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1930 augusztus 17.

Versenyajánlati hirdetmény.
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Péntek. Róm. kath. Nagy B.-A.
protestáns Napoleon. Nap kél 4
óra 54 perckor^ nyugszik 7 óra 14 perckor.
Somogyi-könyvtár zárva. Muzeura nyitva délelőtt 10-től fél'l-ig.
A« egyetemi könyvtár olvasótermei augusztus
16-tól 31-ig zárva maradnak. Könyvkölcsönzés ez
időszakban hetenként kétszer: kedden és pénteken délelőtt 9-től 12 óráig.
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Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: Barcsay Károly, Széchenyi tér 12. Franki
Antal, Szent György tér 6. Gergely Jenő, Kossuth
Lajos sugárut 31. Dr. Löbl Imre, Gizella tér &
Moldván Lajos, Újszeged, Vedres ucca 1. Selmeczy
Béla, Somogyitelep.
—
lebbi
miatt
lenik

A D é i m a g y a r o r s z á g legköze
száma Nagy boldogasszony ünnepe
vasárnap reggel a rendes időben jemeg.

— A szegedi hőmérő. A szegedi egyetem földrajzi intézetének meteorológiai obszervatóriuma jelenti, hogy csütörtökön Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 29 fok Celsius, legalacsonyabb
152 fok Celsius. A barometer adata 0 fokra és
tengerszinre redukálva reggel 755.4 mm., este 752.5
mm. A levegő relatív páratartalma reggel 90 százalék, délben 67 százalék. A szél iránya nyugati,
erőssége 4—3 volt.
— A miskolci orvoskongresszus.
Szeptember
7-én és 8-án országos kongresszusra gyűlnek öszsze az orvosok Miskolcon, amelyen sok szegedi
orvos is résztvesz. A kongresszuson Szeged város
is képviselteti magát. A kongresszus tárgysorozatán két fontos pont szerepel: az egyik az orvostársadalomban tapasztalt álláshalmozás és az
orvosi tulprodukció ügye.
— Istentisztelet Ferenc József emlékére. 18-án,
délelőtt 10 órakor I. Ferenc József születésének
100-ik évfordulója alkalmából istentisztelet lesz a
fogadalmi templomban. Az istentiszteleten a hatóságok képviselői is résztvesznek. — Vasárnap,
17-én, délelőtt 10 órakor Ferenc József születésének századik évfordulója alkalmából az uj zsinagógában lesz istentisztelet.
— Halálozás. Egy köztiszteletben álló úrinő,
őzv. S p i t z Márkné költözött el tegnap az élők
sorából 86 éves korában. Az elhunyt Makóról
költözött Szegedre leányához, özv. dr. F i s c h o f
Henriknéhez és rövid idő alatt jóságával, szeretetreméltóságával sok jó barátot szerzett. Temetése holnap délután lesz Makón, ahova a család hazaszállittatja és a családi sírhelyen helyezi örök nyugalomra. Gyermekei és kiterjedt
rokonság gyászolják.

— Budapesten Szent Istvánkor nincs záróra.
Budapestről jelentik: A Szent Imre jubileumi ünnepségekkel kapcsolatos nagyobb idegenforgalomra
való tekintettel augusztus 19., 21. és 22. napokon minden szórakozóhely záróráját a belügyminiszter éjfél után 4 órában állapította
meg.
Augusztus 20-ára a belügyminiszter a zárórát felfüggesztette.
— A szegedi állami faipari szakiskola szeptember 1-én kezdődő hároméves nappali tanfolyamára
pályázatot hirdet. Felvehetők a középiskola vagy
polgári iskola négy osztályát végzett tanulók. Előzetes gyakorlat nem szükséges. Jelentkezni lehet
az intézet igazgatóságánál, jelentkezéskor bemutatandó a születési anyakönyvi kivonat, iskolai
bizonyítvány és ujraoltási bizonyítvány.
— Munkaközvetítés. Állást kaphat a hatósági
munkaközvetítő utján 1 kalapos; 1 hölgyfodrász;
1 vasesztergályos; 1 épületlakatos, segitőj 1 fémcsiszoló és galvanizáló.
— Halálozás. Ozv. dr. Z á p o r y Nándörné karánsebesi lakos folyó hó 11-én hosszú szenvedés
után elhunyt. Utolsó óhaja volt, hogy férje mellett, magyar földben pihenhessen. Fia, Záporys
Viktor a holttestet autón Szegedre szállíttatta,
ahol tegnap, folyó hó 14-én az izraelita temető
halottasházából tétetett örök nyugalomra.
x cs. Joachim Ferenc Szegeden. Kétféle művész
egyéniségről tudunk. Az egyik az adott helyzetben, nyugodtan elhelyezkedve, a környezet hatását magába olvasztva, alkot embertársai részére.
A másik a forrongó, a nyugtalan vérű, aki nem
tud egy helyen maradni, — mert tudásvágya a világ összes létező jelenségeit át akarja fogni —
az internacionalista, a haladó, az életigazság keresője. Ez Cs. Joachim. Másfél éve, hogy itt hagyta Szegedet. Megjárta Bécset, Berlint, Drezdát.
Festett, filozofált, föltalált, tanulmányozta az életetr. Most európai körútra indul egy autóval, mely
egyúttal lakásul is szolgál a művésznek. Felkeresi
Európa legszebb vidékeit és megáll ott, ahol megtetszik neki, lefesti a természet adta vidéket és
megy tovább. Ha készen van egy csomó kép, kiállítást rendez ott, ahol éppen van. Ez
Cs.
Joachim élete, ez az ő levegője. Most hazajött
Szegedre néhány heti tartózkodásra barátai meghívása folytán egy pár portré megfestésére.
x Ujszegedi Vigadóban halpaprikás és turóscsusza.
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* ízléses, finom, előnyomtatott kézimunkák szezonutáni lezállitott áron szerezhetők be »Muskátli« Kézimunkaiparnál, Kölcsey-ucca 5. (Royalszálló során.)
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x Nyári idénycipőárusitásunk soha vissza nem
térő előnyöket nyújt. Belső kirakatunk ezt meg.
győzőén igazolja. Del-Ka fiók, Kárász-u. 14.
100
— Térzene a Széchenyi téren. A Hunyadi János 9. honvédgyalogezred zeneosztálya közli,
hogy az ezredzeneíiar 16-án térzenét tart a Száchenyi-téren, melynek műsora a következő: 1. Nelhardt: Egri dalok, induló. 2. Offenbach: Orfeusz
a pokolban, nyitány. 3. Scheider: Mezei virágok,
keringő. 4. Mozart: Zarándokok kara és Srastró:
áriája a Varázsfuvola cimü operából. 5. Smetana:
Sex tett: »Az eladott menyasszonyt cimü operából. 6. Kral Ezüstlakor'alooi. induló.

A versenyajánlati pályázatok
meggondnoknak adandók áf.

alólirotl

tö-1

A versenyajánlati pályázalon csak azok vehetnek részi, akik egyidejűleg 1530 P l. azaz
egyezerötszázharminc pengői bánalpénzül készpénzben vagy óvadékképes értékpapírban
Vida Sándor ügyvéd [urnái legkésőbb a versenyajánlat átadásával
egyidejűleg letétbe
helyeznek.
A csőd választmány fentartja magának a
Jogot arra, hogy a versenyajánlat! pályázatok!
mellőzésével alólirotl helyen és időben nyil-l
vános, szóbeli érverést rendeljen el, amelyení
a pályázókon kivfil csak azok vehetnek részt*
akik a tömeggondnok kezeihez egyezerötszázharminc pengőt bánalpénzül letélbe helyeznek.'
A vételi illeték
és forgalmi adó a vevőt
terheli, mely a vételárral egyidejűleg fizetendő.
A kikiáltási ár a csődválasztmány jelenlétében felbontandó zárt versenyajánlatok közül
a legmagasabb ajánlal összege. Magasabb
szóbeli ajánlat hiányában a legmagasabb
Írásbeli ajánlat fogadtatik el.
A vételár azonnal, készpénzben fizetendi
elleneseiben az ajánlat hatályát veszti é
ezenfelül felel ajánlattevő az ezt meghalad
káréri is. A csődválesztmány fentartja m a g _ ,
nak a jogot arra, hogy sem az írásbeli, sem!
a szóbeli ajánlatot el nem fogadja, az áru*
raklár és berendezés értékesítését egyéb uton,í
esetleg egyes csoportokban vagy tételenkénti
kiárusítás ulján eszközölje.
Sem a csődválaszlmány, sem a tömeg axj
eladásra kerülő ingóságok mennyiségéért és!
minőségéért, állapotáért nem szavatol. Tömeggondnok közbenjöttével az áruraktár előzete-f
sen bármelyik napon megtekinthető reggel
8 órától esti 8 óráig.
A beérkezett zárt versenyajánlat! pályázat
tok 1930. év augusztus hó 26 ik napján délJ
után háromnegyed 6 órakor bontatnak feí
Csongrádon dr. Vida Sándor tömeggondnok
irodájában. A beérkezett ajánlatok nyomban
érdemleges elbírálást nyernek és az esetle-1
ges szóbeli árverés időpontja is nyomban'
megállapíttatik. Versenyajánlati pályázatok 1930
év augusztus 26-ik, huszonhatodik napjának
délelőtt 12 órájáig fogadtatnak el.

x DIÁKKELENGYÉK! INTÉZETI FEHÉRNEMOEK, FIUINGEK, HARISNYÁK DUS VÁLASZTÉKBAN, FELTŰNŐ OLCSÓ ARAKON LAMPEL
ÉS HEGYI CÉGNÉL, PÜSPÖK-BAZÁR ÉPÜLET.

— A katholikus kör uj díszzászlója. A Szegedi
Katolikus Kör szeptember 21-én szenteli fel uj
diszzászlóját. A zászlóanyai tisztségre
felkérték
gróf K l e b e l s b e r g Kunónét, dr. A i g n e r Károlynét, dr. S o m o g y i Szilveszternét, dr. S h v o y
Kálmánnét és dr. K ó s z ó Istvánnét. Gróf Klebelsberg Kunóné a kör vezetőségéhez levelet intézett, amelyben a zászlóanyai tisztséget elfogadja
és közölte, hogy a zászlószentelés! ünnepségen
feltétlenül résztvesz.
* Autótasi tellefonszáma 300.
27
— Ausztria nem adja ki Újhelyi Nándort. Bécsből jelentik: Az igazságügy minisztérium néhány
hónappal ezelőtt Bécsből Ú j h e l y i Nándor iró
kiszolgáltatását kérte. Az osztrák igazságiigytninisztérium Újhelyi kiszolgáltatását m e g t a g a d t a .

Vb Kohn Ignác csongrádi kereskedő ellent
csődüqyben a csődválasztmány 1930. évi julius
hó 18 án tartolt ülésében hozolt határozat
alapján ezennel közhírré teszem, hogy vagyonj
bukóit Kohn Ignác üzletében 1—11. tétel alatti
leltározott üzletberendezési és felszerelési Íár-í
gyak és 12—288 tételszám alatt felvelt áruraktár zárt versenya}ánlati pályázat utján «
legtöbbet ígérőnek eladatni fog.
Az árurakfár és üzletberendezési tárgyak)
becsériéke 15 249 P 05 HU.

Kell Csongrádon,
12-én.

1930.

év

augusztus h ö

Dr. Vida Sándor
Az Egyesült-Államok hadseregének uj parancsnoka,
Douglas Mac Arthur generális
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0gy»éd
ISmeggondnok.

Sport
Pénteken délután: Bástya-SzAK, Bástya-Zrinyi
A pénteki ünnepnap
egyetlen szegedi
sporteseménye P Bástya tréningmeccse, amelyen »a!án már iobb teljesítmény alakul ki a
vasárnap látottaknál. Szezoneleji formát játszott m é g ki a Báslya az SzTK ellen, ami
azonban nem jeleni különöset, mert az első
meccsen nagyobb csapatok sem állhatnak
fitt kondícióban starthoz Ugy halljuk,hogy Szedtacsek ezen a héten alaposan munkába fogta
a Báslyát és módszere már is sokat javiioli a
piros-feketék összjátékán, főleg lövőképességén és technikai felkészültségén.

Nem lesz tehát minden érdekesség nélküli a pénteki tréningmeccs. A közelgő baj^
noki szezon arra Inti a Bástyát, hogy erősen
feküdjön bele az ilyen Iréningjellegü mérkőzésekbe is, mert halad az idő és néhány hét
múlva már teljes vértezetben kell megkezd
deni a bainoki küzdelmeket. A pénteki tréningmeccsen a Bástya valamennyi játékosa
részivesz. Az első félidőben a SzAK, a másodikban a Zrinyi lesz az ellenfél. A mérkőzés délután 5 órakor kezdődik
a
SzAK
ujszegedi
sporttelepén.

