
14 DfXfv: riKSZAG 1930 TtinTn* 39. -

TTgy tudom, hogy ujabb ártézi kutat kapcsoltak a 
vízvezetékünkbe, talán most már nem volna akn i 
dálya annak, hogy egy tömlővel naponta többször i 
is fellocsolják az utakat, hogy lekössék a port és 
megöntözzék a pázsitot, amelyik már ugy elszáradt, 
mintha a mérgespusztai határban volna, nem pedig 
egy nagv város szivében, ahol egyetlen könnven 
megközelíthető üdülőhelye a hőségben eltikkadt 
Okosságnak. 

Vagyunk egynéhányan, akiknek nincs módjában 
üdülőhelyekre utazni, vagy esetleg elvonulni üdül-
ni a szatymazi, vagy más környéki tuskulánu-
munkba és magunk és gyermekeink egészsége ér-
dekében megkívánhatjuk, hogy a csekély költ-
séget okozó öntözés utján rólunk és a mi jólétünk-
ről is gondoskodjanak. 

Kérem igen tisztelt Szerkesztő ur, hogy hivja 
lel figyelmét az illetékeseknek erre az égető kér-
désre. öntözzék az Isten szerelméért a Stefániát! 
Maradok kész hive, kitűnő tisztelettel: Szerény 
Polgár. 

Fájdalomtól rorprtórt kzíwoI todatjok, hogy 

Wolgard Ferdinándné 
Kiss M á r i a 

78 éves korAban, honMAa hotogség utAn olhonyt. 

Temeti»« folyó hó SO-An, hétffln délntin 4 órakor 

loet Pnlo tábornok oooa 15. szám alóli gyisiházhól. 

A g y A s z o l ó caa lAd . 

írógépen 
Keller irógép szaküzlet. 

'eirésokat, másoláso-
kat «oronklvlU Is rend-
kívül olcsón vál'al 

101a 

Villany*'" Villany 
m""ak Jani Andrásnál 
r á c v l A l v a SzécQenyi tér 8. 
I C M I t S I l C i 46 Telefon 19—28. 

Uzletáthelyezés miatt 
n raktáron levő olloménoknl leszállított áron éru«ltom 
Winter kárpüos, Korona u. 3. m Telefon: 18—56. 

Értesítőm a n. é. közönséget és ismerőseimet, 
hogy B.ilázs és Petri, majd Petri Antal cégtől I 
junius 15-én kilépve, hol hosszú éveken át mint S 9 
szabász működtem, 

Dugonics-tér 11. sz. alatt 
(Mliller-palota, veit Friedricii szabi helyisége) 

úri szabóságot 
nyitottam. 

Dus választékban tartok hazai és külföldi szö-

veteket. Hozott anyagból j3 vállalok munkát a 

legkényesebb igényeknek és Ízlésnek megfelelőt. 

Szives pártfogást kér J f j l C Z j F Ü I Ö p 

44« urlszabó - mester. 

№ 

elengedhetetlen kellék 

mely előnyösen diszit minden nőt 

A strandon 
különböző színekben ragyogó üveggyöngyöket, de 

az elegáns uccai vagy estélyi toilettekhoz csakis 

finom müvü valódi ékszert viseljen, melyet a 

l e g o l c s ó b b a n besze rezhe t 

Igen előnyös 
részletfizetésre is 

Miilhoffer V. 
mttórás és ékszerésznél 

Széchenyi tér 9. 466 

óra- és ékszerfavllások leggon-
dosabban fuiányo s árak mellett. 

f j I > 0 Vasárnap. Róm. kath. Péter és Pál. 
• protestáns Péter, Pál. Nap kél 4 

óra 5 perckor, nyugszik 8 óra 1 perckor. 
Somogyi-könyvtár zárva. Muzeum nyitva dél-

előtt lO-iőI fél' l-Ig. 
Egyetemi könyvtár vasár- és ünnepnap zárva. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-

tanak: Grűnwald Imre, Kálvária ucca 17. (Tel. 
225.) Just Frigyes, Petőfi Sándor sugárut 41. (Tel. 
777.) Temesváry József, Kelemen ucca 11. (Tel. 
S91.> Moldván Lajos, Újszeged, Vedres ucca 1. 
(Tel 846.) Selmeczy Béla, Somogyi-telep. (Tel. 
5.) Törők Márton, Csongrádi sugárut 14. (TeL 364.) 

— A kormányzói kabinetiroda távirata a főis-
pánhoz Dr. A i g n e r Károly főispán szombaton a 
kővetkező táviratot kapta a kormányzó kabinet-
irodájától: »A kormányzó nr őfőméltósága a szü-
letésnapja alkalmából Méltóságod és a Szeged vá-
ros közönsége által előterjesztett szerencsekivá-
natokaV szrves köszönettel fogadni méltóztatott. 
Felkérem Méltóságodat, hogy ezt tudomásul venni 
és erről a város közönségét értesíteni szívesked-
jék. U r a y államtitkár, a kabinetiroda helyettes 
főnöke.« 

— TeUe« ülés » kamirában A szegedi keres-
kedelmi és iparkamara hétfőn délelőtt fél 11 óra-
kor teljes ülést tart. 

— Eljegyzés- Csermák Béla, a szegedi m. kir 
mértékhitelesítő hivatal főnökének leányát, Etel-
kát, oki. tanítónőt, eljegyezte Borvendég János 
okleveles gépészmérnök, Budapest Székesfőváros 
Elektromos Müvei mérnöke. (Minden külön érte-
sítés helyett) 

Kánikula a korzón 

_ A szegerii újságírók nyári mulatsága. A Ma-
gyar Újságírók Egyesületének szegedi osztálya 
szombabon, julius 5-én, este nagyszabású nyári 
mulatságot rendez. Az előadás a Tisza-szálló nyári 
kerihelyiségében lesz, amely árnyékos, hűvös és 
kiválóan alkalmas erre a célra. A műsor alkal-
mazkodik a nyárhoz és a vidámság jegyében kí-
vánja néhány órán át szórakoztatni a közönsé-
get. Az előadói gárda a színház java művészei-
ből telik ki, de ezenkívül számos értékes meg-
lepetés készül. Az Ocskav-müvészpáron kívül szen-
zációszámba megy megfelelő keretben az összes 
szegedi cigányzenekarok, továbbá a Márdits-zene-
kar szereplése. Apró egyfelvonásosok során sokat 
igér a Szegedi Revü. amely felöleli a helyi ér-
dekességeket a színházi aktualitástól kezdve az 
alsótanyai bolettáig. Az újságírók a közönség ér-
deklődését t á r g y s o r s j á t é k k a l is fokozni kí-
vánják. A szegedi kereskedői világ egymásután 
ajánlotta fel az értékesnél értékesebb tárgyakat, 
amelyek 50 filléres jegyekkel kerülnek kisorsolásra. 

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

x Még a pokoli hőség is nevetségessé válik, ha 
a Gázgyár olcsó ventállitorát 55,— pengő 6 havi 
részletre, 1 évi jótállással megveszi. 436 

x A Mercedes—Brnz bajorországi távutazási ver-
seny keretében ujabb kiváló sport- és megbíz-
hatósági eredményeket mutatott fel, amelyek mél-
tóképen illeszkednek be az eddigi nagyszerű győ-
zelmek sorozatába. 

x Készíttessen tarlós ondolálást Hoffmunnénál, 
haja mindig rendben lesz. 350 

— UJ rendszer az ipartestületben. K ö r m e n d y 
Mátyás felsőházi tag ipartestületi elnökségéről való 
lemondását legutóbb visszavonta. Kijelentette azon-
ban, hogy nem kiván továbbra részt venni az ipar. 
testület belső ügyeinek irányításában, csupán a 
külső, reprezentatív vezetést tartja lenn magának. 
A belső ügyeket így T a k á c s Béla társelnök intézi. 
Takács Béla az ipartestület ügyvitelét reszortokra 
osztotta, amelyeknek élén egy-egy alelnök fog ál-
lani Az alelnökök helenkint rendszeresen tanács, 
kozásra fognak összejönni, amikor végzett mun-
kájukról beszámolnak és észrevételeiket, tervei-
ket megvitatják. Szerep vár a szakosztályi elnö-
kökre is, akiket a vezetőség fokozottabb munkára 
kiván ösztönözni. Ezt a célt szolgálja a szakosz-
tályi elnökök értekezlete, amely havonta jön majd 
össze. Szakosztályi nap rendszeresítését tervezik. 
Minden szakosztály minden hónap egy előre meg. 
határozott napján ülést tartana, amelyen nem-
csak hivatalos ügyekkel, hanem a szakmát érintő 
újításokkal, módszerváltozásokkal, az árak alaku-
lásával, stb., foglalkozna. Az ipartestület elnök-
sége ezúton kéri a tagokat, hogy kisérjék figye-
lemmel az ipartestület és a szakosztályok mű-
ködését 

x Gummf'alpn cipő 41. számig P 5 35 a Tl»»-
Aruházban, Püspőkbazár. 194 

— Elfoglak egy piaci tyuk*olvaJt. Szombaton 
délelőtt a Rudolf-téri piacon tettenértek egy asz-' 
szonyt, aki egy pár tyúkot akart ellopni Az asszonyt,: 
J ó j á r t Miliálynét a detektívek előállították. Jó-; 
jártné azzal védekezett, hogy nem akart lopni, 
csupán alkudozás közben egy-két lépést tett a 
tyúkkal. Jójárt Mihálynét kihallgatása után elbo-
csájtották a rendőrségről. 

x Oxford, puplin és zefir url férfiingek készen és 

mérték szerint Lampel és Hegyi cégnél. 133 

x »Dóczy fotelágy«, ottomán, matrac. Hid-n. 99 

— A sör fuvarozása. A kereskedelemügyi mi-
niszter a sör vasárnapi szállítására vonatkozó-
lag elrendelte, hogy vidéken május 1-től augusz-
tus 31-ig terjedő időben a munkák délután 4 
óráig, az év egyéb szakában pedig déli 12 óráig 
legyenek végezhetők Amennyiben valamely város, 
vagy község állomásán a sört szállító vonatok 
ezen megállapított időpontok után közlekednének, 
ugy a sör fuvarozása a vonatkőzlekedés idejéhez 
képest meg van engedve, önként értetődően a 
megrendelőhöz is. 

x Hiába rabolták et a csehek a Tátrát, hiába 
drága az olasz tengerpart, a Gázgyár 55,— pengő, 
6 havi részletre, 1 évi jótállással kapható ventil-
látora a legnagyobb kánikulát is elviselhetővé teszi., 

x Autótaxi telefonszáma 300. 33 

— A Szent Imre-év és az Athenaeum. Az or-
szágszerte meginduló Szent Imre-ünnepségek al-
kalmából az Athenaeum három uj, a szent ki-
rályfi életével, korává és legendáival foglalkozó 
kiadványával lép a magyar Olvasóközönség elé. 
Dr. Erdélyi László szegedi egyetemi tanárnak két 
müve jelenik meg: a »Szent Imre és kora« cimü 
kötetében a liliomos királyfi korának történelmét 
tárgyalja a modern oknyomozó történet eszkö-
zeinek segitségbevételével, mig a »Szent Imre fe-
gendája« cimü munkájában Szent Imre csodái-
nak legendája művészi fordításban, tudományos 
magyarázatokkal érteti meg az első magyar ki-
rályfi nagy népszerűségét. A harmadik kötetben 
Kosztolányi Dezső tizenhárom latin Szent Imre-
himnuszt fordított le művészi tökéletességgel. 
Mindhárom kötet tartalmához méltó nemesen egy-
szerű köntösben, iillusztrációkkal díszítve jelent 
meg. 

x »Tinául* gyümőlcskonzerváló Rókusi patikában, 

x Gyorsírás!» gépKásI tanfolyamra jelentkezés 

gyorsiró iskolában hétfőn délután hatkor. Föld-

váry-ucca 2., Honvéd-tér 4. Telefon 13-19. 451 

x Vaságyak Vörösnél, Attila-u. 6. Tel. 19-30. 

Üdvözlet Davosból. 468 

Édes Hof fmanné ! Nagyon, de nagyon so-

kat gondolok Magára, ide kellene jönnie leg-

alább csak egy kis időre, hogy megmutatná , 

hogy mi lyen a rendes munka . Nem hiszi' 

el, hogy mindenütt Magát emlegetem, hogy, 

olyan rendes kiszolgálás nincsen sehol, m in t 

Magánál . Dacára annak, hogy hatszoros az 

ár, mégsem tudnak ugy sem manikűrözn i , 

sem vágni. Itt kü ldöm üdvözletemet az ösi-

szes alkalmazottaknak is. 

Dr. B..m 


