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Bágyadt, leveri, dolgozni képtelen 
egyéneknél a természetes »Ferenc József* 
keserűvíz szabaddá tezst a vérkeringést és 
emeli a gondolkodó* és munképességet. Be-
¡haló kórházi kísérletek folyamán bebizonyult, 
hogy a Ferenc József vlz szellemi munkások* 
nál, neuraszténiás embereknél és betegeskedő 
asszonyoknál rendkívül Jótékony hatású gyo-
mor* és béliisztitó szer. A Ferenc József ke* 
serflviz gyógyszertárakban, droaériákban és 
fiiszerflzletekben kapható. bi 

—A Magyar Művészet kilencedik évfolyamának 
el só száma a szokott díszes formában megjelent. 
Manettröl találunk szellemes tanulmányt, a párisi 
egyetem világhírű tanárától, Henri Focillon-tóL 
Dr. Balogh Jolán a renaissance művészet magyar-
országi elterjedéséről számol be ujabb kutatásai 
alapján. A nemrég elhunyt művészek, Thury Gyu-
la, Déry Béla, Kacziány ödón életművének mélta-
tásai zárják be a dúsan illusztrált füzetet 

— Ebzárlat Felsőtanyáa. Az állategészségügyi 
hatóság az V. állategészségügyi kerületre, amely-
hez Gajgonya, Gsengele és Balástya tartozik, 
szigorú ebzárlatot rendelt el. Egy felsőtanyai asz-
szonyt nemrégen megmart egy kóbor kutya, 
amelyről kiderült, hogy veszett. Az asszonyt föi-
szállitották a Pasteur-intézetbe, az állategészség-
ügyi hatóságok intézkedésére most összefogdos-
sák azokat a kutyákat, amelyek szintén összema-
rakodtak a veszett állattal. Ezeket a kutyákat ki-
irtják. 

x Jelmezest ma az ipartestület tánciskolában. 

— Február hó 11-én lesz az Alföldi Utazók és 
Kereskedők Egyesületének tánccal egybekötött 
nagy vidámeetje saját helyiségében. Kálvin-
tér 6. 88 

— Bródy Lili: A felesége tartja el — Délma-
gyarország-kölcsönkönyvtár. 

x Fertőz az influenza! De nem kell félnie, ha 
köhögését csillapító és száját fertőtlenítő Kaliment 
cukorkát szopogat. 
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ii^ELNAGYAROÜSZAG Jutalmai 
\W előfizetős részére: 

SchöberI—Morpheus-pamlagágy, 240 pengő. 
Egy kerékpár, német gyártmány, 240 pengő. 
Egy Benyovszky-festmény, 250 pengő. 
Egy kristályüveg dohányzó készlet, 180 

pengő. 

Egy Schöberl-fotelágy, 180 pengő. 
Egy Aristol-gramofon, német gyártmány. 

160 pengő. 
Egy télikabát, 160 pengő 
Egy csillár, hatlángu, 150 pengő. 
Egy férfiöltöny. (Fekete kabát, mellény, 

csikós nadrág.) Mérték után, 140 pengő. 

Egy jégszekrény, 128 pengő. 

Egy redőnyös amerikai íróasztal, 120 

pengő. 

Tizenkétszemélyes lendamaszk asztalkész-

let, 120 pengő. 

Egy magyar-perzsa szőnyeg, 120 pengő. 

Egy bőrönd, 90 pengő. 

Egy alpakka evőkészlet, 90 pengő. 

Egy villanyos teafőző, 80 pengő. 

Egy sezlon, 60 pengő. 

Egy négyrészes zsurasztal, 40 pengő. 

— UJ kéményseprő kerületek. A belügyminisz-
ter által módosított uj kéményseprő szabályren-
delet, amelyet a legutóbbi közgyűlésen hirdettek 
ki, a közgyűlési kihirdetés után négy nappal élet-
belépett Az uj szabályrendelet a kéményseprő-
kerületek számát hatról nyolcra emelte föl. A két 
kerületeit dr. Katona István, mint az elsőfokú 
iparhatóság vezetője ideiglenesen kiadta. A 
VII. számú kerületet Forgács István, a VIII. 
sz&mut Kittka Gyula kéményseprősegéd kapta 
meg. A kéményseprőkerületek végleges betöltésé-
re pályázatot irtak ki. A pályázat március 31-én 
jár le. 

Horgolt keztyük 
nooai és estélyi, valamint pulioi>«rek. stllalt, sapkáit 

a legdivatosabb kivitelben késifllnok. 85 

Schvarczné Rostos Paula BOC'k"y " 9 " Teleton 16—68. 

x Precíziós zsebórák és mindennemű ékszereik 
szakszerű javítása igen jutányos árban Miilhof-
fernél. 266 

— Szabadegyetemi előadás. A Ferenc József-
Tudományegyetem Barátainak Egyesülete 8-án, 
szerdán délután 6 órakor az egyetem aulájában 
szabadegyetemi előadást tart. Előadó dr. Szent-
Györgyi Albert egyetemi tanár „Az élet a ké-
mikus szemével" cimen. Belépés díjtalan. 

x Tört aranyért, zálogcéduláért legtöbbet fizet 
Mülhoffer, Széchenyi-tér 9. 266 

x A páratlan gyógyerő, ami az „Igmándi"-ban 
rejlik. Évezredek óta föld gyomrában érik! 

— Országos mezőgazdasági kiállítás. Az or-
szágos mezőgazdasági kiállítás és vásár rende-
zöbizottsága az idei kiállítás időpontját március 
23—27-ében állapította meg. A kiállítás látogatói 
részére az államvasutak igazgatósága a többi 
közlekedési vállalatokkal együtt féláru utazásra 
jogosító igazolványokat engedélyezett. Az igazol-
ványok március 17-től április 2-ig érvényesek. 
Igazolványokat 1 pengő beküldése ellenében a 
szegedi kereskedelmi és iparkamaránál lehet 
kapnL 

Az idö 

— A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma 
ma este 6 órakor a központi egyetem II. emeleti 
3-as számn tantermében tartja vitaelőadását. 
Hont Ferenc „Korunk színháza" címmel beszél. 
Belépődíj nincs. 

' C f R Ö H 

A Meteorológiai Intézet jelenti este tiz 'óra-
kor: Várható időjárás a következő 24 órára: 
Vasárnap folyamán a csapadék szünése való-
színű, egyébként élénk nyugati szelek mel-
lett a hőmérsékleet kevéssel a fagynont felett 
lesz. 

A Szegedi Meteorologlal Obszervatórium je-
lenti február 4-én. Időjárási helyzet (rádió' 
jelentések alapján): A barometrikus maximum 
Spanyolországon 770 mm. A minimumok Skan-
dinávia északi részén 735 mm. és az Óceánon 
740 mm. A minimumok körül és Középeurópá-
ban erősen kifejlődött csapadékos zór.ák van-
nak. Nyugateurópában és a minimuirok terü-
letén viharos szelek uralkodnak. Nyugat- és 
Déleurópa igen enyhe. 

Szegeden a hőmérő legmagasabb állása -f-4.8 
fok Celsius, a legalacsonyabb —2.7 fok Celsius. 
A barometer adata 0 fokra és tengerszintre 
redukálva reggel 767.9 mm., este 765.8 mm. 
A levegő páratartalma reggel 82 százalék, dél-
ben 69 százalék. A szél iránya nyugati, illetve 
dé'i, erőssége 2-3. A talaj az éjjel 2 cm.-ig 
fagyott volt és nappal fagymentes. 

Idő jóslat a Délvidékre: Enyhe, csapadékos idő 

— Miisorosest Kiszomboron. A Kiszomborf 
Szépirodalmi önképzőkör a kiszombori kaszi-
nóban ünnepélyes keretek kőzött alakult ujjá. Az 
estélyen Fáy István és Tamay Ivor alispán is 
megjelnt. Az ünnepélyt Kleitsch Mátyás plébá-
nos nyitotta meg. Dr. Ring Béla tb. főjegyző 
felolvasást tartott, zombori Rónay Gyula „A 
megbélyegzett" című novelláját olvasta fel, majd 
iFj. Hofbauer Andor Lisz-t, Chopin- és Schubert-
darabokat, Urbán Gábor pedig népdalokat adott 
elő zongorán. 

x Diszfák, díszcserjék, szegély- és futónővé 
nyek, fenyők, rózsák, bogvósgyümölcsüek Ko-
lauch-faiskolában, Petőfi Sándor-sugárut 84. 

AZ EMBER E'LETE, 

HA RENDES AZ EM£S'ZTE'SE 

fidáfe!szó!am!ásl tárgyalások 
Az adófelszólamlási bizottságok kedden meg-

kezdik működésüket. Kedden, február 7-én a II. 
számú bizottság a következő tételeket tárgyalja 
a pénzügyigazgatóság II. emelet 58. számú 
szobájában: 

1. Grünberger Márton bőrkereskedő, Mik-
száth Kálmán-ucca 4. 2. Körösi Géza üveg-
kereskedő, Mérey-ucca 8. 3. Goldgruber Gá-
bor és fiai áruügynökség, Korona-ucca 11. 4. 
Borsi István ingatlanközvetítő, Jakab Lajos-
ucca 6. 5. Fenyő és Geguss asztalos, Tisza 
Lajos-kőrut 71. 6. Gottlieb Vilmos paprika-
kereskedő, Korona-ucca 5. 7. Lippai Imre fa-
kereskedő, Felsőtiszapart 81. 

A tárgyalás délelőtt fél 9 órakor kezdődik. 

t óra^, ékszervásárlásnál, javításnál forduljon 
bizalommal Tóth-óráshoz. Előnyös A. B. C. be-
szerzés. Tört arany, zálogjegybeváltás. 

— Ankét a plackérdésről. Az Alföldkutató Bi-
zottság hétfőn, 6-án délután fél 6 órakor a vá-
rosháza tanácstermében folytatja negyedik ülés-
ben a piackérdésről megindított vitáját. A leg-
utóbbi ülésen Kozma Marcell teresztett elő ala-
boratumot a gyümölcsexport piaccal összefüggő 
kérdéséről. Kimutatta, hogy Szegeden export-
piac csak abban az esetben alakulhat, ha egysé-
ges fajgyümölcs tervszerű termelésére térünk át, 
a gyümölosexportőrök számára mindenfajta, hely-
pénzektől mentes, semleges külön exportpiacról 
gondoskodunk és el tudjuk érni azt, hogy helyes 
tarifapolitikával Szeged egyéb gyümölcstermelő 
területekkel szemben nem marad hátrányban. A 
kérdés körül élénk vita fejlődött ki, amelynek 
során felmerült többféle terv. Ezek egyike sze-
rint a Tisza-pályaudvaron a Máv. és a gazdasági 
vasút kereszteződése helyén kellene az export-
piacot berendezni, a másik felfogás szerint a Mars-
téren, ahová a Kálvária-ut és a Kossuth Lajos-
sugárut vágányai könnyein bevezethetők. A piac-
környéki kereskedőket és háztulajdonosokat ér-
deklő ebben a fontos kérdésben a vitát hétfőn 
folytatják. Belépődíj nincs, érdeklődőket szívesen 
lát a vezetőség 

x Február hó 10-én kávé és 11-én teapróbafőzés 
a Meinl-üzletben! Szeged, Kárász u. 6. 

¡SELYMET RLAUNAi 

Ingatlanforgalom 
Szeged területén január 29-től február 4-ig 

a következő ingatlanok cseréltek gazdát: 
Újvári Mátyásné eladta Csikós Illésnek Ba-

rát dülőbeli 2 hold 1534 négyszögöles szántó és 
rétjét 1000 pengőért. 

Schlath Pétérné eladta Kertész Lipót és ne-
jének Róma K. J. dülőbeli 200 négyszögöles 
liaz/hclyét 2000 pengőért. 

Szeged - Csongrád i Takarékpénztár eladta 
Tenner Lilinek Szatymaz kap. 465. számú ta-
nyát 4 hold 891 négyszögöles szántó és szőlővel 
13.000 pengőért. 

Berta Adám és társai eladták Répás András 
és nejéinek Petőfi Sándor-sugárut 16. számú 
202 négyszögöles telkü házukat 16.000 pengő-
ért. 

Uri fehérnemüek, 9 £ ' ^ L ^ r î s n y à k Poliák Testvéreknél 


