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Leendő anyáknak kellfl figyelmet keH fordi-
tanlok arre, hogy bélmüködésOfe rendben leciven. 
ez pedig a természetes „ГСГСПС JÓZSef" 
!:eseröviz használata állal érhető el. Nőorvosi 
klinikák vezetői egybehangzóan dicsérik a 
valódi Гегеле József Vizel, meri könnyen 
bevehető és rendkívül en\he hatása gyorsan 
és minden ^ " p m e l l e n ^ é q nélkül Jelentkezik. 
А Гегеле József keserűViz qyógyszerlárekban, 
drogériákban és fnszerflzlelekben kapható, в.13 
' т я н я и ^ к в ш ^ м а ш д а м н ш м м 

— Halálozás. S z a t m á r i Géza ismert szegedi 

kereskedő fiatal leánya, G i z e l l a , ma hosszú 

betegeskedés után meghalt. Csütörtökön délután 

lemetik. 

— A József ff>herreg-'e>p ünnepélyrendező bi-
zottsága szerdán este értekezletet tartott a Rá-
kos-féle vendéglőben. Beszámollak a telep felava-
tási ünnepélyéről és a felszólalások után bizal-
matlanságot szavaztak a bizottság elnökének, Bá-
int Jánosnak, mert a pünkösdi ünnepéllyel kap-

csolatban nem védte kellőképen azt a határo-
zatot, amellyel M a r o s á n Emilt küldték ki, 
hogy a telep lakosságának sérelmeit előterjessze, 
az ülés rosszalását fejezte ki M o l d o v á n y 
gyógyszerésszel szemben, aki megakadályozta, 
hogy Marosán a telep képviseletében részt vehes-
cn és felszólalhasson a felavatáson. A bízott-
ág ezután elhatározta, hogy B á l i n t János he-

lyett dr. K e l e m e n Lászlót választja meg el-
nöknek. 

x Fürdőruhák készen és mfrlék szerint Lampel 
í» Hegyi cégnél, Püspökbazár. 133 

— A szegedi rendőrség 1600 útlevelet adott ki 
májú« 20. ó'a. A nyaralási szezon. megkezdődött 
A szegedi rendőrség utlevélosztályán n a p o n t a 
m i n t e g y 60— 70 uj útlevelet kell kiállítani. Má-
jus 20-ika óta junius 18-ig 1600 útlevelet adott 
ki a rendőrség. 

x óra-, ékszorJavHás legolcsóbb SzöltósnéL 

— Sebestyén műépítész városrendezést eszmé-

jét valós{l)ák meg a Szabndság-lér rendezésénél. 

A »Vállalkozók Lapja« közli dr. R a k o v s z k y 

Ivánnak, a közmunkatanács elnökének a tervpá-

lyázatra vonatkozó nyilatkozatát Rakovszky töb-

bek között ezeket mondja: »Sebestyén Endre sze-

gődi épitész ötletét, mely szerint a Sas-uccának 

megfelelően a tér homlokzatának a másik oldalon 

is uccát nyitott és igy megoldását teljes rend-

zerbe és szimmetriába foglalhatta, megvétellel ho-

noráltuk. A legszebb árkádos elrendezés, torony-

hangsulyozás és Sebestyén Endre uccaelrendezé-

ének figyelembevételével fognak e végleges ter-

vek egy szükebbkörű pályázaton elkészülni.« 

képkeretezés, h'ortRlkerefkészüés 
Kárpáti képszaion 

raakeroskdésben, Klanzál tér ée Orosilán a. sarok Tel. 22—27. 

posta 
Vondrlsel Feketehegyfifrda 

megnyílott. F.IŐ-. n'ótdAnyh'-n szobaárakból 50o/o 
kedvezmény. Oemjén Jen6 volt Iglóföred. ven-
déglős személyes voretése alell. Prospektust kfltd e 
Fflrdőgondnokság vagy Budapesten a Sooronyl Bank 

VII. kerület, Baross tér 19. szám. B 6 

IfnréWr.árnb •'""""in' № rcrent 'ait ln fftldi Kyártmánynak 
ujak és használtak 100-tSl, csak к. p.-ért 
KECCEK irópép és kerékpár 
raktárában. fíummlk éa felsze 
re léal cikkek meglepő oloaón 

J a v í t ó m ű h e l y S z é c h e n y i tér 8 . 100 

Villámhárító berendezést 
иду épülőire, mini rádióra 208 

talányos áron felelősség mellett készít 

Schönbrunn I. ffiTjffiííi 

Szatmári Géza éa ne/e, valamint teitvéroi 
siomorodott szívvel jelentik, hogy legjobb gyermek 
ée testvér 

T330 junius 19. 

f. he J7-ér, 17-lk életévében, az Urnák visszaadta 
ártatlan lóikét. 

Temetése (. hé lfl-én, ceMflrWkSn délatán fél 4 
дгаког a belvárosi rém. kat. temető kápolnájából. 354 

— A Szegedi Stefánia-Szövetség »gyermek napi« 
gyüj'éíének eredménye. 15-én zajlott le a Stefá-
nia-Szövetség uccai urna- és perselygyüjtése, 
amely 1141.90 pengőt juttatott az anyák és a 
csecsemők megmentésére. A szövetség köszönetét 
fejezi ki a gyűjtő hölgyeknek nehéz munkájukért, 
továbbá a vegyesdandár parancsnokságnak, hogy 
a gyűjtés alkalmával 2 órán át térzenét szolgál-
tatott. Ugyancsak hálás köszönetét nyilvánítja a 
szövetség mindazoknak, akik kertiernyők, asztalok, 
székek kölcsönzésével járultak hozzá a sikerhez, 

x >Y Indul« gyümölcskonzerváló Rókusi palik ábnn. 
x Legszebb fürdőruhák ZwliklaéL, Klauzál tér. 

Hz Önsegélyző Ha'és Egylet 
mérlegének felülvizsgálása 

Az önsegélyző Hajó« Egvlei hivatalos jelölő-
bizottsága közli: 

A »Szegedi önsegélyző Hajós Egylet« 1929. évi 
pénztári számadásainak és mérlegének hivatalos 
felülvizsgálására kiküldött városi számvizsgáló je-
lentéséből megállapiltatott, hogy a mérleg és a 
pénzlári számadás számszerűleg helyes; a kiadások 
okmánvolva vannak, azokat az egyesületi ellenőr 
aláírásával ellátta, továbbá a személyi kiadások 
(tisztikar, pénzbeszedők fizetése) közgyűlési ha-
tározattal állapíttattak meg s annak megfelelően 
lettek kifizetve. 

Megáilapittatott továbbá, hogy Magyar András 
és társai beadványának 6. pontjában feltüntetett 
550 pengő segélyből 500 pengő ötven elszegénye-
dett egyleti tagnak lett á 10 pengőivel kifizetve, 
ötven pengő pedig a kisrongyos akció céljaira 
segélyként utaltatott ki. Nem fedi tehát a való 
tényállást Magyar András és társainak azon állí-
tása, hogy a fenti összegből csupán 40 elsze-
gényedett tag részesült volna 10 pengő segélyben 
és hogy 3 rendes fizetéssel alkalmazott' részére 
egyenként 50—50 pengő segély utaltatott volna ki 

Szécsi József egyesületi tág beadványában a 
kifizetett temetkezési segélyek és a tagokra kirótt 
temetkezési járulékok közötti jelentékeny összegű 
eltérésnek egyidejű felülvizsgálata során megálla-
pítást nyert, hogy 1929. évben az egyesület tény-
leg 80 elhalt tag után fizetett ki temetkezési segélyt 
és 85 elhalt tag után szedett be járulékot Ezen 
látszólagos eltérés azonban onnan származik, hogy 
az 1929. évben elhalt 80 tagból az 1929. év fo-
lyamán csupán 64 tag után szedtek be járulékot, 
16 tag után esedékes járulékok azonban 1930. 
évben szedettek be és számoltattak el, az 1928. 
évben elhalt tagok közül 21 tag után a járulék 
1929 évben szedetett be és számoltatott el s ezért 
mutat fel az 1929. évi mérleg 85 tag után (1928. 
évből 21 tag, 1929. évből pedig 64 tag) 44.112 
pengő 10 fillér befolyt járulékot 

Szécsi József egyleti tag beadványának azon 
részére vonatkozólag, hogy a 10. számú nyugtil 4312 
pengő értékben kétszer szedetett volna be, a vizs-
gálat megállapította, hogy a nyugtíkat Pálffy Béla 
egyleti pénztáros csak egyszer adta ki a pénz-
beszedőknek beszedés végett, azonban ugy Trubint 
János, mint Kispéter Illés pénzbeszedők részére 
külön is kiadott egy-egy elismervényt (egy-egy 
kis jegyzéket) s ezen körülmény adott alapot 
azon félreértésre, hogy a 10 számú nyugták ér-
téke kétszer szedetett volna be. 

Minthogy azonban a vizsgálat adataiból azon 
tény is megállapiltatott, hogy az egyesület könyv-
vezetése kezdetlegességénél fogva nem felel mog 
a mai viszonyoknak és a helyes könyvvezetés kö-
vetelményeinek, amit igazol azon körülmény is, 
hogy az egyes években elhalt tagok után besze-
dett temetési járulékok nem abban az évben nyer-
tek elszámolást, amely években azok felmerültek 
s igy ezen járulékok beszedése egyik évről átnyúlik 
a kővetkező évre, továbbá a járulékok éppen ez 
okból késedelmesen folynak be s az elhalt tagok 
után kivetett járulékok csak a kiadott nyugták tel-
jes értékének befizetése után nyernek a pénztár-
könyvben elszámolást, ennélfogva az ilyen szám-
adási rendellenességek megszüntetése érdekéből az 
alapszabályok 28. §-ában foglalt rendelkezések ér-
telmében is, kötelességévé teszi az egyesület veze-
tőségének, hogy a jövőben a pénztárnapló mellett 
egy főkönyvet is fektessen fel, amelyben a rész-
letekben befolyt temetési járulékok a pénzbesze-
dőkkel tőrtént részleges leszámolás alkalmával 
esetről-esetre azonnal elszámolást nyerjenek. 

A fentiekből kifolyólag megállapítható, hogy a 
»Szegedi Önsegélyző Hajós Egylet« vagyonának ke-
zelésében semmiféle szabálytalanság nem fordult 
elő, az egyesület vagyona, annak pénzkészlete min-
den fillérig megvan, miért is kérjük tisztelt Tag-
társainkat, hogy a fenti végérvényes polgármesteri 
határozat alapján a megejtendő választásnál a 
hivatalos szavazólappal méltóztassék b. szavaza-
tát leadni 

A hivatalos jelölő Bizo:Tság. 

URTFfl GYÓGYFÜRDŐ 
Orvoskapacitások által ajánlott klimatikus 
gyógyhely, vérszeg-ényséfy, női bajok, légző-
szervek, ide?, kimeriiltsész, gyomor- és bél-
moprbeteeredőseinél. Inhalaíorlum pneuma-
tikus gépekkel. Fenyves erdőktől övezett Strand-
fürdő, modern szállókkal, ponsiókkal. Vasnti kedve», 

mény. Kérjen prospektust ex FUrdőlgazgatósAgtól , ' 
Bard lovské Kupe l e (Slovensko). B. I 

— Rádiókörözés alapján Szegeden elfogtak egy 
budapesti sikkasztó1. A szegedi rendőrség szerdán 
délelőtt rádiókörőzés alapján elfogott egy buda-
pesti kiskorú kereskedőtanoncot, aki gazdájától 
180 pengőt elsikkasz'ö t. A pesti kerekedő, We in* 
t r a u b Sándor tette meg a tanonc ellen a fel-
jelentést, amelyet a budapesti főkapitányság rá-
dión adott tovább. A detektívek a sikkasztó tanon-
cot Szegeden felismerték és előállították. A ta-
noncot felszállítják Budapestre. 

x Leszállított áron vásárolhat bútort az Aszta-' 
losmesterek Bútorcsarnokában, Szendrényi G. és 
Társai, Dugonics tér 11. 19 

x örömhír. Még ilyen is akad. Sietünk is érte-
síteni olvasóinkat, hogy a különféle gyártmányairól 
hires Kőbányai Polgári Serfőzde és Szent István 

x Vaságyak Vörösnél, Attila-n. 6. Tel. 19-30. 
Tápszermüvek Rt háziasszonyainkat kedves figye-
lemben akarja részesíteni. Ugy értesülünk, hogy 
mindazok, akik a Szent István cikória doboztető-
ket összegyűjtik és László-áruház, Tisza Lajos; 
körút 38. üzletében beváltják, csinos gyöngysoro-. 
kat kapnak. Minél több Szent István cikóriát fo-
gyaszt valaki, annál szebb gyöngysort választhat 

x Ha a Jó kávét szereti, tegyen kísérletet a 
Vincze-féle kávékülönlegesség Naponta friss 
pörkölés, villanyerőre berendezett uj kávépőrkőlő-
jén. Vincze Lipót, Aradi-ucca. Tel. 4-60. 231 

GYDPJU 
FfiRDÖTRIKÓK 
amerikai formákban, 

napon és vízben 
szfníarlóak. 70 

Gyári lerakat: 

Pollák Testvéreknél 
Csekonics ncca és Széchenyi tér. 

Nagy választék fiirdi-
cfpők, sapkák, evek és 

napernyőkben. 


