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Csak prima áru! 

POROSZ K O K S Z Telefon 11-28 
SALGO SZÉN I 
, DOROGI BRIKETT 

Szt. István-tér, 
Párisi-körűt 35 

HireK 
1 & Vasárnap. Róm fcatfi. Sz. Család ü. 
•"/ Prot Szörény. A nap kei 7 óra 47 perc-
kor, nyugszik 4 óra 26 perckor. 

F.gye'mi könyvtár (központi egyetem, T. eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap. 

Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt 10-től 
l-ig, délután 4-től 7-ig, a Városi Muzeum minden-
nap, vasár- és ünnepnap is, délelőtt 10-től fél l-ig 
van nyitva. Folyóiratcsere kedden, csütörtökön, 
szombaton délután fél 5-től fél 6-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot 
tartanak: Leinzinger Gyula: Horváth Mihály-ucca 
9., (telefon 13-52), Moldván Lajos Ujszegedi, Ved-
res-ucca 1. (telefon 18-46), Nyila ssy Ágoston Ró-
mai-kórut 22. (telefon 25-49), Salgó Péter Mátyás 
király-tér 4. (telefon 12-96), Frankó Andor Dugo-
nics-térr 1. (telefon 17-93V Zakar örökösök Valé-
ria-tér 1. (telefon 16-95). 

— A vásárcsarnok és piackérdés. A vásárcsar-
nok és a piac kérdésében az Alföldkutató Bizott-
ság mezőgazdasági szakosztálya ankétot rendez. 
Az első összejövetel hétfőn délután fél 6 órakor 
lesz a városháza tanácstermében. A piackérdést 
statisztikai adatok alapján dr. Cserzy Mihály is-
merteti, ezt vita követi, amelyen bárki felszólal-
hat. 

— A koplalósok is részt kérnek az inségmun-
kákbóL A szegedi koplalós-fuvarosok küldöttsége 
kereste föl szombaton dr. Somogyi Szilveszter 
polgármestert Körmendy Mátyás vezetésével. A 
küldöttség azt kérte, hogy a város a koplalósok 
számára is biztosítson kereseti lehetőséget az in-
ségmunkák keretében még pedig ugy, hogy a Ge-
dó melletti terület töltési munkálatadnál ne csil-
lékkel hordassa a földet, hanem a fuvarosokat 
alkalmazza erre a munkára. A polgármester ki-
jelentette a küldöttség előtt, hogy az inségmunka 
kizárólag azt a célt szolgálja, hogy minél több 
munkanélküli jusson egy kis keresethez, fuvarra 
tehát nem költhet a város a rendelkezésére álló 
összegből. Megígérte azonban a polgármester, 
hogy tárgyal a mérnöki hivatallal és ha talál va-
lami megoldást, akkor foglalkoztatja az Ínségben 
sinylődő fuvarosokat is. 

— Bucsu a távozó knlturtanáesnoktól. Szom-
baton délelőtt a szegedi városi kereskedelmi is-
kola tanárai dr. Nyáry György főigazgató és a váro-
si zeneiskola tanárai König Péter igazgató veze-
tésével megjelentek dr. vitéz Szabó Géza tanács-
noknál, aki a közművelődési ügyosztály éléről a 
rendészeti ügyosztály élére került. A két iskola 
tanári kara elbúcsúzott a volt kulturszenátortól. 

— Halálozás. Steiner Bernát kereskedő, aki 
hosszú időn keresztül volt a szegedi Kereskedők 
Egyesületének alelnöke, valamint beltagja a ke-
reskedelmi és iparkamarának, csütörtökön rövid 
szenvedés títán elhunyt. Az érdemes szegedi ke-
reskedő temetése vasárnap délelőtt féltízkor lesz 
a Kálvária-ucca 42. számú gyászházból. — öz-
vegy Hergovits Lajosné életének 68. évében hosz-
szu szenvedés után. Vízkereszt napján meghajt. 
Vasárnap délután negyed négy órakor temetik 
a rókusi temető halottasházából. 

— Cserkész-matiné. Sikerült) cserkész-matinét ren-
dezett pénteken d. e. a szegedi cserkészkerület. A 
matiné célja az volt, hogy felkeltse az érdeklődést a 
gödöllői világjamboree fa-ánt. Dr. Sik Sándor 
egyetemi tanár méltatta a világjamboree jelen-
tőségét Apró cserkészötletek, tréfák, a cserkész-
életből vett jelenetek után bemutatták azt a fil-
met, amelyet a legutóbbi londoni világjamboree-
ról vettek fel. A matiné előtt az V. cserkészke-
rület közgyűlést tartott, amelyen elhatározták, 
hogy testnevelési szervet létesítenek, amely a 
jövőben a cserkészcsapatok sportolását fogja 
irányítani. A oserkészkerület testnevelési vezető-
tisztjévé Bodrossy Eriket, sportorvosnak dr. Her-
wwnyáh Mihályt választották meg. 

x Ha fáj a feje és szédül, ha telt^get, bélizgal-
mat, gyomorégést mellszorulást vSgV szívdobo-
gást érez, igyék minél előbb valódi „Ferenc Jó-
zsef" keserű vizet. 

— Tanyai gazdaelőadás. Az Alföldkutató Bi-
zottság pénteken délelőtt a íelsőtanyal Mezőgaz-
dasági Egyesületben előadást tartott, amelyen 
közel kétszáz gazda vett részt. Az ülést Nyáry 
György nyitotta meg, Kogutowicz Károly egye-
temi tanár a gazdasági világválságról, a gazda 
speciális bajairól és az aktuális segítőeszközök-
ről tartott előadást, Reicher Aladár a gyümölcs-
fák téli ápolásáról adott magyarázatokat. Vé-
gül Németh József mondott köszönetet az előadók-
nak 

— Orvosi htr. Dr. Sch. Weinmann Mária bel-
gyógyász v. belklinikái orvos, rendelőjét (Zrinyi-
u. 5., I. emelet) megnyitotta. Rendel naponta d. a. 
fél 5—6 óráig. Telefon 24-85. 

— Szeged ötven éve. A Szegedi Fészek Klub 
kiállítása iránt egyre fokozódik a közönség ér-
deklődése. Pénteken a katonaság látogatta meg 
a kiállítási termeket szombaton pedig a papnö-
velde^ reáliskola, a Madách-uccai polgári iskola nö-
vendékei szemlélték meg az érdekes kiállítást. Dr. 
Tápay-Szabó László, a csillagos cikkek írója, 
szombaton több órát töltött a kiállításán és a lá-
tottakról a legnagyobb elismeréssel nyilatkozott. 
A kiállítás, tekintettel az állandóan fokozódó ér-
deklődésre, még néhány napig nyitva marad. 

[SELYMET BLAUN4L s*éffnT1 

x Fizetéscsökkentés nem okoz önnek gon-
dot, ha cipőit az „Unió" cipőjavító üzemmel, Pal-
lavícini-ucca, autóbusz-állomásnál, javíttatja. Női 
sarkalás 30, talpalás 150 fillér, férfi sarkalás vagy 
gummizás 70, talpalás 190 fillér. Elsőrendű mun-
káért és anyagért teljes szavatosság 227 

— Evangélikus egyházi hírek. Az Istentisztele-
tek sorrendje: vasárnap délelőtt 9 órakor a K. T. 
L. Sz. bibliaórája, 10 órakor gyülekezeti Isten-
tisztelet 11 órakor gyermekistentisztelet. Délután 
3 órakor leányegyleti Mbllaóra, 4 órakor háztar-
tási alkalmazottak bibliaórája, 6 órakor esti kö-
nyörgés. Délután 3 órakor Somogyi-telepen val-
lásos délután. 

Hallassa meg 
Járóka lacika 7 éve« csoda* 

prímást a Dreherben. 2031 

Meghűlésnél, náthaláznál, manddelobnál, 
torokgyulladásnál, valamint fdegfájdalmaknál 
é« szaogaiásnál naponta fél pohár természetes 
„Ferenc lóisel" keserűvíz rendes gyomor-
és bélmfiködést biztosit. Envetemi orvos-
tanárok véleménye szerint a FerCM JÖZSel 
viz hatása gyors, kellemes és megbízható. A 
Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, 
droaériákbnn ¿S füszerüzletekben kapható, B.I 
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Megnvifották 
a városi gyógyiszapfurdőt 
Péntekem délután meghívott közönség előtt 

mutatták be a városi gőzfürdő most elkészült 
gyógyiszapfürdő osztályát. Régi hiányt pótol ez 
az uj intézmény. A teljesen modern, csínnal és Íz-
léssel berendezett iszapfürdő kétségtelenül ked-
velt gyógyhelye lesz a« izületi bántalmakban szen-
vedőknek. Á bemutatón megjelent dr. Pálfy Jó-
zsef polgármesterhelyettes, dr. Tóth Béla főjegy-
ző. Scultéty Sándor főszámvevő, dr. vitéz Szabó 
Géza tanácsnok. Berzenezey Domokos műszaki fő-
tanácsos. a tőrvényhatósági bizottság több tag-
ja és sokan mások. 

Az nj gyógyfürdő tervét Scultéty Sándor fő-
számvevő és vitéz Irányi László üzemigazgató 
valósították meg. A gyógyiszappakolót az eddigi 
elsőoszt ályn kádfürdőből alakították át. Az át-
alakítás és a berendezés költsége 12 ezer pengő-
be kertit. Vetközőhelyiség, közös és külön pako-
lótermek, fürdőmedencék, tuss- és masszírozó szo-
ba, szolgálják a fürdő kényelmét. A pakoláshoz 
kolopi iszapot használnak. Az iszapot az orvos 
által előirt hőfokra hevítik és azután alkalmaz-
zák. 

Az nj osztály helyiségein a megjelenteket vi-
téz Irányi László kalauzolta végig. A megjelen-
tek tetszéssel szemlélték az uj fürdő modern be-
rendezését. A fürdőt szombaton reggel adták át 
a forgalomnak. 

AZ EMBER ELETE. 

HA RENDES AZ EMÉSZTÉSE 

— Esperantótanfolyam. A Magyarországi Mun-
káseszperantisták szegedi csoportja 10-én, kedden 
este 7 órakor a Munkásotthonban (Hétvezér-ucca 
9.) ingyenes uj eszperantótanfolyamot nyit 

x Vieki Banm: Baleset — Délmagyarország 
kölcsönkönyvtár. 

— Spinoza-emlékünnepély. Az Omike szegedi 
fiókja január 15-én, vasárnap délután 6 órakor a 
zsidó hitközség dísztermében Spinoza-emlékün-
nepélyt tart, amelyen dr. Szemere Samu, az Or-
szágos Izraelita Tanítóképző Intézet igazgatója 
tart előadást. Minden érdeklődőt szívesen lát az 

x A chevra közgyűlése. Ma délelőtt fél 11 óra-
kor tartja a chevra tisztújító és költségvetést 
tárgyaló közgyűlését. Az ülést Biedl Samu dr., 
hitközségi elnök vezeti. 218 
egyesület. 

— A Délvidéki Országzászló felállítására — 
mint ismeretes —, a mult év szeptemberében lel-
kes gyűjtés indult. Eddig összesen 1084 pengő 87 
fillér gyűlt össze. Decemberben 305 pengő 99 fil-
lér folyt be az Országzászló cél jára. 

kénekben és keretekben Ű i l e t á t h e l y e z é í 
miat t 

r e n d k í v ü l OiOBa vfteftrt r e n d e z e k . 
f r e i M a n k M I K S A , T u k s r é k t A r ncoa 8. s í i m . 

— Ujabb adományok a kisrongyos akcióra. 
Dr. Aigner Károly kisrongvos akciójára ujabban 
a következő adományokat küldték be: Szeged-
Csongrádi Takarékpénztár 50, belvárosi fiúis-

kola tanítótestülete 200, Vajda Béláné 5, Koltay 
Alajos 5, Knittel Konrád 5, Borbély József 5, 
Frint Antal 5, Regdon-fürdő tulajdonosai 5, Dém 
Péter 5, Sebestyén Endre 5, dr. Szalay Zoltán 5, 
a szegedi húsvágók ipartestülete 5, a szegedi ci-
pészipari szakosztály 50, Keller Mihály asztaltár-
sasága 60, Fábián Ferenc 1, m. kir. adóhivatal 
tisztviselőkara 2.50 pengő. 

— Missziós ünnepség. A szegedi iparos és ke-
reskedő ifjak Mária kongregációja vasárnap dél-
után 4 órakor a felsőipariskolás ifjak Mária kon-
gregációjának közreműködésével missziós ünnep-
séget rendez a Gyöngy-nccai kápolnában. Belépő-
díj nincs. 

— Hirtelen halál a menházban. S inger Dávid 
71 éves menházi ápolt tegnap hirtelen meghalt. 
Mivel Singer orvosi kezelés alatt nem állott, a 
rendőrség elrendelte bolttestének felboncolását. 

x Bél-infeotiónál „Igmánd" gyorsan segit, Mert 
pár óra alatt gyomrot-belet tisztit 

x A Szegedi Zsidó Hitközség értesiti tagjait, 
hogy az 1933. évi egyházi adó kiszabását tartal-
mazó lajstromok január hó 8-tól 15-ének déli 12 
óráig közszemlére vannak kitéve a hitközségi Iro-
dában (Margit-u 20., I.) Felszólamlások január 
23-án délután 5 óráig terjeszthetők elő ugyanott. 
A hitközség adófizető tagjai a terhükre kivetett 
adóösszegről címűkre szóló postai értesítést kap-
nak. Ezen értesítés kézbesítésének elmaradása 
azonban sem a felszólamlás, se a felszólamlási 
határidő elmulasztását nem igazolja. 

Vegyészmérnök 
részére biztos mellékkereset. — Ajánlatokat 
„ÁLLANDÓ" jeligére e lap kiadóhivatalába 

életleirással kérek. «7 

SZEGED ÖTVEN EVE a Szegedi Fészek Klub nagyszabású 
kiáESüásáu. 

Iparostanoncisicola, df. e . 
ÍO-l-ig, d. u. 3 -7-ig. 


