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Orvoskapacítások által ajánlott klimatikus 
gyógyhely, vérszegénység, nöi bajok, légző-
szervek, ideg, kimerültség, gyomor- és bél-
megbetegedéseinél. Inbalalorium pneuma-
tikus gépekkel. Prayr«« erdöktsi 6v«««tt strand-
fürdő, módom nzAUókkal, penaiókk&l. Vnanti kedvez-

mény. Karján pro»pektn»t o FUrdölgazgotötaglól , 
Rardlovské Kuprlc <siovon»ko>. B. I 

Esküvő akadályokkal 
Pünkösd hétfőjén történt Felső városon. Délután 

hat óra táján felvirágozott lakodalmas kocsik ha-
ladtak a nagykörúton a Vásárhelyi-sugárut irányá-
ban. Jómódú felsővárosi leány lehetett a meny-
asszony, sok fiakker dúsan volt virággal borítva. 
A menyasszony kocsiját kackiás fiakkeros haj-
totta, akiről messziről látszott, hogy erősen be-
borozott. Jobbra-balra hajladozott a bakon, mintha 
valami virágszál lenne. 

A virágszál pedig, a menyasszony aggódva fi-
gyelte az utat. A sugárút sarkán aztán történt 
valami. A kocsis meguntá a tempós lassúságot 
és közéje cserdített a két szunyókáló lónak. Már 
az első megmozdulása sikerrel járt A vágtató 
lovak elütötték egy fagylaltárus kordéját Az ostya-
süvegek szétrepültek, a tarlókból kifolyt a fehér, 
sárga, piros szinü fagylalt... A szegény török 
ámultán nézte ezt a rombolást: pünkösd hétfőjén, 
Kánikulai melegben, ilyen malőrl A vágtató lovak 
ntja ezután az őrszemes rendőr felé vezetett Si-
került is nekik elütni a rendőrt, aki aztán fel-
ugorva a földről, a kocsi után vetette magát 

A menyasszony közben sikoltozott és ájuldozott 
A rendőr utolérte a lovakat és nagy erőfeszítéssel 
megállította őket. Percek alatt nagy közönség 
gyűlt a kocsi köré. A tömeg csak arra volt jó, 
hogy a fiakkeros észrevétlenül kereket oldhas-
son. Otthagyta kocsiját, lovait, menyasszonyt az 
egész esküvői menetet és eltűnt. Mire a rendőr 
igazoltatni akarta, hűlt helye volt A menet tanács-
talanul nézett körül, yégül is a rendőr mentette 
meg a helyzetet 

— Tessék beülnt bemegyünk az őrszobára!... 
Azzal felült a bakkra, ugy, ahogy volt sárosan, 

szakadtan, porosan és indulni akart Ekkor ujabb 
izgalom futott végig a tömegen. Hiányzott a uőle-
7éng. Szerencsére percek alatt megtalálták, csak 
kissé széjjelnézett a tömegben. A díszes menet 
aztán megindult az őr-szoba felé. A bakon a rendőr 
vidáman pattogtatta az ostort a lovak jókedvűen 
loholtak. Az utolsó kocsi ntán a törők loholt hogy 
bejelentse a kárát. Az igazoltatások után a rendőr-
ség egy rendőrt ültetett a bakra, aki aztán elhaj-
totta a menyasszony kocsiját a templomba és on-
nan vissza a lakodalmas házhoz. 

— A Szegwli Piarista Diákszövetség junius 28-án, 
délután 7 írakor közgyűlést tart a gimnázium 
dísztermében. Fél 9 érakor ismerkedési vacsora 
\z ujszegedi Vigadóban. 

x Fürdőruhák készen és mérték szerint Lampel 
í» Hegyi cégnél, Püspőkbazár. 133 

— Mégis kap harmóniumot a fogadalmi temp-
lom. Megírta a D é l m a g y a r o r s z á g , hogy a 
belvárosi plébánia nemrégen beadványt intézett 
a polgármesterhez és a fogadalmi templom szá-
mára egy harmónium beszerzését kérte. Erre a 
harmóniumra a drága Dagy orgona kímélése végett 
van !*ükség, mert nélküle a kisebb jelentőségű 
misék alkalmával is a nagy orgonát kellene 
igénybe venni. A polgármester a kérelmet fedezet 
Liiánya miatt eredetileg nem találta teljesíthető-
nek, most azonban megváltoztatta elhatározását 
4s elrendelte a harmónium beszerzését. A zene-
szerszám árát, 1400 pengőt, a város 1931. évi 
Költségvetése terhére utalta ki. 

x Pécsi cukrászdában, Kossuth Lajos sugárut 
!\, legjobb, legolcsóbb a fagylalt! 294 

— A Rókusi lótéknny Asztaltársaság tubllcnima. 
Vasárnap ünnepli a Szeged-Rókusi Jótékony Asz-
taltársaság fennállásának 20 éves évfordulóját. A 
(jyülekezés 9 érakor lesz a társaság Cserzy Mi-, 
hály-uccai helyiségében, ahonnan négyes sorok-
ban mennek fel a rókusi templomban tartandó 
misére. Este a társaság helyiségében társasva1-
i-sora és , jótékonycélu tárgysorsjáték lesz. 

1 Babós speciális órásmühelye, Oroszlán-u. 6. 
— Kilenc tanár, tizenkilenc növendék. Az ál-

lami Selsőkcrcbkedelmi iskola ezévben érettségit 
tett növendékeinek száma: 19. Ezt a 19 nöevn-
déket pontosan 9 tanár oktatta, tehát minden 
két diákra jutott egy tanerő. Meglehetősen olcsó 
dolog volt . . . 

x Ha a jó kávét szereli, tegyen kísérletet a 
Vincze-féle kávékülönlegességgel. Naponta friss 
pörkölés, villanyerőre berendezett uj kávépörkötő-
jén. Vincze Lipót, Aradi-ucca. Tel. 4-60. 231 

— Felvét«! • vásárhelyi mezőgazdasági szak-
iskolába. A hódmezővásárhelyi mezőgazdasági 
szakiskolában a felvételek megkezdődtek. Jelent-
kezhet mindenki, aki 17-ik életévét betöltötte és 
legalább négy elemit végzett A tandij, ellátással 
együtt, 300 pengő. A tanév október 1-én kezdődik. 
Kérvények az iskola igazgatóságához küldendők. 

x A Zsidó Nőegy'et hólabda uzsonnáját csü-
törtökön, 12-én, a Tisza-szálló kerthelyiségében 
rendezi. Háziasszonyok Reich Manóné, Bakonyi 
Árminné, Neumann Gyuláné úrasszonyok lesznek. 
Az elnökség ezúton is meghívja a nőegylet összes 
tagjait 

x Leszállított áron vásárolhat bútort az Aszta-
losmesterek Bútorcsarnokában, Srendrényi G. és 
Társai, Dugonics tér 1L 19 

— Lőgyakortat a baktól ISWreuL A honvéd ál-
lomásparancsnokság kózli, hogy junius 23-án, dél-
előtt 6 órától délután 4 óráig a helyőrség csapatai 
* bak tói harcszerű lőtéren lövészetet tartanak. A 
lövőcsipatok a lövészetet 11 5ra 30 perctől 12 
óra 30 percig ideiglenesen félbeszakítják, mely 
idő ílatt a sándorfalvai utat lezáró őrszemeiméi 
gyülekező jármüveket és embereket a lövő csapa-
tok egy-egy e célra kirendelt embere — mindkét 
oldalról «gyidőben — a sándorfalvai ut lezárt 
részén átvezeti. A fenti helyekre 11 óra 30 után 
érkezők a harcszerű lőtér lezárt részén már csak 
a lövészet befejezése atán haladhatnak keresz-
tül. Szegedről Sándorfalvára 6 óra 30 yerckor 
és Sándorfalváról Szegedre 7 órakor induló tár-
saskocsinak a biztonsági Jrök által lezárt útré-
szen való áthaladásának idejére a lövészet szü-
netel. Egyéb jármüvek, avagy gyalogosok azonban 
ezen idő alatt a lezárt 0trészen i t nem halad-
hatnak. 

Dreher fővárosi terraszal 
megnyílt. 

A s z í n h á z i i r o d a h i r e i 
őnagysága kimenője ma holnap este toló-

szinpaddal. A tolószinpadot először az Oroszor-
szág-ban használta a színház és azóta több al-
kalommal bebizonyosodott, hogy milyen nagy se-
gítségére van a színháznak olyan darabokban, 
amelyekben a szokásosnál több jelenet van. Az 
őnagysága kimenője három felvonását 6 képben a 
tolószinpad felhasználásával mutatja be a színház 
és már ez is biztositéka annak, hogy zókkenés 
nélkül fog lezajlani ennek a változatos szinpadu, 
rendkívül mulatságos és szellemes francia víg-
játék újdonságnak a bemutatója. Dr. Németh An-
tal rendezésében Pártos Klári, Táray, Kiss Ma-
nyi, Kádár Margti, Egyed Lenke, Uti Giza, Tfer-
czeg, Veszely, Bognár, Ajtay és Rónai játszák a 
vezetőszerepeit a nagysikerűnek ígérkező viigjáték-
ujdonságnak. Az őnagysága kimenője ma este 
premierbérletben, pénteken A. bérletben kerül 
színre. 

Előszftr van alkalma » saegedi közönségnek Sa-
lamon Bélát és Rajna Aticet egy műsorban látni 
a Terézköritfti Sznipad saombat és vasárnap esti 
vendégjátékán. Salamon Bélát és Rajna Alicet 
együtt játszani látni, hogy az mit jelent, azt 
ezideig csak a fővárosi publikum tudja, aki való-
sággal bálványozza őket. Ha ők ketten a színpa-
don vannak, egy-egy szavuk, egyetlen mozdulatuk 
után valóságos nevető orkán vo.iul végig a néző-
téren. Salamon Béla elhozza partnerének Rajna 
Alicet, hogy megismerje a vidék az »Igazi Sala-
mon előadás«-t. Már a műsort is ugy állította ösz-
sze, hogy őt szenzációs bohózat főszerepeit együtt 
játszák el. Annyi bizonyos, hogy az idei mű-
soruk az eddigieket mindenben felülmúlja. Rend-
kívüli nagy érdeklődés nyilvánul meg már most js 
az előadások iránt, a jegyeket oly tömegesen vált-
ják, hogy ajánlatos ezekről elővételben gondos-
kodni. 

Dé'uíánl előadások: 
Szombat délután rendkívül mérsékelt helyárak-

kal Mit susog a fehér akác. 
Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: Al-

vinci huszárok. 

Agy- és szivérelmeszesedésben szen-
vedő egyéneknek a természetes „Ferent: Jó-
zsef" keserűvíz megbecsülhetetlen szolgálatot 
tesz azáltal, hogy a béltartalmat kíméletesen 
távolítja el. Tudományos tapaszlalatok kétség* 
leienné tették, hogy a Ferenc József viz szá-
mos féloldali hüdésben fekvő betegnél is meg-
lelte a kellő hatást s Így naqy megkönnyeb-
bülést okozott. A Ferenc József keserűvíz 
gyógyszertárakban, drogériákban és füszerflz-
letekben kapható. B.13 

Tössde 
Zürichi deviza zárlat: Párjs 20.26.5, Lonéw 

25.07.25, Newyork 516.05, Brüsszel 72.04, Milánó 
27.02, Madrid 62.00, Amsterdam 207.45, Berlin 
123.12.5, Bécs 72^0, Szófia 3.74, Prága 15.30.5, 
Varsó 57.90, Budapest 9030, Belgrád 9.125, Bu-
karest 3.06.5. 

Budapesti valuta zárlat; Angol font 27.7S—27.90, 
Belga frank 79.60—80.00, Cseh korona 16 88—16.98. 
Dán korona 152.55—153.15, Dinár 10.00—10.08, Dol-
lár 568 70—570.70, Francia frank 22.30—22.60. Hol-
landi forint 229.30-230.30, Lengyel zloty 63.90-
64.20, Leu 3.36—3.40, Léva 4.11-4.17, Lira 29.75 
—30.05, Német márka 136.00—136.60, Norvég korona 
152.60—153.20, Osztrák schilling 80.40—80.80, Svájci 
frank 110.45—110.95, Svéd konona 153.05—153.65. 

Határidős terménytőzsde zárlat: Magyar búza 
jun. köt. 22.40, 21.60, 21.70, 21.72, zárlat 21.62-21.65, 
okt. kőt 20.45, 20.01, 20.07, 20.04, zárlat 20.04— 
20.05. Rozs okt köt 12.12, 12.18, 11.88, 1190, zár-
lat 1190—11.92. Tengeri jul. köt. 12.50, 12.40, zár-
lat 12.41-12.43, aug. kőt 12.70, 12.67, 12.7Q, 12.65 
zárlat 12.65—12.66. Tranzit tengeri jul. kőt 11.50, 
11.40, zárlat —.—, aug. kőt 11.55, 11.53, zárlat 
11.50—11.52. Az irányzat lanyha, a forgalom kö-
zepes. 

Irányzat; ösztönzés hiányában a mai üzleti nap 
csendes és üzlettelen volt Számbavehető forga-
lom nem fejlődött ki s a teljes üzlettelenség 
mellett ugy felfelé, mint lefelé csak néhány fillé-
res áreltolódások következtek be. A fixpiac válto-
zatlan, a valuta- és devizapiacon Newyork és 
dollár árfolyama további 10 ponttal esett, Zürich 
szilárdabb volt 

Budapesti terménytőzsde zárlat: Buza 77-es ti-
szavidéki 23.50—23.65, 78-as tisxavidéki 23.80—23.95, 
79-es tiszavidéki 24.10—24.25, 80-as tjszavidéki 24.25 
—24.40. Rozs 11.30—11.40. Takarmányárpa I. 1500 
—15.25, II. 14.25—14.75. Sörárpa felsőmagyarországi 
17.00—19.00, egyéb 16.00-17.25. Köles 10.00—11.00. 
Zab I. 13.60—14.00, II. 13.15—13.50. Tengeri tisza-
vidéki 12.40—12.60, egyéb 12.50—12.80. Korpa 7.60 
—7.90. Luoerna magyar 120.00—140 00. Lóhere 
nagyarankás 80.00—90.00. Az irányzat lanyha, a 
forgalom közepes. 

Csikágól terménytőzsde zárlat: Irányzat min-
denütt csendes. Buza juliusra 104 egyke^ed—há-
romnyolcad, szeptemberre 107 háromnegyed—öt 
nyolcad, decemberre 112 háromnyolcad^-egyr»-
gyed. Tengeri juliusra 80 egynyolcad, szeptem-
berre 80 hétnyolcad, decemberre 75 egynyolcad. 
Zab juliusra 39 háromnegyed, szeptemberre 39 
egynegyed, decemberre 42 háromnyolcad. Rozs ju-
liusra 59 egyketted, szeptemberre 64, decemberre 
69 háromnyolcad. 

— 

Wessel Miksa ugy a maga, mint József, 
Isfván és Terka gyermekei, valamint sógor-
női és unokái nevében gyászbaborultan közli, 
hogy forrón szeretett neje 

W e s s e l M l k s á n é 
szül. L l c h t m a n n T e r é z | 

46 esztendei boldog házasság után 65 éves 
korában elhunyt. 

Temetése f. hó 13-án d. S. 10 órakor az 
izr. temető halottas házából. 
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Gomhlukkölés (géppel) 
mindéi anyagra N I T S O V I T S , Iskola n. 25. ísü 

N A G Y O N M E L E G E V A N ? 
Vegyen ventillátort Jani Andrásnál 

Irod&Ja 
4» lakása kellemet htlvöa lesz. 

Üzlete 
Príma íru, olcsó érakt Széchenyi »ér « . 1.5 Telefon 19-28. 


