ma-
kói reálgimnáziumi tanuló lett (dr. Galamb ödön 
tanítványa), a diákleány bajnok pedig András 
Berta szegedi női felsőker. isk. III. o. t. (Komá-
romi Mária tanítványa). A 300 szótugos fokon első 
ugyancsak Fodor Antal, a 250 szótagos fokon Per-
ger László szegedi felsőker. isk. IV. o. t. A 250-es 
fokon dijat kapott még Salát István budapesti fel-
sőker. isk. II. o. t. A 200 szótagos fokon első Papp 
Elemér makói áU. reálgimn. VII. o. t., dijakat 
kaptak még Kovács Gábor (békési reálgimn. VIII. 
o. t.), Kaufmann Károly (szegedi felsőker. isk. IV. 
o. t.), Begős István (szegedi felsőker. isk. IV. o. t.), 
Lehóczky Sándor (szegedi felsőker. isk. IV. o. t.), 
Breiyer Béla III. o. t. (szegedi felsőker. isk.) és 
Lengyel Lőrinc III. o. t. (szegedi felsőker isk.). 
A 15Ö szótagos fokon pénz- és éremdijakat kaptak: 
Straub Ferenc Brúnó VI. o. t (szegedi kegyes-
roridi főcimn.), Fórízs Ödön VIII o t. r makói 
áll. reálgimn.), Zsilka Jolán IV o t (kecskeméti 
női felsőker. isk.), Szlrelka László VI. o. t. 
(makói áll. reálgimn.), Spitzer Imre IV. o. t. 
(szegedi áll. felsőker. isk.). Vida Elemér VII. o t , 
(makói áll. reálgimn.), Székely Pál III o. t. {bu-
dapesti felsőker. isk.), Lustig Emil VIII. o. t. 
(szegedi kegyesrendi főgimn.}. A 120 szótagos fo-
kon pénzdijakat kaptak: Székely László (szegedi 
.kegyesrendi főgimn. Vi. o. t.). Orosz János V. o. 
t. (makói áll. reálgimn.), Csapó Lajos III. o. t. 
(makói városi felsőker. isk.), Bitó János IV. o. t. 
(szegedi áll. felsőker. isk.), Gulyás Gyula VII. o. t. 
(békési ref. reálgimn.), Katona László VII. o. t. 
(szegedi kegyesrendi főgimn.), Markovits János VI. 
o. t. (szarvasi ev. főgimn), Begős Borbála II o. t. 
(szegedi városi női felsőker. isk.), Aszódi Magda 

II. o. t. (kecskeméti női felsőker. isk.) Tarics Er-
zsébet ÍII. o. t. (kecskeméti női felsőker. isk.). 
A 100 szótagos fokon pénz- és éremdijakat kaplak: 
Lendáczky Sándor II. o. t. (szegedi áll. felsőker. 
isk.), Füleki János II. o. t. (szegedi áll. felsőker. 
isk.), Lustyik László VII. o. t. (szarvasi ev. fő-
gimn.), Kovács István III. o. t. (szegedi áll. felső-
ker. isk.), Fischer Erzsébet IV. o. t. (szegedi 
női felsőker. isk.), Feldmann Imre III. o. t. (sze-
gedi áll. felsőker. isk.) Singer Irén II. o. t. (sze-
gedi női felsőker. isk.), Klonkay Ferenc IV. o. L 
(szegedi áll. felsőker. iskola), Grósz Margit III. o. 
t. (kecskeméti női felsőker. isk.), Probst Tamás V. 
o. t. (makói áll. reálgimn.), Litauszky Pál VI. o. 
t. (szarvasi ev. főgimn.), Kirchlechner Margit III. 
o. t. (szegedi női felsőker. isk.). Zűcker Irma III. 
o. t. (szegedi női felsőker. isk.), Hajdú József II. 
o. t. (szegedi áll. felsőker. isk.), Pollner István 

III. o. t (szegedi áll. felsőker. isk.), Károly Pál II.. 
o. t. (békéscsabai közs. felsőker. isk.) és Nagy 
Klára V. o. t. (szegedi áll. leánygimn). Ezeken 
kivül nagyon sokan részesültek könyv- és oklevél-
jutalomban. 

A pontversenyt a szegedi állami felsőkereske-
delmi iskola nyerte meg, ugyanez az iskola állí-
totta ki a győztes diákbajnoki csapatot, továbbá 
a 250 szótagos és 200 szótagos győztes csapatot is. 
A 150-es és a 120-as csapatversenyben a szegedi 
kegyesrendi főgimnázium lett az első, a 100-as 
csapatversenyben ismét a szegedi állami felsőke-
reskedelmi iskola. A versenyen összesen 19 külön-
böző tanintézet vett részt mintegy 500 tanulóval. 
A> beadott dolgozatok száma 923 volt, ezek közül 
sikerült dolgozat volt 600. 

x Képkeretek legolcsóbban Freimannál. 88 

BuWaxi 300-as telefonon, olcsóbb lelt. Prábálla meg! 
— Fotyta'ódik az »Uj Magyar Hatnál Temploma« 

építési akciója Az épitendő Il-ik szegedi reformá-
tus templom, az Uj Magvar Hajnal Temploma épí-
tési akciójának legfőbb védnökségét nagybányai 
Horthy Miklós vállalta el. A templomépitési akció 
ezzel országos jelentőséget és vonatkozást nyert. 

x Menjünk a Gedóba! 973 

B 
ASINGER Y4KRÓGÉPEK 
MÉGIS A L E G J O B B A K ! • 

— »Nem mundunk le rólad soha« címmel kis 
füzetet adott ki M á k József, amelybe összegyűj-
tötte sikerült verseit. A füzet jobbára lelkes irre-
denta verseket tartalmaz. 

x Sirhis-mester, a világ leghíresebb Időjósa és 
tenyérgrat'otógusa, Gizeíta tér 3 Rendet ilélc.őtt 
9—l-ig és délután tél 3 7-ig 966 

x Dorcó-elpő (Valódi) 41 számig P 3.30, 42 
számtól P 3.70, különgallúros ing P 3.30 csakis 
Tisza Áruházban. Püsook-jMiár. 927 

Meinl u ¡íerm ésüíea 

Indiai keverékek 

842a % Queen's blend kb. V* angol font P 4'40 
Three stars csomagban kt>. Vtt kg. P 3"SO 
Indiai spec'ál Vio kg P 2'SO 

M E I N L G Y U L A R . T . 

A gázfőzés 
a mindennapi életben 

A gázgyár ismét nagy lépéssel haladt 

előre azon az uton, amelyen elindult 8 

fogya^ztóközönség bizalma és megnyerése 

felé. Próbafőzést rendezett hétfőn, kedden és 

szerdán a Kölcsey u. 11. sz. alatti helyiségé-

ben és a nagy érdeklődés hatása alatt, köz-

kívánatra csütörtökön egy olyan mintaebéd-

főzést rendezelt, melyre sokáig emlékezni fog-

nak. akik láthatták és akik hallhatták Pongrácz 

igazgató előadását A mai nehéz, mindenkit 

nyomorgató életben nem lehet közömbös sen-

kire, hogy a fa és más tüzeléssel szemben 

mennyire sokkai, nagyon sokkal olcsóbb a 

gáz tüzelés a konyhában. A mindennapi , a 

sokszorosan kipróbált gyakorlati élet kiváló, 

parancsoló szava volt Pongrácz igazgató be-

szédéből és melle'te demonstalive készült a 

három ebéd. Hivatalos gázmérőkkel — hiva-

talos ellenőrzés mellett, hogy a maguk javára 

hitetlenkedőket is saiát érdekűkbe megtudják 

győzni, — rávezessék a helyes útra — hogy 

ma már a müueit nyugat 90 °/o a gázzal főz. 

D e szóljon itt minden dicsérő szó helyett 

a száraz adat, mely minden szavunkat fölé-

nyesen igazol, /. ebéd 6 személyes m e n ü : 

paradicsomleves, bécsiszelet, burgonya, barát-

iüle. II ebéd ugyancsak 6 személyre: csont-

leves, bor|upörköIt, galuska, vajas, diós-

patkó. 111. ebéa 12 személyre: zöldbor-

sóleves, sonkás omlett, sertéskaraj, roston, 

gombás borjú lilét, rizs, burgonya, almás-

pite, piskóta tekercs. Az I ső ebéd ké-

szült 16 perc alatt, elfogyott 255 1. gáz, 

ára 8 fillér. A Il ik ebéd készült 32 perc alatt, 

elfogyott 625 1. gáz, ára 20 fillér. A III-ik 

ebéd készült 49 perc alatt, elfogyott 807 I. 

gáz, ára 26 fillér. A csodálkozást a 

taps, az elismerés váltotla fel és a zsúfolt 

terem minden hallgaló|a meggyőződött róla, 

hogy a gázgyár időt, áldozatot nem kímélve 

képviseli a közönség érdekeit és lépést tart 

a haladó élettel az ujjitások, a praktikus gya-

korlati kihasználások terén is. A négyna-

pos próbafőzésnek lebecsttlhetetlen erkölcsi 

sikere is volt, ami csak egy ujabb elismerése 

annak a szellemnek, melyet a gázgyár veze-

tősége képvisel. 

Perfekt 

magyar-német gyors- és gépírónő, 
önálló levelező és könyvelő, 

homzabb Irodát pyakorlallal á l l á s t k e r e s . 
Megkeresésekel .Breciz munkaerő* jeligére kér. 898 

Színházjegyek a Délmagyarország jegy-
irodáidban elővételi dii nélkül válthatók 


