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Epekő-, vesekő- és hólyagkőbeíegek, 
valamint azok, akik hugysavas sók tulszaporo-

dásában és köszvénvhen szenvednek, a ter-

mészetes „Ferenc J ó zse f " keserüviz hasz-
nálata mellett állapotuk enyhülését érhetik el. 

Az orvosi gyakorlat számos kiváló férfla hosszú 

megfigyelés alapián megállapította, hogy a 

Ferenc József víz biztos és rendkívül kelle-
mesen ható hashajtó s ezért sérvbajoknál és 

i rostatahetegségeknél is ajánlják. A F e r e n c 

Józse f keserűvíz gyógyszertárakban, drogéri-

ákban és fuszerüzletekben kapható. B.89 

jiijí • a i i m n a n B w o n m a M 

— A Somogyi-könyvtár és Városi Muzeaim nyári 
s?x)lgá!aía. Julius és augusztus hónapban a könyv-
tár és muzeum délelőtt 10-től 12-ig van nyitva, 
a könyvtár csak tudományos látogatók számára. 
A folyóiratakció tagjai minden kedden, csütörtö-
kön, szombaton cserélhetnek folyóiratot délelőtt 
11 órától 12-ig. Julius 14-től augusztus 2-ig bezá-
rólag intézeti nyári nagytakarítás, e három hét 
alatt a vasárnapi muzeumnyitáson kívül minden 
más könyvtári, folyóirat, olvasótermi, vagy mu-
zeumi szolgálat szünetel. 

x »Vindul« gyümölcskonzerváló Rókusi patikában. 

x Az építkezési panama. Minden tíz esztendőnek 
megvan a maga építkezési szenzációja, mely az 
illetékes körök határtalan bosszúsága mellett leg-
többször egy világrész kacagását váltja ki és esz-
tendőkön keresztül közszájon forog. Ilyen épí-
tési szenzáció volt annak idején például a Ji-
ból vashíd, mely eredeti rendeltetésének meg is 
felelt, csupán a vasanyag hiányzott belőle telje-
sen. De hogy húsból hogy tehet tésztát készíteni, 
a levegőben hogyan úszkálnak és foghatók a ha-
lak, a kanári madár miképen pótolja a világító 
villanykörtét, stb. — ezt csak most halljuk és 
ezek a ma legújabb szenzációi. Uferini mester 
oldja meg e problémákat mától kezdve a szín-
házban. 

özv. Boros Jánosné szül. Perl-
faszíern Nsna lesújtva a fájdalom-
lói a maga, gyermekei és a rokon-
ság nevében tudatja, hogy a legjobb 
férj, a gyengéd apa és szerető testvér 

Boros János 
éleiének 64., boldog házasságának 
36 évében rövid szenvedés után 
junius 29-én elhunyt. 

Drága halottunk földi maradványait 
julius 1-én, kedden d. e. 9 órakor 
kísérjük a szegedi zsidó temető cin-
terméből örök pihenőre. 
Boros Lenke, férj. Tenner R á n d o m é , 
Boros töanit, féri. Boros Sándorné, 
Boros Ható, E r z s i , P i r o s k a és Juiia 

gyermekei. 

Boros Bénii, Sándor, Henrik, valamint 
Engelsmann fldámné és B o k o r Jánosné 

testvérei. 

Tenner Miklós, Boros J ó z s i és L e n k e 
unokái. 

Perl Mór é s Fia szállító c é g 
I mélyen megrendülve jelenti, hogy 

45 éven át volt hűséges főtiszt-
viselője 

m 

Boros lános 
ur 

folyó hó 29-én d. e. 10 órakor 
64 éves korában rövid szenvedés 
után elhunyt. 
Felejthetetlen munkatársunk egész 

élete munkásságát szentelte cé-
günknek és puritán jellemével, 
valamint hasznos szolgálataival 
tiszteletremélíó és elévülhetetlen 
emléket hagyott maga után. 

Í930 julius t 

Iskolai hírek 
A szegedi H l kerület! állami polgári leányiskola 

igazgatósága közti, hogy a minisztérium legu|abb 
intézkedése folytán pótbeirások alkalmával csak 
nagyon kivételesen írhatók be tanuló*. A rendes 
beirás 1-én és 2-án lesz. 

A piarista városi gimnázium fgazgaVwága még 
egy párhuzamos első osztályt nyit és igy azok. 
akik tegnap a létszám betelése miatt felvételt 
nem nyerhettek, ma (julius 1-én) felvételre^jelent-
kezhetnek. 

Az állami faipari szakiskolában megkezdődik 
a beiratások. A szeptember 1-én kezdődő nappali 
tanfolyamra 4 középiskolai, vagy polgári iskola; 
bizonyítvánnyal, a szeptember 1-én kezdődő fa-
ipari mesterképző tanfolyamra szakiskolai végbi-
zonyítvánnyal, vagy 2 évi segédi gyakorlattal le-
het jelentkezni, a julius 15-én kezdődő női felső-
ruhaszabó tanfolyamra 16 éven felüli nők je-
lentkezhetnek mindenkor délelőtt 8—1 és dél-
után 4—6 óra között. 

— Az Alföldi Mezőgazdasági Intézet aratóünne. 
pélye. A szokatlanul hamar beálló forróság Péter-
Pálra már beértette a gabonákat Az aratás meg-
kezdődött és itt-ott befejezést is nyert. Az Alföldi 
Mezőgazdasági Intézet njszegedi kísérleti gazda-
ságában is szombaton végetért az aratás, amelyet 
ezalkalommal a hagyományos aratóbál követett Az 
aratóünnepély jelentőségét emelte, hogy az in-
tézet igazgatósága a gazdaságban több mint 10 
esztendő óta dolgozó ózv. C s i 11 a g Ferencnét 
és családját buzaajándékban részesítette. 

x Giimmitalpa ctpö 41. számig P 3 35 a Tisza-
Aruházban, Püspökbazár. 194 

— A református énekkar sikere. Az orosházai 
»Petőfi« dalárda 29-én tartotta versennyel egybe-
kötött zászlóavató ünnepélyét A versenyen 12 
dalárda mérte össze tudását A verseny három 
csoportban folyt le. Szegedről a Református Ének-
kar vett részt a versenyen. Az első csoportban 
Hoppé: > Dalol játok!« és Révfy Géza » Vadászkait« 
adta elő a fiatal énekkar Árokszállástj János kar-
nagy lendületes vezényletével. Az énekkar szép 
sikert ért el. Az első csoport első b) diját — egy 
hatalmas ezüstserleget (Orosháza község verseny-
dija) — hozták magukkal Szegedre. 

x Fürdőruhát készen és. mérték szerint Lampel 
és Hpgyl bégnél, Püspökbazár. 133 

— Irodai gyorsírás! és géplrási vizsga Szegedon. 
A minisztertanács határozata alapián a gyorsírás, 
mint közhivataloknál képesítési kellék, ismereté-
nek elbírálására hivatott Irodai Országos Gvors-
és Gépírókat Vizsgáló Bizottság vasárnap tartotta 
Szegetlen II. vizsgáját Bálint Anta' pszichotechnikus 
elnöklésével, dr. Galamb ödön makói és Eckerdt 
Elek szegedi tanárok részvételével. A Szegedi Gyors-
írók Egyesületének 22 hallgatója tette le sikerrel 
a vizsgát és pedig dr. Fischer Marcellné, Maver 
Margit, Wiesner Margit, Pap Ilonka, Keszler Ilonka, 
Csikós Margit, Churávy Eta, Schwarz Erzsébet 
Kois Anna, Gábor Etelka, Czanik Hódi Erzsé-
bet, Simonovics Ilona, Bacsó Gizella, Komlósi Ilona, 
Balogh Teréz, Soltész Ida, Szűcs Sarolta, Pálfi 
Ilona, Csucsner Irén, Miltényi Györgyike, dr. Mar-
gita István és Kállai Gyula, — az Irodai gépírói 
vizsgát hatan állották ki sikerrel: Blau Klára, 
Katona Erzsébet, Mayer Margit Dékány Julir<tana, 
Balogh Teréz és Bacsó Gizel'a. Bálint Antal el-
nök hirdette ki a szegedi gyorsíróiskola kitűnő 
.tanítását igazoló eredményt, amellyel a vizsgára 
jelentkezettek mindegyike elérte azt a szigorú kö-
vetelményt amelyet az állami vizsga anyagával a 
minisztérium kitűzött és a vizsgázók legnagyobb 
része minden eltérés nélkül tette át a 10 perces 
diktátum szövegét. 

x Autótaxi telefonszáma 300. 33 

— Egy évre szállották le a Somogyi-telepi 
pénzhamisító börtönbüntetését. 0 s ó t i József So-
mogyi-telepi kőművesmester a mult évben Váj-
n á Ádám szabóval együtt hamis pengősöket gyár-
tott. Leleplezésük után a törvényszék fejenként 
1—1 évi börtönre ítélte. A büntetés megkezdése 
előtt Csótit hazabocsájtották. Csótinak első dolga 
volt, hogy az eldugott hamis pengősökön tul-
adjo'n. De rajtavesztett, mert elfogták. A törvény-
szék Vild-tanácsa márciusbanb Csótit hamis-
pénz csalárd használata miatt 2 évi börtönre 
ítélte. A tábla a hétfői tárgyaláson Csóti bünte-
tését 1 évre szállította le. 

x Oxford, puplin és zefír uri férfiingek készen és 
mérték szerint Lampel és Hegyi cégnél. 133 

— Táncosnőket képez k! a színház részére Ré-
vé s z Béla tánctanár. A kiképzés díjtalan. Je-
lentkezhetnek jóalaku leányok Révész tanárnál na-
ponta délelőtt 11—12 óra között a városi szín-
háznál. 

% Babós speciális órásmühelye, Oroszlán-u. 6. 

hatók. 
Jlspirfn felalroalhafatfaa, 

— Iskolai találkozó A szegedi állami faipari 
szakiskola végzett növendékeinek találkozója jú-
lius 2-án az intézet 14-es tantermében lesz dél-
után 5 órakor. 

— Garden Parly Újszegeden. A Magyar Nők 
Szent-Korona Szövetsége julius 1-én az uj szegedi 
kis Vigadóban nagyszabású Garden Partyt rendezi 
Katonazene, tánc reggelig. Kezdete este 8 órakor. 

— Rózsaünnepély a Stefánia-sétányon. A Katho-
likus Leányok Országos Szövetségének szegedi cso-
portja julius 5-én a Stefánia-sétányon rózsaünne-
pélyt rendez, melynek teljes jövedelmét a 
Katholikus-ház felépítésére adományozza. A kö-
zel száz leányból álló rendező gárda mindent 
elkövet, hogy az ünnepély sikere minden eddigit 
felülmúljon. , 

A színházi iroda hírei 
Jön Uferinl. Hogy kicsoda Uferini t \Ezt 

csak a déli és az északi sarkon lehetne kérdezni.. . 
mert hol nem volt ö még? És ahol már toK, ott 
tudják, hogy ki ő, — hogy egyedülálló és utolér-
hetetlen reprezentánsa a büvészmüvészetnek. öt 
évvel ezelőtt az egész országban adóztak egyöntetű 
elismeréssel művészetének, mellyel az ördöngös 
varázslat, a legteljesebb illúzió és páratlanul ha-
tásos és látványos mutatványai sorozatával aratta 
sikereit. Mostani műsora a haladás kívánalmai-
nak megfelelőleg kibővítve, megnagyobbítva és 
ujabb számokkal tarkítva két és fél órán keresztül 
tartja állandó érdeklődésben és derültségben a 
nézőket Uferini 6 tagu együttese a legszebb szín-
padi jelenség. Uferini mester maga a megteste-
sült charme és közvetlenség, ki ördöngös mutat-
ványaival egyik ámulatból a másikba ejti a néző-
teret. Három fia közül nehéz eldönteni, melyik 
a szebb és szimpatikusabb. A három fiu közül 
talán mégis az »összekötő tiszti lopja be magát 
a közönség szivébe, ki kedves tört magyarságá-
val és decens mókáival ugyancsak megnevettet. 
Erna Zimmermann, a berlini Ronacher ünnepelt 
szépségű és jelenségszámba menő művésznője, ki 
elválaszthatatlan és nélkülözhetetlen segítőtársa az 
együttesnek. — Az előadások nívója ugyanaz, mint 
a világvárosok színpadain. A társulat saját kel-
lékeivel és ca 12 métermázsát kitevő díszletrak-
tárral jön, ugy, hogy Uferini mesternek már a 
puszta megjelenése és bevonulása is feltűnés szám-
ba megy. Égy bizonyos, hogy mostani szereplése 
a hozzáfűzött reményeket és várakozásokat messze 
felül fogja múlni, mert Uferini egyedüli a maga 
nemében, a látványosságok és megmagyarázhatat-
lannak tetsző mutatványok a legteljesebb elisme-
rést és sikert fogják hozni. — Műsorának kiemelke-
dőbb attrakciói: Halászat a levegőben — Halál-
tánc — Eltüntetett táncosnő — A fuseráló szabó 
- Világító kanári - Kártyaíánc — A zöld álarc 
(a XX. század legnagyobb csodája) — Repülő ga-
lambok — Indiai csodák — Bécsi tészta — Uferini 
eltűnte' tiz embert és egy 'óvat. 

Az Uferini-eJöadásokal rendes hesyarak mellett 
tartja a színház, köztisztviselői kedvezmények ér-
vényben. 

Uferini Szegeden: kedden, szerdán, csütörtökön 

és pénteken. 

g oealádi-kópet, csoportképet, 
levelezőlapokat IsnolcaóSban 

» , SIMONYi féntképésznél. 
Síéchenvi tér 8. lernev-hézh»n. ^o r i " Mórival eremben. 
F é n y k é p e k e t / 
C i t r o m ! D i ó b é l ! 
Mogyoróbél, mandula, mazsola 

minden mennyiségben 

a legolcsóbb árak mellett kapható 

C $ I l £ Ó $ ~ n á i Polgár ucca 19. 
• de l e l őn : 18-97. 


