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Kik épifeffék és készítették
az iparostasionciskolát
Az íparostanonciskola. szemben a püspöki palotával, tehát a városnak teljesen újjáépült frontján, elkészült. Ebből az alkalomból emlékezünk
meg az alábbiakban azokról, akik az imponáló
épület előállításában munkájukkal résztvettek.

Erdélyi András és Fia
és Breuer
Imre
végezte az épitési, tető- és vasbetonmunkát 1 a
legnagyobb precizitással, ami náluk természetes
is. Nem kell őket bemutatnunk, munkája dicséri
ezt a céget. Az a körülmény, hogy, számos közés magánépitkezést egymás után bíztak rájuk,
szintén igazolja szolidságukat és teljes megbízhatóságukat.
A több, mint félmillió pengő építkezésnél ők
voltak a fővállalkozók, de a többiek munkája is
elismerést érdemel,
<

Jluer

Sándor

kőfaragó (Kossuth Lajos-sugárut 22.) végezte a
kőfaragómunkát, lépcsőket, lábazatokat A kiváló
iparos, akinek már nagyapja is kőfaragó volt,
1906-ban került Szegedre s itt munkájával, röviddel letelepedése után megalapította hírnevét
Számos közmunka dicséri Auerban alkotóját így
többek között a budapesti Kossuth-szobor talapzata, a fogadalmi templom, a kémiai intézetek
szobrászmunkái, síremlékek, melyek mindegyikéhez az anyagot saját bányájában termeli.

Bornstein
Dezső oki. gépészmérnök
és Kiss "Dávid

Délm'^yarorszag
dolgozott A berendezés minden része a magyar
ipar terméke. Az alagsorban felállított 2 drb 40
m* fűtőfelületü kovácsoltvas gőzkazán, mely a
magyar barnaszén tüzelésre alkalmas szabadalmazott rostélyszerkezettel termeli a fütőgőzt. A
modern berendezésű látványos kazánház nagy gőzelosztójából az alagsor mennyezetére függesztett
elosztó vezetékből tápláltatnak az alagsort fütő regiszterek s a gőz a szabadon szerelt függélyes csőhálózatból jut a helyiségek fűtésére szolgáló öntöttvas radiátorókba. Amennyiben az egész épület fűtése nem szükséges, a tüzelőanyag megtakarítása végett az iroda és szolgalakás fűtését külön kezelhető kis központi melegvizfütési berendezés látja el.

Tomancsik

György

budapesti asztalosárugyára (VII., Róna-ncca Sl.
Alapítva 11880.) szállította a tolóablakokat Szegeden az iparostanonciskola az első épület amely
ilyen ablakokkal van felszerelve. Preciz és praktikus. A szellőztetés légvonal nélkül végezhető,
tehát a teremben tartózkodók részére nem jár kellemetlenséggel. Ez a rendszer mindenütt
kitü,nően bevált A budapesti Klotild, Pilvax, Drexler,
Newyork - palota,
Zeneakadémia,
Andrássy - nti
körönd, Centrum-házak, a tihanyi biológiai intézet, Széchenyi-fürdő, stb. ilyen ablakokkal van
ellátva. Tomancsik találmánya .több arany- és
ezüséremmel lett kitüntetve_ és világszabadalmat
képez.
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Vasárnap. Róm. kath. E- 15, MáM jT%.
t é a p protestáns E. 14. Máté. Nap
kél 5 óra 44 perckor, nyugszik 6 óra 1 perckor.
Egyetemi könyvtár vasár- é« ünnepnap zárva.
Somogyikönyvtár zárva. Muzeum nyitva délelőtt 10 tői fél l-ig.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos sugárut 59.
(Tel. 996.) Borbély József, Tisza Lajos kőrat 20.
(Tel. 1268.) Gerle Jenő, Klauzál tér 3. (Tel. 359.)
Moldván Lajos, Újszeged, Vedres ucca 1. (Tel.
846.) Nagy Gy. őrök., Boldogasszony sugárut 31.
(TeL 1125.) Selmeczy Béla, Somogyi-telep. (Tel. 5J

— Változás üt egyetembarátok természettudományi szakosztályának vezetőségében. A szakosztály tiszti kara a hároméves ciklus után májusban lemondott és a közgyűlés egyhangú határozattal elnöknek a kővetkező ciklusra dr. G e 1 e i
Józsefet, a zoologia professzorát titkárnak dr.
M á t y á s Jenő egyetemi m. tanárt, jegyzőnek
V i d a c s Júlia tanársegédet választotta meg. Az
elnökség kéri, hogy Szegednek a természettudományok iránt érdeklődő közönsége továbbra is pártolja a szakosztály törekvéseit A szakosztály műDeuiscf)
Albert
ködését októberben újra megkezdi.
végezte a villamosberendezést a legnagyobb' meg— Kultnrelőadásokat és müvészestélyefcet ren.
elégedésre. Nem kell őt r vagy munkáját bemudez a jótékony asztaltársaság. A Szegedi Jóté.
tatni. Mindenki által villamossági cikkekben és
kony Magyar Asztaltársaság megkezdte őszi munrádióban köz- és elismert Bízvást mondhatni,
kálkodását. Az egyesület célja, hogy a szegényehogy ezekben a cikkekben Deutsch Szegeden az
ken, az elesetteken, a nyomorgókon és betegeken
első helyre küzdötte fel magát. Mindezt szaktudásának, nagy szorgalmának és előzékeny mosegítsen, sorsukat a lehetőség szerint enyhítse.
dorának köszönheti. Ez alkalommal bejelentjük
A tegnap este B a r t o s Lipót elnökletével mega rádiózó közönségnek, hogy ez a cég ingatlantartott választmányi ülés elhatározta, hogy folyvásárlása folytán abba a helyzetbe jut, hogy üztatja a sikeresen megkezdett müvészestélyeket, úgyletét megnagyobbíthatja úgyannyira, hogy a vi- szintén az ingyenes kulturelőadásokat. Elhatározta
dék egyik legnagyobb rádió és villamossági szaka választmány, hogy dr. P á l f y József helyetüzlete lesz. Február 1-éa költözködik át uj helyites polgármester vezetésével küldöttségileg jelenik
ségébe.
meg a Katolikus Kör zászlószentelési ünnepségén. Megbeszélte a választmány a karácsonyi seKörösi
Géza
gélyakció kérdését és bizottságot küldött ki a
30 éves egyesület jubileumi ünnepségeinek előépületüveges (Rákóczi-tér) az üvegesmunkát vékészítésére.
gezte. Szakmájában a legelőnyösebben ismert ugy
árai szolidságával, mint j ó munkájával. Ez al— Orvosi hir- Dr. Viola György fogorvos újra
kalommal is a tőle telhető legjobbat nyújtotta.
rendel. Horváth Mihály ucca 3., d. u. fél 3—6-ig.
— A borbélyok ünnepe. A szegedi borbélyok
Lengyel
Lőrinc
29-én védszent-ünnepséget rendeznek. Délelőtt 10
készítette a vászon függönyödet. Szegednek ez az órakor a fogadalmi templomban ünnepélyes szentegyik legrégibb és legnagyoob cége ennél a munmise lesz, este fél 9 őrakor az ipartestület nagykánál sem maradi hűtlen tradicióihoz.
termében társasvacsorára gyűlnek össze.
x Szegedi Kereskedelmi Alkalmazottak zártkörű
fsagy
Mátyás
bálja október 4-én a Kassban. Meghívók igényel302a
szobafestő és mázolómester (Üstökös-ncca 15) Vé- hetők Bálirodában, Tisza Laosj-körut 53.
— Villanyvilágítást kap Somogyi-telep főutja.
gezte a mázolást, fényezést és szobafestést. GyönyöMegírta a D é l m a g y a r o r s z á g , hogy a város
rű munkát produkált ez a 30 év óta önálló ipaa Somogyi-telepen keresztülvezető főutat most már
ros. Mindenkinek tetszik az ízléses és szép munrövidesen kiépítteti. A mérnöki hivatal ezzel kapka, nem kétséges, hogy ujabb megrendeléseket
csolatban ajánlatot kért a gázgyártól a telepi főút
fog részére eredményezni. A Tisza Lajos-körut
villanyvilágítással való ellátására. A gázgyár igaz73. sz. ház kapualj és lépcsőházfestése szintén
gatósága most nyújtotta be ajánlatát, amely szeaz ő munkája.
rint a tápéi vámház mögött felállítandó transforJSedelkov
Sándor
mátorállomáson keresztül vezetnék ki az áramot
bádogosmester (Horváth Mihály-ucca 7) munka- a telep főutjára, azt pedig az úttest fölött kifeszitett tizenöt-tizenhat erős fényű villanykörtéiáról most is elismeréssel szólhatunk.
Minden
vel világítanák meg. A vezetékbe belekapcsolhatszállítással hírnevét csak emeli. Szép és gondos
nák a magánfogyasztókat is. Az áram kivezetése
munkája mindenki tetszését megnyerte.
és az nccai lámpák fölszerelése tizenhatezer penNővé János
és Vlasics
István
gőbe kerülne. A mérnöki hivatal és a számvevőség most átvizsgálja a gázgyár ajánlatát és azácsmesterek (Kemes-ucca 3.) végezték az ácsmunután a javaslat kíséretében a polgármester elé
kákat. Kitűnő munkájuk nem ismeretlen az építteterjeszti. Ezzel kapcsolatban említjük meg, hogy
tők körében. Számos szegedi épület ácsmunkáját
a Szentháromság-ucca, a Petőfi Sándor-sugárut
végezték el dicséretre méltóan.
és a Kálvária-ucca lakói is mozgalmat indítottak
a három nagyforgalmu útvonal világításának javíSebestyén
lózsef
készítette a központi fülésoerendezést. Ez a 25 tásáért. Rövidesen beadványt intéznek a polgármesterhez.
év óta fennálló s a délvidék legnagyobb központi fűtés- és egészségügyi berendezés vállalata
x Leszállított áron vásárolhat bntort az Asztanagy szakszerűséggel és a fűtési technil . minlosmesterek Bútorcsarnokában, Szendrényi G. és
den időszerű vívmányának Hereiembe vételével
Társai, Dugonics tér 11,
M
a Szegedi Lakatos- és Vasszerkezeti Özem (Kossuth Lajos-sugárut 52 ) tulajdonosai végezték a lakatosmunkát. Még csak a mult évben alakult ez
a vállalat, de munkája már is közismert. Szintén
számos közmunkával szerzett megérdemelt dicséretet igy az 1. sz. postahivatal levélfiókjai (fiókbérlet), a Kálvária-uti és Kossuth Laojs-sugáruti
bérilázak lakatosmunkái.
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— istentisztelet a zsinagógában. Az újévi l»tentisztelet hétfőn este félhatkor, kedden este hat
órakor kezdődik. Reggeli istentisztelet kedden és
szerdán félnyolckor, tóraolvasás kilenckor, prédikáció tízkor.
x Dr. Egan Erngné mozgásművészeti iskolájába
való beiratások hétköznapokon délelőtt 10—fél 12-lg
és délután 4—5-ig, Mikszáth Kálmán-ucca 4. Telefon 14-41.
Th S
x Illatos Muskotály-, (paszatuti) saszlaszőlők,
turkesztán dinnyék, almák v egyéb szép gyümölcsök Károlyi-uccai gyümölcscsamokban.
328
x Amint a mai kor divatja megkívánja a test szép.
vonalának kiemelését, épugy megkívánjuk a modern frizurától a kedves egyéni alakot amely,
az egész egyén megjelenését harmonikusan kiegészíti. Ezt a sokak számára megközelíthetetlen
célt a modern asszony játszva elérheti a P i x a von-shampoon hajápolószer rendszeres használa*
tával.
— Tőbb mint száz iparos vesz részt a szegedi
vásáron. Hosszas munka után az ipartestület vásárbizottsága eljutott a helyek kiosztásához. A vásárra jelentkezettek számára való tekintettel a
vezetőségnek uj kiállítási termekről kellett gondoskodni, ezért igénybe vette az iparoskaszinó
termét is és elhatározta, hogy beépíti az udvari
részt Több mint száz iparos számára tudott ezáltal helyet biztosítani a bizottság, amely tegnap véglegesen kiosztotta a helyeket
Eszerint
mintegy 50 iparos kerül a földszinti helyiségekbe és ugyanannyi az emeletre. Az udvari részen 15—20 iparost helyeznek el. A vásár október
19-én kezdőik és 28-ig tart.
.1
x Munkások. Mennyivel könnyebb a koránkeíés
és a munkába állás, ha előzőleg néháay korty
erősítő és melegítő babkávét ittatok. Meinl Gyula
rt. kávébehozatala.
— iparművészeti kiállítás. A Kárpáti-képszalonban szeptember 27-én nagyarányú iparművészeti
kiállítás nyílik meg, amelyen S i m o n Blanka iparművésznő vezetésével a magyar iparművészek legkiválóbbjai vesznek részt. A kiállítás, amely iránt
nagy az érdeklődés, október 6-ig marad nyitva.
x Wechselmann Hertnin 3 hónapon át a különböző egyetemeken. Londonban, Párjsban és Bécsben folytatott tanulmányútjáról október l-re viszszatér és a tanítást újból megkezdi Tisza Lajoskörűt 58. szám alatt. Érdeklődni lehet TháliS
könyvkereskedésben, Kárász-ucca.
Th 7
x »Dóczy fotelágy*, ottomán, matrac. Hid-u. 23
x Kubissy Mária mozdulatmüvészeti iskolájában, Gróf Apponyi-ucca 23., a beiratás szeptember
22-én, a tanítás október elsején kezdődik.
331
— Razzia a piacon. A szombati piaci razzián
a rendőrség egy N a g y Sándor nevü embert állított elő a kapitányságra. Megállapították, hogy
Nagy Sándor hamisított Írásokkal könyöradományokat gyűjtött. Őrizetbe vették.
x Kurbos Illy és Till Elza szalontánc és moZgásmüvészeti intézetükben a tanfolyamok október
hó 1-én kezdődnek. Beiratkozni e hó 20-ikától
kezdve délután 5—7-ig a Belvárosi óvódában. 276
x Az »SS« tipusu Mercedes-Benz kompresszoros
sportkocsi- A Mercedes-Benz kompresszoros sportautók az utóbbi esztendőben világhírre tettek
szert A lefutott németországi nagydíjért tartott
versenyben aratott háromszoros győzelem folytán ez a typus az automobilkonstrukcióban az
utolsó szót jelenti A szeptember 21-én megtart
tandó svábhegyi vprsenyre Caracciola, a világhírű autóversenyző egy ilyen *S3« kocsival nevezett be.
x Bernáfh Margit énekművésznő a magánének
tanítását újra megkr !i. Jeinrtkozöket egész nap
fogad. Kossuth LaJo:.-r.ucárut 31
ua

