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Dugulás és aranyeres bántalmak, pyo-
mor- és bélzavarok, máj* és lépduzzadás, hál-
és derékfájás ellen a természetadfa »Ferenc 
József • keserűvíz, noponkénl löbbször bevéve, 
hathatós segítséget nyújt. Tudományos meg-
figyelések beigazolták, hogy a Ferenc József 
viz alhasi megbetegedések eseteiben gyorsan 
és mindig enyhén hat. A Ferenc József ke-
serűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és 
füszerüzletekben kapható. BSS 

— A Piarista Diákszövetség vasárnap tartotta 
meg második előadását. P a p p Mihály szavalata 
nyitotta meg a műsort, majd dr. S i k Sándor 
egyetemi tanár Mindszenthy Gedeonról tartott elő-
adást. Hangsúlyozta Mindszenthy irodalomtörté-
neti jelentőségét különösen a vallásos lira terén. 
A tapssal fogadott előadás után K a p o s s y Gyula 
segédlelkész énekelt nagy hatással. 

' faS&f 7" svéd golyóscsapágyak kaphatók Kn-

cses és Magay, Szeged, Kölcsey u. 1. 915 
— E'fMdás a csúcsíves müvészetrffí. A képző-

művészeti egyesület szombat délutáni előadásán 
Cs. S e b e s t y é n Károly, a városi képtár őre, 
a középkori csúcsíves művészetről tartott előadást. 
Elmondotta, hogy a gótika a XII. század fiatalos 
életkedvének és magasságra törekvésének ösztönös 
kifejezője, eredménye a kor eszmeirányának: a 
vallásosságnak. A tömör román pilléreket ég felé 
szökellő karcsú oszlopok váltják föl, az egysze-
rűséget dus pompa és gazdagság. Jellemzők e 
kor templomaira a kívül alkalmazott támasztó-
pillérek, amelyek mint ferdén állított hidak álla-
nak, — az ablakokat csucsiv zárja be s a temp-
lomokon pazar művészettel kiképzett tornyok 
emelkednek. A XII. század második felében gyor-
san halad a csúcsíves stílus fejlődése. Bölcsője 
Franciaország, hol a kor egyik legszebb emléke, 
a párisi N o t r e Darae épült. A stílus tovább-
fejlődésére Németország volt a legalkalmasabb ta-
UJ. Hazánkba a XII. században a ciszterciták 
hozták be a csúcsíves stílust, de a városi élet 
lassú fejlődése, majd a tatárpusztilás, megakadá-
lyozta gyors elterjedését. A szegedieket különös-
képen érdekeli a Szent Demeter-templom nyolc-
szögü tornya, amelyet a szerencsés véletlen meg-
őrzött, mint a magyarországi koracsucsives stílus 
ritka példáját. Elmondotta Sebestyén Károly, hogy 
a lebontott templom már az ötödik volt, mely-
hez ez a torony tartozott. Az első szegedi Deme-
ter-templom a XIII. sázadban épült Bemutatta 
ezután az északmagyarországi és erdélyi műemlék-
nevezetességeket. E korból származik a szegedi 
ferencrendlek temploma, a mai Mátyás-templom, 
amely IV. Béla korában épült és Scbulek Fri-
gyes építette ujjá. Az alföldi terméskő hiányában 
a téglaarchitektura jellemző példája ez a meg-
becsülendő műemlék, kár minden renoválásért, 
mely eredeti formájából kivetkőzteti. Cs. Sebestyén 
Károly vetjtett képekkel kisért érdekes előadását 
a közönség hálás tapsokkal köszönt« meg. 

1 Külföldi bevásárlóimról legújabb női kalap-
modellekkel hazaérkeztem. S • r Sománé. 

- A gázgyár] ajánlat. Kaptuk a kftvetkező le-
velet: » Igen t i s z t e l t S z e r k e s z t ő s é g ! Mi-
vel — annak jeléül, hogy szombati gázgyári cik-
kem meglehetős figyelmet keltett — többen arra 
hívtak fel, hogy igazítsam helyre azt a nyomda-
hibát, amely szerint több sor elmaradása által 
a cikk egy fontos része majdnem érthetetlen, 
arra kérem a t. Szerkesztőséget, hogy keddi lap-
jukban a csonka mondatot újból teljesen lekö-
zölni szíveskedjék. A mondat helyesen így szól: 
»Előre kell bocsátanom, hogy a gázgyártól vagy 
más vállalkozótól követelendő ellenérték kizáró-
lag a 25 éves koncesszió értékére vonatkozik, mert 
e kérdés tulajdonképen ugy áll, hogy a gázgyár 
1935 november 1-én a mienk, 25 évvel később, 
1960 november 1-én megint minden ellenszolgál-
tatás nélkül a mienk, mert hiszen a gyár magától 
értetődőlpg a városnak a 2 milliós befektetés 
iránti kötelezettségét feloldja, etekíntetben tehát 
semmi komplikáció, Illetve téves magyarázat nincs, 
csak világosan és pontosan kell ezt a kötendő szer-
ződésben kifejezésre juttatni.« Teljes tisztelettel: 
W i m m e r Fü löp .« 

x OUománt vitéz Dóczynái vegyen, Híd-u. 80 
— Sikkasztásért elitélt újságkihordó. T ó t h lm-

réné újságkihordó volt az egyik szegedi napilap-
nál és ebben a minőségében az előfizetőktől be-
szedett pénzekből 71 pengőt eltulajdonított. A ki-
adóhivatal feljelentésére bűnvádi eljárás indult 
meg Tóthné ellen, akit hétfőn délelőtt dr. Haj-
nal Endre járásbiró 2 heti fogházra és az okozott 
kár megtérítésére ítélt. Az ítéletben ugy a vád-
lott, mint a panaszos cég képviseletében, dr. 
B a r t a Dezső ügyvéd megnyugodott 

x Autótaxi telefonszáma J90. 793 

Fölhívás a társadalombiztosító 
tagfafhoz! 

Szakszervezeti Bizottság közli: »A Társa-
dalombiztosító mai intézői hosszú évek óla az 
intézetet fentartó biztosilottak és munkálta-
tók beleszólási és ellenőrzési lehetősége nél-
kül irányítják az intézetet. A kurzus nagy 
deficitet okozott. A deficit eltüntetésére rmclni 
akarják a járulékot és csökkenteni a betegek 
táppénzét. Az autonómia egybehivása előtt 
ujabb terhet akarnak a biztosítottak nyakába 
akasztani. Amikor a moslani intézet megkezdte 
működését, az a kijelentés hangzott el: uj stí-
lust akarunk bevinni az intézménybe. Immár 
két éve tart ez a stílusgyakorlat, melynek 
végső eredménye: a Járulékemelés, a táppénz-
csökkentés. 

Mindenkinek, munkásnak, tisztviselőnek til-
takoznia kell az ujabb megterheltetés, az ujabb 
jogfosztás ellen! Ezért március 20-án, csütörtö-
kön este 7 órakor a Munkásotthonban (Hét-
vezér-ucea 9.) nyilvános tiltakozógyülést tar-
tunk a Társadalombiztosító segélyeinek csök-
kentése és a járulékemelés elleni Jelenjen 
meg minden biztosított és tiltakozzon a ter-
vezett járulékemelés és táppénzcsőkkentés el-
len. A Szakszervezeti Bizoliság.t 

— Munkaközvetítés. A szegcdi hatósági munka-
közvetítő közli: AUást kaphat: 2 kovács; 4 szita 
és rostaszövő, vidékre; 1 bognár, vidékre; 2 
kaptafakészitő, vidékre; 1 bőröndös; 1 magyar-
szabó, vidékre; 2 raktári szabó, vidékre; 1 szakács-
tanuló; 2 fényképésztanuló; 1 hentestanuló; 1 asz-
talostanuló; 2 sütőtanuló; 1 késestanulő; 1 bádo-
gostanuló; 1 lakatostanuló; 2 varrónő tanuló; 1 
ondolálónő; 2 cipőfelsőrész ragasztónő. 

x Pászfeahirdctmény. A zsidó hitközség paszka-
sütődéje április 3-án, csütörtökön üzemét befejezi, 
csak azon pászkaszükségletek elégíthetők ki, ame-
lyek ezen időig bejelentetnek. A hitközség kéri 
tagjait szíveskedjenek * pásjksntalvánvokat ápri-
lis 3-|ka előtt a hitközség Irodában (Margit-ucca 
20., I.) kiváltani. Kívánatra tojásos pásikát is elő-
állít a sütöde, ha a fenti határidőig azt megren-
delik. Ara 3.50 P. 
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Nem csoda 

a nátha és meghtMs 
ebben a cudar idő- § 
ben. Vegyen nyom- ^ . M p A 
ban Aspirin tablettát 
és igy megelőzi a | Mjl-^i) 
meghűlés komo- № j íw^^aj 
lyabb következ- MfriHffflW 
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tablettán a Bayer- ÍBAYER<Ü 
k e r e s z t látható. V I J 

— Háztulajdonosok mozgalma. A háború és a 
koronaromlás ideje alatt bérházaikat és egyéb 
nem mezőgazdasági müvelés alatt álló ingatla-
nalkat eladóknak egy nagy csoportja Budapesten 
értekezletet tartolt, melyen a kártalanítás módo-
zatait vitatták meg. Az értekezleten többek hozzá-
szólása után törvénytervezetet fogadtak el, me-
lyet küldöttségileg fognak az illetékes miniszteri-
hez juttatni. Novelláris tőrvénnyel kell lehetővé 
tenni — a javaslat szerint —, hogy azok a ház-
tulajdonosok, akik Ingatlanalkat a háború alatt 
és a koronaromlás idején adták el és ennek kö-
vetkeztében tönkrementek, bírói uton vételár ki-
egészítést igényelhetnek a vevőktől, akik a vétel 
következtében az eladó rovására igen tekintélyes 
vagyoni előnyhöz jutottak. A mozgalomhoz való 
csatlakozás írásban történhetik dr. Hal'er József-
nél (Budapesten, VII., Barcsay-ucca 16. szám), 

x Bach fűtőanyagja legolcsóbb, mert legjobb, 
x Meghívó. A Szegedi Zsidó Betegsegél yző és 

Temetkezési Egylet folyó hó 25-én, kedden dél-
előtt fél 11 órakor tartja évi rendes közgyűlését 
a chevra nagytermében, amelyre az egyleti ta-
gok ezúton meghivatnak. A napirenden más ügye-
ken kívül szerepelnek az 1929. évi zárszámadások 
és határozathozatal az egylet működésének Ideig-
lenes szüneteltetése tárgyában. ' 29 

Az óriási érdeklődésre való 
tekintettel 

és a megnyilvánul! óhajnak engedve, 
a 20 éves 

1UB1LEI iLCSÓ VÁSÁRT 

NIPPRL 
MEGHOSSZABBÍTOTTAM. 

Március 22-ig a meghirdetett rendkivOl 
olcsó árak maradnak érvényben, ame-
lyek a kirakatokban is megtekinthetők, m 
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