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Gyengélkedés Idején, különösen ha a 
rosszullétei szorulás fokozza, a természetes 
„Ferenc József" keserűvíz fájdalommentes 
székürülést és kielégítő emésztést hoz léire. 
Híres nőorvosok a legnagyobb elismerés 
hangján irnak a valódi Ferenc József vízről, 
mert ez a kritikus korban is hosszabb időn ál 
alkalmazható, anélkül, hogy kitűnő eredménye 
változnék. A Ferenc József keserűvíz gyógy-
szertárakban, drogériákban és füszerűzletekben 
kapható. B. 89 

— Aulomolti'nk kirándulása Pusztaszerre és s-e. 
gmire. József Ferenc főherceg vezetése alatt az 
automobil és motorkerékpár klubok vasárnap 
Pusztaszerre mentek az emlékműhöz, utána pedig 
Szegeden kluhközi találkozót tartottak. A klubok 
közül képviseltetlék magukat: a Hungária Auto-
mobil Klub F e s t e t i c h Pál gróf alelnökkel 
az élén. a Magyar Turing Klub Ver mess Károly 
elnökkel, a Somogymegyei Automobil Klub, a Kő-
rösvidéki Motorsport egylet R e l i c z e y Miklós 
elnökkel, a Kispesti Motorsport Egylet és a Cse-
peli Motorkerékpár Egylet. Pusztaszerre a DAC 
is népes küldöttséggel vonult ki. Szegeden a ven-
dégeket a Délvidéki Automobil Klub nevében Csi-
kós N agy József fogadta. Üdvözölte a főher-
ceget, a Hungária Automobil Klubnak átnyújtotta a 
DAC zászlóját. A Hungária Automobil Klub ne-
vében F e s t e t i c h Pál gróf viszonozta az üd-
vözlést 

x Legszebb fürdőruhák ZwUktnél, Klauzál-tér. 

— Diákszövetség. Vasárnap délelőtt nagy ér-
deklődés mellett megtörtént a Szegedi Városi Felső-
kereskedelmi Iskolát Végzettek Szövetségének meg-
alakulása. Az alakuló közgyűlésen nagy számban 
jelentet meg nemcsak a helyben lakó, hanem 
vidéki volt növendékek is. Az alakuló közgyűlé-
sen dr. K o v á t s József tanár tett jelentést a 
szervezési munkálatokról, amelyet főként az 1915-
tői 1930-ig végzett tanulók jelenlegi cimeínek meg. 
állapítására, beszervezésére és az alapszabályok 
kidolgozására vonatkoztak. Ezután megtörtént a 
tisztikar megválasztása. A szövetségnek hivatal-
ból elnöke az intézet mindenkori igazgatója, je-
lenleg N y á r y György főigazgató, ügyvezető el-
nök: dr. K o v á t s József, alelnök: Szlovák Ivánné 
Karácsonyi Margit, Steltka Kálmánné Faragó Má-
ria, titkárok: Ződi Teréz, Tschöckell Ilona, pénz-
táros: Erdélyi Mária, ellenőr: dr. Oehlbaumné, 
dr. Vass Erzsébet, számvizsgáló bizottsági tagok: 
Csala Gizella, Jedlicska Borbála, Szirmayné Fa-
ragó Kornélia, dr. Balláné Fischer Lili, Batiz 
Róza. Választmányi tagok: dr. Jánossyné Benkóczy 
Ilona, Debreczeni Nándorné Griffel Borbála, Sze. 
keres Istvánné Túlit Vilma, Kertész Józsefné 
ftubla Magdolna, Voigt Aranka, Halász Margit, 
Temesvári Mihályné Wiedermann Ilona, Fórján 
Rozália, Weiszné Badó Ilona, Kassovitz Aranka, 
Salamon Mária, Zetter Irma, Bálint Ferencné Bá-
lint Franciska, Papp Mária, Szántó Budolfné Hor-
váth Ibolya, dr. Fetterné Erdélyi Vilma, Farkas 
lózsefné Jancsó Rózsa, Kardos Vilma, Kratochwill 
Béláné Sznopek Ilona, Augusztin Olga, Boldog 
Istvánné Bóna Etelka, Szávits Etelka. Ilovszky 
Horváth Erzsébet, Tóth Paula, Csets Mária, Du-
dás lr<?n, Bujtó Anna, Kirchlechener Margit, Kuz-
mits Mária. 

Fájdalomtól leso|tva tudatjuk, hogy szerelett 
jó anyánk 

özv.SchwarczJakabné 
szül. Winternitz Netti 

f. hó 22-én 71 éves korában e'hunyt. 
Drága anyánk fiildi maradványait (unius 

24 én délelőtt 9 órakor kísérjük a zsidó temető 
Cinterméből utolsó nyughelyére, 

Schwarcz Mária, Julla, 
Szerén. Boriska, Ilonka 
és Aladár, gyermekei. 

E g y e d l l l n á l a m kaphatók a v l l á g h l r l l 

S T Y R I A é S 
T R I U M P H 

k e r é k p á r o k 

CSEPEL 
kerékpárokat nem kell már bizományosoktól vá-
sárolni, mert cégem közvetlen a gyártól kész-
pénzért egy nagy tételt vásárolt és azokat gyári 
árban első kézbőt nálam lehet beszerezni. Szántó 
Sándor gépkereskedő, Szeged, Kiss Dávid palota, 
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A Hajós egylet közgyűlése 
(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 

Vasárnap délelőtt tartották meg a Széchenyi Mo-
ziban az onsegélyrő Hajós Egyletnek a polgár-
mester ptasitására megismételt tisztújító közgyű-
lését. A közgyűlésre a polgármester dr. Ordögh 
Lajos tb. tanácsnokot küldötte ki a gyűlés alap-
szabályszerű lefolyásának az ellenőrzésére. Erre 
az intézkedésre azért volt szükség, mert a "feb-
ruárban megtartott közgyűlésen az akkori veze-
tőség puccsszerűen, szavazás nélkül választotta meg 
saját magát. A vasárnapi választáson három lista 
küzdött: a hivatalos, az egyesült ellenzékit és a 
vezetőség ellenzéki. A legnagyobb esélyei az 
egyesült ellenzéki listának volt, melyen bádeni 
Zapf Ede volt elnöknek jelölve. A közgyűlésen 
mintegy 8—900 ember vett részt Dr. ördögh Lajos 
tanácsnok arra kérte a választásra jogosultakat, 
hogy őrizzék meg a nyugodtságukat és fegyelme-
zettséggel járuljanak az urna elé. Ezután meg-
kezdődött a szavazás. 

A Széchenyi Mozi nézőtere telve volt korte-
sekkel, akik valóságos képviselőválasztási hangu-
latot teremtettek. A szavazás megnyitása után 
olyan hatalmas rohamot indítottak a választók 
az urnák ellen, hogy a kivezényelt rendőröknek 
erősítést kellett kérniők a rend fentartására. Ez-
alatt erősen folyt a választás. A hangulat a két 
ellenzéki jelölt javán volt, a hivatalos lis^a mel-
lett alig hallatszott agitáció. Leginkább a veze-
tőség ellenzéki lista érdekében folyt kapacitálás, 
amelynek elnökjelöltje Lippay Imre fürészgyáros 
volt A szavazás lebonyolítása két órát vett igény-
be. A szavazatok összeállításánál kitűnt, hogy 
Lippay imre listája került ki győztesen. Leadtak 
843 szavazatot, ebből Lippay listája 488-at ka. 
potl, Zapf pártja 336 ot kapott. Az eredmény meg-
állapítása után Ordögh Lajos tb. tanácsnok a 
választást érvényesnek jelentette ki, amely szerint 
elnök Lippay Imre fürészgyáros, alelnök Halász 
István fakereskedő. Számvizsgáló bizottság Benkő 
András ácsmester. Barna Mihály vizvezetékszerelő, 
Antatfl Antal halászmester, ökrös Géza banktiszt-
viselő, Újvári József hajós. Ezenkívül még 60 
tagu választmányt választottak. 

Mint érdekességet említjük meg, hogy a hiva-
talos lista elnökére, Privinczky Jánosra, szava:at 
nem esett. 

Gondolatom nálad: | 

Aspirén-tabletták 

x A t Távbeszélő előfizetők figyelmébe. A M. 
Kir. Posta Vezérigazgatósága vidéki távbeszélő elő-
fizetők betűrendes és szaknévsorát (telefonköny-
vet) az év második felében újból kiadja. Az ad-
minisztrációs teendőket a M. Kir. Posta Vezér-
igazgatóság III. ügyosztályának kebelében működő 
és a M. Kir. Postának a hirdetési üzletág ellátá-
sára létesített hivatalos szerve, a M. Kir. Posta 
Hirdető Hivatala látja el. A M. Kir. Posta meg-
szokott előzékenységgel szakembert küld az érde-
kelt előfizetőkhöz. A névsorokba közzéteendő hir-
detések és beiktatások felvétele miatt Stark Gyula 
hivatali kiküldött, a szegedj távbeszélő előfizető-
ket felkeresi. Kérjük a t. Távbeszélő előfizetőket, 
hogy nevezettet hivatalos eljárása során fogadják 
és tekintettel a könyv elsőrangú közérdekű vol-
tára, a t. Távbeszélő előfizetők saját érdeke, hogy 
a könyvben mindenki könnyen feltalálható le-
gyen. M. Kir. Postahivatal, Szeged 1. 425 

— Megkezdik a kaszárnyák í j tarozását A sze-
gedi kaszárnyák legnagyobb része városi épület, 
amelynek használatáért a város évi bért kap a 
honvédkincstártól. Ez a bér jelenleg körülbelül 
százötvenezer pengő évente. A város a bér elle-
nében kötelezettséget vállalt a kaszárnyaépületek 
jókarbantartására is. Ebben az ügyben hétfőn dél-
előtt vegyesbizotisági értekezlet volt a városhá-
zán. Az értekezleten megáHapi'oíták, hogy melyik 
épületben milyen mértékű tatarozásra van szük-
ség. Amikor a programbaveti munkálatok árát 
összegezték, kiderült, hogy az körülbelül száz-
hetvenötezer pengőt jelent. A város képviselőnek 
kérésére a honvédelmi minisztérium kiküldöttei 
megígérték, hogy a minisztérium a szükséges ösz-
szeget lakbérelőlegként kiutalja a városnak és igy 
a tatarozási munkálatok azonnal megkezdődhetnek. 

— iskolai hir. A Szegedi Zsidó Népiskolába a 
beiratások junius 24-én, 25-én és 26-án (kedden, 
szerdán és csütörtökön) délelőtt 9—12 óráig van-
nak a hitközségi irodában. Csak a szülők, vagy 
helyettesük kíséretében jövő taulókat ir be az 
iskola igazgatósága. Felhívják a szülők figyelmét 
arra, hogy a beiratás elmulasztása a kihágási 
eljárás megindítását vonja maga után. 

x Fürdőruhák készen és mérték szerint Lampel 
és Hegyi cégnél, Püspökbazár. 133 

— Munkaközvetítés A szegedi hatósági munka-
közvetítő hivatal közli: Állást kaphat: 2 kovács; 
3 bognár.- 2 kosárfonó; 1 nyerges; 1 kötélgyártó; 
1 kelmefestő, 1 kifutófiu. 

* Babős speciális órásmühelye, Oroszlán-u. 6. 

Bánk bán — vizsgaelöadá»iif. A Kürthy-rezsim 
hétfőn este vizsgaelőadást prezentált a szegedi 
Városi Színházban. A multheti operavizsga után 
most drámai vizsgát tartott a valóban díszesebb 
keretekre és komolyabb alkalmakra méltó Bánk 
bánba. E nagyszabású eseményhez meginvitálták 
a színház összes bérlőit is, mégis azokon kívül, 
akiknek kötelességük és hivatásuk jelen lenni a 
nézőtéren, mindössze néhány lézengő (hogy a 
Bánk bán stílusánál maradjunk, mondhatnánk igy 
is: lézengő ritterek) enyhítették az üres székso-
rok sivár mezőit Négy vendég szerepelt az elő-
adáson: M á g o r i Mária, aki Melindát játszotta 
és akinek képességeit ismerjük Alapi Nándor régi 
társulatából, — B a d ó c z Rózsa, aki Izidorát 
alakította hatásosan, egyszerű és megnyerő esz-
közökkel, aki szépen fejlődött, mióta nem láttuk 
a szegedi színpadon, — a fiatal Ké zd i -Ko-
v á c s Antal, aki Biberachot játszotta és Ber-
l á n y i Jenő, aki Tiborc maszkjában igyekezett 
bemutatkozni. A többi szereplők a régiek vol-
tak: a kitűnő T á r a y és U t i Giza, valamint 
Szilágyi, Szilassy, Sümegi, Bognár. Rónai, Marin-
kovics. Ez a nagyszabású esemény is lezajlott 
a szegedi színpadon, — a hétfői előadásról n e m 
k é s z ü l t k a s s z a r a p o r t 

A színházi iroda hirel 
Bihart Sándor 25 éves színészi Jubileuma ma 

este: Lau^sm Lajos vendégfelléptével: Rigoti-tlo. 
Minden vonatkozásban értékes előadást tart ma 
este a szinház. Az est főérdekessége Bihari Sán-
dor, a társulat egyik legnépszerűbb művészének 
25 éves színészi jubileuma és egyúttal búcsúja a 
színpadtól, másik érdekessége pedig Laurisln La-
jos.nak, a magy. kir. Operaház legdivatosabb és 
Szegeden is nagy népszerüségü tenoristájának ven-
dégfellépte. — Előadás előtt az érdemekben gaz-
dag művészt pályatársai és a szinügyi bizottság 
a színpadon fogják ünnepelni. 

A Magyar Szinház vendégjátéka srerdán és 
csütörtökön: 

Szerdán: Volpone. (Premierbérlet.) 
Csütörtökön: A jó firma. (A. bérlet.) 
Soha olyan nagysikerű szezonjáró vendégjárás 

még nem volt Szegeden, mint most. Az értékes-
nél értékesebb vendégek után most egy egész nagy 
müvészcsapat, a budapesti Magyar Szinház-nak 
csupa országos nevű nagyjai jönnek Szegedre és 
itt két nap alatt két premiert mutatnak be. Csor-
tos Gyula, Dénes György, Turay Ida, Gombaszőgi 
Ella, II. Balla Mariska, Főidényi László, a szegedi 
társulatnak éveken keresztül volt kedvence, Beke 
Aliz, szintén a szegedi társulatnak volt páratla-
nul népszerű szubrettprimadonnája, Vándory Gusz-
táv, Gyergyay István. Juszth Gyula — csupa szí-
nésznagyságok, akik a Magyar Szinház ezidei két 
legnagyobb sikerű darabjával jönnek Szegedre. 
A rendkívül érdeklődéssel várt vendégjáték hely-
árait csak igen mérsékelten, 20 százalékkal emelte 
fel a szinház, a csütörtök esti előadásra a köz-
tisztviselői kedvezményeket js érvényesíti 

Tamay Ernő igazgató bu csúf ellépte szombaton 
este: A névlelen asszonyban. 

A Stúdió vendégjátéka: vasárnap déhitán, va-
sárnap este és hétfőn déhitán. 

Sok pénzt takarít meg, 
ha Tábith Jenő képkeretezflnél kereteztet és vásá-
rolja szentképeit. S Széchenyi 'éf 8. Korzó Moiivul szombati 

T E J K U R A . 
Hlxösöox ÍO liter gyógylefre 
9 napig eltífegyxést veszek. 371 

Gedói Tejgazdaság reieton 11-54. 

Mosható, szakszerű 
tartós ondolálás 

Gottschallnál. 
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