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A nyár leqnanyobb szenzációi a 5 D E L-K A hihetetlen olcsó cipői 

Vili 14. Ya^rnnp. B4m. kath B. 13. Ozs. 
>vt. Pro'estáns R. 12 Ozs Xap 

W1 4 óra 53 porckor, nyugszik 19 óra 15 perekor. 
Egyrtrinl kftayriűr j;rtzponti egyetem. I. eme-

let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap. 
A Somogyi kAnj Jár július és augusztus hónap-

han köznapokon délelőtt 10-től 12-ig van nyitva 
csak tudományos kutatóknak. Folyóirat csere dél-
után fél 5-tol fél 6 lg — A múzeum mindennap, 
•asár. és ünnepnap délelőtt lO.től fél l-ig vaD 

nyitva. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-

tanak; Lcinzinger Gvula, Horváth Mihály-u. 9. 
(Tel. 1352.) Moldván Lajos. Újszeged, Vedrevu. 
I. (Tel. IMfí.) N'vilassy Ágoston, Római-körut 22. 
(Tel. 25-49.) Satcó Péter, Mátyás király-tér (Tel. 
12-06.) Frankó Anior, Dugonics-tér 1. (Tel. 17-93.) 
/.akar S. órók., Vatéria.tér L (Tel. 1G-95-) 

A x i d ö 

A Sragrll m teoroio0al Obszervatórium jelenti: 
íd járási helvzet (rádiójetentérjk alapján): A lég-
nyomás eloszlása magán a koniinensen egyöntetű. 
Lényeges különbségeket nem taiálun'.i. Relaiive ma-
gasnyomású terület Finnország és Keleteuróp'n 
TGÍ mm. A banometrikus minimum Anglián 755 
mm, á maximum az Óceánon 765 mm. 

Csapadék a minimum körül volt. Skandináviá-
ban helyenkint zivatarok voltak. A kon'ineus túl-
nyomórészt száraz és meleg. 

A hőmérséklet legmagasabb értékei Európában 
a 30 fokot meghaladták Németországiban, Olasz- és 
a Spanvolfélszigeten. 

Szegeden a hőmérő legamagasabb állása 29,4 
fok Celsius, a legalacsonyabb 17.8 fok Celsius. 
A barométer adata 0 fokra és tengeszintre redu-
kálva reggel 764.6 nim., este 763 6 mm. A levegő 
páratartalma reggel 75 százalék, délben 49 szá-
zalék. A szél iránya északkeleti, erőssége 1 volt. 

IdöJiWat a Délvidékre: Igen meleg idő, később 
zivatarhajlam. 

— A *Dálmagyarországi lejkázlebbl 
s:ámaa Nagyboldogasszony ünnepe 
miatt szerdán reg,+l a rendes időben 
jelenik meg. 

— F.zer makói zarándok a fngidalmf templom 

bacMiJ;n. Nagvbo'dogasszony napján másodízben 
ünneplik a fogadalmi templom bucsunipját. (ften 
a napon a szokott ünnepi rend: 10 órakor ünnepi 
nagymise, ürnepi beszédet Kapossy Gyula mond, 
az egyházi énekkar Vavrinetz E-moíl miséjét énekli 
vegveskarral és zenekari kísérettel, a magánrésze-
ket T. Szenttamássy Alma, Felsmann Emilia, Ker-
tész Lajos és Sánlha László éneklik. A makói 
plébániahivatal rendezésében délelőtt egynegyed 10 
órakor különvonaton több mint 1000 zarándnk 
érkezik Szegedre, akik a délutáni 6 órai vonattal 
hagyják el Szegedet. 

— A Pusztaszert Árpá(t.Fgy?sület ünnepsége, A 
Pusztaszeri Árpád-Egyesület szeptember 4 én ren-
dezi meg országos ünnepségét a pusztaszeri Ar-
pád-emlékmünél. Az ünnepi beszédet dr. Hecken 
berger Konrád lánycsóki plébános mm Íja, az 
ünnepi szentmisét Váradi Gyula plébános ce-
lebrálja. Reggel 8 árakor külön autóbuszok indul-
nak Szegedről az emlékműhöz, 

— Orvosi hfr. Dr. SchrŐt ter Henrik bőrgyó-
gyász-urológus rendelőjét Zrinyi-u. 5. sz. alá (az 
uj ipanostanonciskolával szembe) helyezte át, Ren-
del 8—12 és 2-Ví5-ig. 

Dr. F re l l e r Miklós fogorvos rendelőjét Ke-
lemen-ucca 7. szám alá (Onoszlán-ucca sarok) he-
lyezte át. 
* x Ilona napra szép virágok Széch?nyi-tér R, 252 
— A Stefánia-s^ény mellett fekvő Rrgdon fürűö 

a város közönségének legkedveltebb fürdői közé 
tartozik. Központi fekvésénél, modern bercnlezé-
sénél, tisztaságánál fogva minden nyáron nagy 
tömegek látogatják. Az idén is rendkívül sokan 
keresik fel a fürdőnél a Tisza üdítő hullámait. 

x Izzadás ellen használjon ,perpedes«.t. 157 

Székrekedésnél, emésztési zavaroknál,gyo-
morégésnél, vérlódulásnél, fejfájásnál, álmatlan-
ságnál, általános rosszullétnél igyunk reggel éh-
gyomorra 1 pohár természetes »Ferenc Józsel* 
keserüvizet. A belorvosi ktlntkákon szerzett 
tapasztalatok szerint a Ferenc József viz az 
ideális hashnitó minden lellemzö tulajdonsá-
gát egyes ' magában. A Ferenc József keserű-
viz gyógyszertárakban,drogériákban és fflszer-
üzletekben kapható B I 

— Halálom. N'émeihy Szilárd folyó hó 12-én el-
hunyt. Temetése folyó hó 14-én délután 3 órakor 
lesz az alsóvárosi halottas házból 

s A Perpedts a Rókusi pa'lkab • kapható. 157 

z o'c«> bu|orvásár a z Asztalosmesterek cégénél 

Dugonics-tér 11. U 

— Kertészeit kiállttá«. A Délmagyarországi Ker-
tészeli Egyesület által szeptember 7. és 11. között 
rendezendő kertészeti kiállítás nagyméretűnek ígér-
kezik. A rende/.ő bizottság élén dr. Darvas Ferenc, 
az egyesület elnöke áll, a kiállítás fővédnökei: 
József főherceg és Auguszta főhercegasszony. A ki. 
állítással kapcsolatban országos kerténgyűlés ii 
lesz Szegeden. • 

z IV) na na pia szép virágok Kigyó-ucca 1 » 2 

x »Dóczy fotelágy<, ottomán, matrac Hid-ucca. 

x Kész rétes lapok Kocsisnál. 

Aranigat 
' maga* Áron vAtArol 

Győri 6rAs 
Klauzá l t é r t . w . 
l«TlttMk 

Ciángázzá! letelősséfl mel-
lett rendivO I 

_ o l csón Irl 
SZABADI féreg Irtó Üzem, 

Pntzlatrer l ucca S. n 

Az utászlaktanya mállott Iáv6 gőzmalomban 

8° .«ért őrölnek buzit 
és 4°/o-ék vámért darálnak. 

DoDöczko JöiteL 222 

Szegeden höHse 
el a szegedi 
penzf, meri SZEGED fl LEGOLCSOBB VMOS A szeaedi cétfeh 

minden fehlnfef ben 
versenyképesek. 

TATABANYAI szén, toiásbrikett és kokszbrikett VERTES R.-T. 
télire most előnyösen szerezhető be boldogasszony sugárút 17 

f - ! ! . ! tffsrtárgvak és evSesiküzBk leglzlésesebb 
| " / B i C f elismert kQISn'eqes kivitelben feltűnő 
a.É.aa*.»''- olPí.ó Arakon kaphatók m 

Relcli Mór és Na Rf., Kslemen ucca 11. 

Szücsmühelyemet ¡JS.V.SiViAü 
Ne hetaŝ zn ő«rre »»írm» 'av'ti^a t a'akitásait, mnst 

vá "-óm Bálint András kép- «inc»m**,er 

Óra. ékszer vásórlésnál. töri aranv eUd&saél fordol|on 

A J öráshoi Kölcsey u. 8. 
1 1 FF Óra, ek.MrjarlU. 
• ^ ^ ole«dn, gyort*n, pontona 95 

Használ! iskoSakönvvek IMi:^ 
10I Hh :'ti.I I'kolvkrtnyvnliel ves/., elad és cserét 

Êifî ário Aniíiquárlum 
Iskolai ériesités.!«a V IVI *•'̂  ?r*'' 
UNIÓ kSnyvecskére. Már mo*l leqv<>zle««e elő ¿s 
hozza be régi tankönyveit K o v á c s H e n r i k 
könyvkereskedésébe KÖ'csey ucca 4. 03 

Csillárt Rádiót Villanyberendezést 
leirnbbftt legolfinyfl»ebbim •. 

Rosnerné! T,9xarJ&í^tSSP 39 

ass-liávébázban í r hangverseny 
10. 

minden 
szómba! és 

vasárnap tánc 
Ltirás, sokszorosítás 

olc-óu. jól, gyorsan 
Ke'.ler, Kirísz u. 8. 
Tí.efon 13—R3 »1 

irópópfaviiás, 
karbantartás, 

cépszalacck 
<\ULI.! lt Kirázz nc-a 8. 

Telefon 13-63 m 

Fillérekért 
iien fle szezon clJU iqen 
intánfinsnn készít é,- atak'l 
ii.:nd.ikal stb. f. S E R £ P 
s.úcsmi ste.r, Rrfonnálus-
i! palota. 100 

Kézimunka« 
ház 84 

cs.ik e^y van 

Físcher Izsó 
Kölcsey ucca 10. szúra 

Mindenr.emü 
kárpitos mnnkát 

velúr és bőrgarnitúrák ké-
szilését. javításokat. (fi -
Rönyfeltcvésckct »tb. ol-
csón cs pontosan viszik 
fcasxta Testvérek 
kárpitos és dtszitdk, Köl-
csey ucca 8. sr. 

5 rádlát 

o gramofont f ré»-
»Kerékpárt ( latr® 
2 írógépet J *«»>«' 
Kelemen Mártonnál 
Kéjemen u. 11. Főposta mel-
lett. Szakszerű acciimulálo -
töltések jutányos árhnn. 

J-1 nyárt Idényben 
feltűnően mérsékelt áron 
ti-ztlt Dr. GFRO, Aranv Já-
nos u 8. Vás?onöltőny tisz-
títás P 2— 92 

Töltőtoll 
és íavitás 

KELLKR. Kárász ucca 8. 
Telefon !3-fi3 83 

Ketting Lajos 
divatáruház <* Püspökbazár 

MINDENMF.ML) 
KÁH PITOSMUN KÁT 

nlc.An. T»nnto.an krfwíit 
BUBIN JÓZSIF knrplto» 
mester. Knnsnth I.íio» 
•n«t*nH P. Tel. 24-1S. 
Al»pltA«t ér 187«. 117 

J é g s z e k r é n y . 
f U r d f í k á d , 
vízvezeték 

letfnWAhh, lop joli> FK-
KKTÉNlíf., Kr.salh (.»-
Jon sagArnt IS. 11« 

K e r é k p á r , 
varrógép ̂ s irramoíon iavitAnAt 
r*«?»k szíikomhorrol vi*(íor.trp««o 
Zftófér (Jr. .'.ppo-

nyi A. (lakol.i) u, R. 79 
A cc u m ulö t a riöltést 

flccnmulátorok 
töltése, javjtána lepolcsób 
ban és le-riobban r«nk 
/oilírtnűl Ti,,» T̂ jo* kiír-
at ü7. (Relnrmira, p»joU> fan 

AWTRT f . S O T O R -
K f. K f, K P A R OLAJ 

kirám nmenkul mlnA-
•eif, lánrece.en le»7»|. 
lltott Arhnn BUH VII-
MOS oéímCl, Mlkiiáth 
KAlirán n. 8. u. 113 

Olcsó 
fiartsnxavásár l 

NÁDAS rövidáruház TI z.i 
t-a'ós körút 21. isz. Artézi 
kuttal szembea. 9;) 

DicseH SZTflüTSSl fiMMGfc -tVILlQNYVRSILOT 
« G A Z G Y A M T O L Kölcsey ucca II. 


