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A has felísége, májfájéki fá)dalmak, emész-
fésf nehézségek, qvomorhólhurut ¿s sárgaság 
a természetes „Ferenc Józseí" keserűvíz 
használata által megszöntelhetók és az agy, a 
szem, tüdS »agy szív felé Irányuló vérfólulások 
ellensulyozhatók. Gyomor- é s bélspecialisták 
igazolják, hogy a Ferenc József vizzel, külö-
nösen az ülő életmód következtében jelentkező 
bajoknál, nagyor. kedvező eredményeket érnek 
el. A Ferenc József keserűvíz gyógyszer-
tárakban, drogériákban és füszerüzletekben 
kapható. в,да 

— Előadás az egyetembarátok bölcsészeti szak-

osztályában. Az Egyetem Barátai Egyesületének 

bölcsészeti szakosztálya 21-én, csütörtökön délután 

в órakor az egyetemi könyvtár előadótermében 

(központi egyetem, Dugonics tér 13., I. emelet) 

szakülést tart. Előad: dr. Budai/ Árpád egyetemi 

tanár: »Az erdélyi magyar régészet munkája román 

megvilágításban« cimen. Belépődíj nincs, érdeklő-

dőket szívesen lát a szakosztály elnöksége. 

x Egyetlen kulturembernek zsebéből sem hiányoz-

hat a Gold Palaba elemmel felszerelt zsebiámba. 

x Esős Időben megbízható védelmet nyújtanak 
Del-Ka közismerten jó és olcsó bőr- és gumi-
cfpöi. Fiók: Kárász-ucca 14. 54 

— Görög tanulmányul a szegedi paprika érde-

kében. Alexander Konstantinides görög földműve-

lési főfelügyelő hetek óta Magyarországon tartóz-

kodik в itt tanulmányozza a magyar földmivelés-

tigyet, továbbá a különféle erre vonatkozó intéz-

ményeket. Budapesten kivül főleg Debrecen és 

Kalocsa érdekelte, ezidöszerint Szegeden tartóz-

kodik, ahol megtekintette az ügykörét érintő vegy-

vizsgáló állomást, a faiskolákat, a kender ki készí-

téssel foglalkozó gyárakat, továbbá a paprikamal-

mokat. A fiatal tudós a Saloniki külvárosának 

tekinthető Edessa kísérleti állomásán akarja hasz-

nosítani most szerzett tapasztalatait. Arról van 

Ugyanis szó, hogy Görögországban is meg akarják 

honosítani a paprikatermesztést, azért tanulmá-

nyozta Konstantinides nálunk a legapróbb részle-

tességgel ezt a földmivelési ágat, kezdve attól a 

pillanattól, amikor a palánta a földbe kerül, egész 

addig, mig őrölt állapotban kihozzák a malom-

ból. A kísérleti állomás munkája állapítja majd 

meg, hogy Görögország talajviszonyai megfelel-

nek-e a termelés céljainak. Hatalmas arányú tudo-

mányos munkálkodás ez, szinte pepecselő, a tudo-

mány mai foka azonban tiszta helyzetet tud terem-

teni s eloszlatja a kétségeket. Mindenesetre a 

mi világhírű paprikánk dicsőségét jelenti, hogy 

Szeged egyik legfontosabb pontja lett Konstanti-

nides tanulmányutjának. Kalocsát is azért láto-

gatta meg, mert az ottani talajviszonyok (főleg 

Fajszéi) egyformák a szegedivel. A teljesség ked-

véért Spanyolországba is elutazik a földmivelési 

felügyelő, aki tisztában van a spanyol paprika 

állítólagos értékével, előbb azonban megtekinti a 

tanyarendszerünket, Kiss Ferenc miniszteri taná-

csos messze szakkörökben hires erdősítését, továbbá 

a mezöhegyesi állami birtokot. A héten tisztelgő 

látogatást tett Konstantinides Somogyi Szilvesz-

ter dr. polgármesternél. A tolmácsi közvetítő tisz-

tet Eyner Sándor leánygimnáziumi tanár látta el, 

aki újgörögül tökéletesen beszél. így jutott görög-

pótló szerephez az udvariassági aktusnál. 

x Bútorok olcsó beszerzési forrása, az Asztalos-
mesterek Bútorcsarnoka, Szendrényi G. és Társai, 
Dugonics-tér 11. 585 

Menyasszonyi 
kelengyék 

minden kivileiben 

N ő i , m&vmmk és B a b ? 
f e h é r n e m ű i k 

eriási választékban 

Leányka és SIu ruhácskák 
készen és rendelésre 

Agy- és asztalnemtlek 
Férfi kalapok 

MR mese olcsón 

Pollák Tsstvéreknél 
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126 lap©s cigarettapapír: 
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— A szegedi színház és társaság a Színházi 
Élet u j számában. A szegedi színház eredeti be-
mulatójáról M ó r a Ferenc és V i n c z e Zsigmond: 
»Az aranyszőrű báráuy« cimü operettjéről képes 
beszámolót közöl a Színházi Élet eheti uj száma, 
amely ezenkívül a lap »Társaság» rovatát a hé-
ten Szegednek, illetve a szegedi társasági esemé-
nyeknek szentelte. 

x A »Le« Sports< ezt irja az október hó 6-án 
megnyílt párisi autószalonról: »A csodálatos kon-
strukciójú Mercedes-Benz modellek tradicionális 
üzembiztonsággal és teljesítőképességgel birnak.« 

— Rengeteg képet, humort, novellát, krokit, 

olvasnivalót közöl a Lantos Magazin minden eddigit 

felülmúló uj, november 15-1 száma, amely többek 

közt az aktuális holdrakétával is foglalkozik. A 

Lantos Magazin ára számonként 1 pengő. Pros-

pektust levelezőlapon kérhet bárki a Lantos Maga-

zin kiadóhivatalától, Budapest, IV. Muzeum körút 3. 

O l c s ó b r i l l l á n s é k s z e r 
a legszebb eiándík. 6 havi részleifizetés t 250 

ROSENBERG, Károlyi U. 1. 
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Pollák Testvéreknél 
Széchenyi tér és Csekonics ucca. 

x Tiz év. 1919-ben az Iskola uccábau egy kis 
rózsaszínű manikürüzlet nyílott, mely intim be-
rendezésével, előzékeny, figyelmes kiszolgálásával 
rövid idő alatt a hölgyközönség igazi kedvenc 
találkozó helye lett. Az idők folyamán az üzlet 
kinőtt a kis keretek közül és 1922-ben az Uránia 
mozi helyén, egy az akkori viszonyoknak meg-
felelő, előkelő Ízléses női fodrászüzemmé válto-
zott, mely haladva mindig a korral, számolva min-
dig a legkényesebb igényekkel, nehéz göröngyös 
utakou eljutott 10 év alatt arra a pontra, ahon-
nan büszkén tekinthet vissza. Hoffmanné női fod-
rászata ma Szegeden szinte fogalom, előkelő, az 
igényekkel lépést tartó berendezésénél, felszere-
lésénél, az előzékeny, a mindenkori divatnak meg-
felelő kiszolgálásánál fogva. Nemcsak a helybeli, 
de a vidéki hölgyek, a pesti művésznők is állan-
dóan felkeresik ezt a jóhirnevü üzletet, melyre 
városunk büszke lehet, mert a szorgalom, tudás, 
akarás oly nivóra emelte ezt a kényes igényeknek 
mindenkor megfelelni tudó üzletet, hogy annak 
messze vidéken is j ó hirneve van. 166 

— Bandi a tanyán cirnmel C s a t h ó Kálmán 
finom és érdekes elbeszélést irt Herczeg Ferenc 
képes hetilapjának, az Uj Idők-nek legújabb szá-
múba. amelyben Zilahy Lajos rendkívüli sikert 
elért regényének, »A szökevényének folyik a foly-
tatása. Ugyanebbe a számba Kosztolányi Dezső 
pompás essaveben ismerteti a szinházi hét ne-
vezetesebb eseményeit, Marczali Henrik egyetemi 
tanár pedig szép cikket b-t arról, hogy mit kell 
a modern történetírásról tudnunk. Mutatványszá-
mot díjtalanul küld a kiadóhivatal. Budapest, VI., 
Andrássy ut 16. 

x Csoda jó fürdőkádak 32.— pengőtől Fogel Edé-

nél, Takaréktár-ncca 8. 55 
— Uj könyvek a Délmagyarország kölesünkön? v-

tárában. Sinclair Lewís; Sam Dodoworih Európá-
ban (két kötet), Raitli Tivadar: Az lrodaüzem 
racionalizálása. 
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Női, férfi és gyermek 
gyapjú harisnyák 
és alsó nemilek 

rendkívüli olcsó árakon 

Női és férfi divatcikkek 
846 legnagyobb választékban 

Pollák Testvéreknél 
Széchenyi tér és Csekonics ucca. 


