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Városszerte általános érdeklődés 
a Délmagyarország nyaralási akciója iránt 

Keddi számunkban jelentettük, hogy meg-
állapodást létesítettünk a legismertebb és leg-
kellemesebb gyógy- és üdülőhelyek szállodái-
nak és penzióinak nemzetkőzi szervezetével, 
abból a célból, hogy a Délmagyarország elő-
fizetői az illető helyeken 25—50 százalékkal 
olcsóbban nyaralhassanak. Bejelentésünket 
már az első napon olyan osztatlan örömmel 
és érdeklődéssel fogadták előfizetőink, hogy 
kiadóhivatalunk alig győzte az érdeklődők in-
formálását. ' i 

Egyelőre az alább felsorolt gyógy- és üdülő-
helyekre adunk ki kedvezményes utalványo-
kat, de a nagy érdeklődésre való tekintettel 
tárgyalásokat folytatunk más gyógyhelyeknek 
akciónkba való bevonására nézve is. 

Minden előfizetőnk, aki az alább felsorolt 
helyek valamelyikére akar utazni, megvált-
hatja szállodai, illetőleg ellátási utalványát 
kiadóhivatalunkban, ahol a vasúti költségekre 
nézve is készséggel adunk felvilágosítást. 

Kedvezményes nyaralóhelyeink jegyzéke: 

Ausztrla: 
Genf 

PengS Pen«« 
fengO Genf 65 Deuville 65 

Wien 57 St Moritz 80 Biaritz 58 
Vöslau 48 Vevey 64 Villefrancb 55 
Semmering 63 Genf 64 Nizza 55 
Steinhaus an Arosa 73 Cannes 55 

Semmering 58 Interlaken 70 Le Cannet 55 
Külb am Neusehatel 58 Chamonix 60 

Semmering 55 Hyeres 55 
Graz 48 oiaszomag : Cau teret 55 
Radegund 55 Abbazia 55-62 Grenoble 55 
Tralhütten 55 Lovrana 62 Nîmes 58 
Pörtschach 70 Viareggio 62 Lourdes 58 
Maria Wörth 55 Velence-;* SS-72 Strassbourg 58 
Attersee 62 Rimini 56 Marseilles 58 
Mallestig 53 Torbole 55 La Baule eo 
Milstadt 55 LussinpiooJ* 58 Menton 55 
Kitzbühel 60 Nervi 55 Juan les Pii^ 55 
Gleichenberg 58 Cesenatico 55 Canne sur Mer 55 
Kleinkirchen 53 Portorose 54-60 Reims 55 
Jeabach 54 Róma 70 Monte Carlo ¿2 
Zürs 62 Taormina 60 Monaoo 60 

Riccione 56 Fontainebleu 56 
Schwel*: Milano 58 Roues 55 

Davos 68 Francasville 55 Balaton ï 
Rase! 55 Siófok 60 
Lausanne 58 1 Franciaország : Balatonfőldvár 78 
Montreux 68 Paris 55 Balaton Mária 56 

Az árak pengőben hétnapi teljes penzióval (naponta háromszori étkezés) értendők. 
Az utalvány legalább öt nappal az elutazás előtt megváltandó. 

fc» 

Dl¡2.7 Csütörtök fióm kath László kir. Pro-
* rn tes táns L í $ r f 4 N a p kél 4 ó r a 05 perc-

kor, nyugszik 8 óra 01 perckor. 

A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10— Mg. dél-
titán 4—7-ig. A múzeum nyitva délelőtt 10—i/jl-ig, 
délután zárva. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem L eme-
let) nyitva d. e. 8—l-ig, d. a. 3—7-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar. 
tanak: Lelnzinger Gyula« Horváth Mihály ucca 9. 
(Tel. 352.) Moldvány Lajos, Újszeged. Vedres u. 
L (Tel. 846.) Nyilassy A. b. Kiss Lajos, Szilléri s.-ut 
11. (Tel. 1549.) Salgő Péter, Mátyás tér 4. (Tel. 296.) 
Frankó Andor, Dugonics tér 12. (Tel. 793.) 
Zakár örökösök, Valéria tér 1. (Tel. 695.) 

— Gyorsírók díszközgyűlése az ügyvédgyfllés al-
kalmából A Szegedi Gyorsírók Egyesülete junius 
29-én, szombaton délután félhdt órakor a keres-
kedelmi és iparkamara disztermében tartja dísz-
közgyűlését dr. Szé l t Gyula felsőházi tag elnök-
lésével. Ezen a gyűlésen B á l i n t Antal pszicho-
techníkus és dr. K a l l ó s Károly orvos előadá-
sai után dr. K á l l a i Emit tart a gyorsírásnak 
a jogszolgáltatás ágaiban való jelentőségéről elő-
adást. Az érdekesnek igérkezö előadáshoz hozzá-
szólnak a jogászvilág és a gyorsirók jelesei. 
Külön meghívót nem bocsát ki az egyesület, az 
előadáson minden érdeklődőt szívesen lát. 

— Aratóflnnep. A Rókusi Mezőgazdák Köre Pé-
ter-Pál napján aratőünnepet rendez. Az ünnep-
ség délelőtt 10 órakor szentmisével kezdődik a 
rókusi templomban, majd 12 órakor ebéd lesz 
a Pacsirta-uccai Schüssler-vendéglőben. 

x Villamos szellőztetők legolcsóbban Fonyó So-
mánál. Kölcsey-ncca 4. 729 

cikkek, 
gyermekjátékr>k és vizltátékszerek stb. reklám árban 
B O R O S M I K S 4 c é g n é l 
Szónji fürdőben Széchonfl-tÉr 15. Nagy strandon 

is! Telefon 18-7®. isi 176 

— A Dolgozó NBk gyűlése A Dolgozó Kők 
Csopörtja június 27-én, este félnyolckor a szent-
egyleti iioda helyiségében gyűlést tart a kedvez, 
ményes nyári fürdőzés ügyében. A tagok minél 
nagyobbszámu megjelenését kérik. 

x Vásson- éa szandálcipok, valamint a leggyö-
nyörűbb nyári eipődlvahíjdonságok beszerzésére 
máris megindult a vásárló közönség áradata Del-
Ka rt, Kárász-ucca 14. sz., fiókja felé. Ne késle-
kedjen ön sem! 

— A Zsófia-óvóda gyermekűmepélye. A Szegedi 
Katolikus Nővédő Egyesület által fentartott Zsófia 
Napközi Otthon óvódája 29-én, délelőtt 9 óra-
kor gyermekünnepélyt tart az egyesület székházá-
nak óvódájában. Itt emiitjük meg. hógy a Sze-
gedi Katolikus Nővédő Egyesület hivatalos óráit 
a nyári szünidőben, julius hó 1-től augusztus 
15-ig, délelőtt 10 órától 1 óráig' tartja. 

— Robbanás a tűzijátékgyárban Callosa de 
Tegura városában egy tüzijátékmühelyben borzal-
mas robbanás történt. A robbanás ereje a mű-
hely tulajdonosát két fiával együtt izekre szag-
gatta. Az egyik áldozat féllábát 200 méternyire 
találták meg. Az egyik munkás szintén meghalt. 
A robbanás tetemes károkat okozott. 

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

— Agyonsújtotta a villám- Zalaegerszegről je-
lentik: Csehimindszent határában vihar vonult 
végig. A villám a mezőn dolgozó munkások közé 
csapott. Bősze Ferenenét agyonsújtotta a villám. 

ízléses menyasszonyi csokrok legolcsóbban Kígyó n. 4. 
x A Szegedi Zsidó Nőegylet hólabda délutánja 

ma délután az ujszegedi Virág-kioszkban, rossz 
idő esetén a Klauzál-téri Virág-cukrászdában. A 
vezetőség kéri az igen tisztelt tagjait és család-
jait, hogy tekintve a nemes célt — melyet ezen 
összejövetelek jövedelme szolgál — azon minél 
nagyobb számban résztvenni szíveskedjenek. Ven-
dégeket is szívesen látunk. A negyedik hólabda 
délután háziasszonyai: Müller Jánosné, dr. Müller 
Manóné, Pártos Lajosné,, Politzer Jónásné és Or-
szág Henrikné úrnők. 188 

Mindennapos székszorulás, végbéíhurut 
felfúvódás, oldalfájás, lélegzési zavar, szívdo-
bogás, fejfájás, fülzúgás, szédülés és lehan-
goltság eseteiben a természetes «Ferenc Jó-
zsef* keserűvíz a bélmüködést rendbehozza, 
megszabaditja az embert a kellemetlen érzések-
től s megőrzi az idegek épségét és a szellem 
frisseségét. Nagynevű angol orvosok a Ferenc 
József vizet galandféregkuráknál is fényes 
eredménnyel alkalmazzák. Kapható gyógyszer-
tárakban, drogériákban és füszerüzletekben. B.4 

Felvétel a szegedi egyetemre 
A szegedi Ferencz József-Tudományegyetem közit, 

hogy az érdekeltek az egyetemre felvételért augusz-
tusban folyamodhatnak. A felvétel iránti kérést 
ahoz a karhoz kell intézni, melyre a folyamodó 
beiratkozni óhajt s a kérvényhez csatolandó a 
bizonyítvány, a középiskolai érettségi bizonyítvány, 
az erkölcsi bizonyítvány folyamodó nemzethüsér 
géről és erkölcsi megbízhatóságáról, közhatősági 
bizonyítvány arról, hogy a folyamodó hadiárva, 
ba a folyamodó atyja harctéri szolgálatot teljesí-
tett, a Károly csapatkereszt elnyerésének igazo-
lása, közhatósági bizonyítvány a folyamodó szü-
leinek foglalkozásáról, vagyoni helyzetéről és ar-
ról, hogy a szülők mióta laknak ielenlegi lak-
helyükön. 

Szegénysorsu és jóelőmenetelü hallgatók, a va-
gyontalan köztisztviselők gyermekei s vagyonta-
lan- árvák és menekültek, szeptember 12-ig be-
nyújtandó kérésükre tandíjmentességben részesül-
hetnek. 

Az egyetemi hallgatóknak Szegeden diákjóléti 
intézmények állanak rendelkezésükre. 

A diákjóléti intézmények kedvezményeiért az 
illető intézmények igazgatóságához kell folya-
modni. Egyébként készséggel nyújt írásban is fel-
világosítást az egyetemi Diákjóléti és Diákvédő 
Iroda. (Szeged, Központi Egyetem.) 

A beiratkozásokat szeptember hó 1—12-ig bezá-
rólag tartják. 

Az előadások mind a négy karon szeptember 
16-án kezdődnek. 

— Iskolai btr. A zsidó népiskolai beírat ások 
az 1929—1930. tanévre még junius 27-én, csütörtö-
kön délelőtt 9—12 óráig lesz a hitközség jegyzői 
irodájában (Margit-ucca 20., I.). A tanköteles gyer-
mekek beírásának elmulasztása a hatóság büntető 
eljárását vonhatja maga után, ezért az iskolaszék 
felhívja a szülőket arra, hogy a beiratást el ne 
mulasszák. A népiskola I. osztályába jövő ta-
nulóknál ez azért is fontos, mert az I. osztály 
létszámától függ, hogy külön fiu- és külön leány-
osztály nyitható-e. 

x 300-as autótaxinál vonjon le 20 százalékot. 

x A mindennapi étlap a háziasszonynak állandó 
gondját képez! most, ezekben a hónapokban' Friss 
főzelék és gyümölcs még nincsen. Fáradjon tehát 
a Meinl-üzletbe, ahol levesspárga, főzelék doboz-
ban, tésztanemüek, mint makaróni, spaghetti, koc-
katészta, jamek, a legjobb minőségben, olcsó áron 
kaphatók. Ha még nem vásárolt, tegyen próba-
vásárlást. 

dísztárgyak, evfieszkttzfik* 
Schalthausen «ran. briiiun. ék-"1 

szerek legolcsóbban vésirolhalók 
B O K O R ékszerésznél. Kelemen ucca 7. Teleion 18-56. 
Ezüst 
S Z E G E D I PAPUCS 
169 különlegességek 

Belvárosi CSpőüzlet 
ben S z é c h e n y i t é r . Városház melled. 

Mély fájdalommal jelentjük, hogy 

Weicht Károly 
ny. éli. zenész, törzsőrmester 

folyó hó 22-én, Budapesten hosszú szenvedés 
után visszaadta lelkét Teremtőjének. 

Holttestét ugyanott folyó hó 27-én a M. E. 
I-ső sz. honvédcsapatkórházban a róm. kath. 
egyház szertartása szerint fogjuk beszenteV 
tetni és onnan a rákoskeresztúri katonai 
temetőben örök nyugalomra helyeztetni. 

Béke poraira . 
191 A gyászoló család. 


