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O L C S Ó É S J Ó T Ű Z I F A 
hajóból a Stefánia alatt 

la tölgyhasáb q-ként 2-45 P. la nyárhaaáb q-ként 2«— P. 
B A C H , S Z E N T I S T V Á N T É R . 

la nyérhasáb q-ként 1*80 P. 
T e l e f o n 1 1 - 2 6 . 

A szabadiéri Játékok 
és a kereskedők 

Pénteki számunkban vázoltuk az agusztusi 
Templom-téri szabadtéri játékok kivételes je-
lentőségét Szeged kereskedelmére, iparára és 
általában a város egész forgalmának fellendí-
tése szempont jából. Sorainkra egymásután kap-
juk a hozzászólásokat. 

A Lampel és Hegyi cég a következőkben szól 
hozzá a kérdéshez. 

A szabadtéri játékok és a „Szegedi Hét" 
Közgazdasági jelentősépének nagy fontosságot 
tulajdonítunk és a t. Szerkesztőség felhívásá-
hoz hiven, készséggel füzünk ahhoz néhány 
szerény .uegjegyzést. 

Véleményünk szerint a rendezőségnek min-
dent el kell követni, hogy a nagy fáradtsággal 
idetoborzott idegenek tömegei minél több 
pénzt hagyjanak Szegeden. A trianoni hatá-
rok által megbénított szegedi kereskedelemnek 
és iparnak soha nem volt talán olyan nagy 
szüksége arra, hogy a közgazdasági élet egy 
kis felfrissülést kapjon. Ha nem is közvetle-
nül, hanem közvetett uton is jelentós előnyt 
biztositana az idccen pénz ideszivárgása. mely-
nek kapcsán felélénkülne a forgalom. Ha ke-
resnek az idegenekkel érintkező foglalkozási 
ágak, akkor mindenki érezni fogja az idegen-
forgalom jótékony hatását Különösen a sze-
gedi speciális termékek árusítására és megis-
mertetésére kell nagy súlyt fektetni. Ezek-
ből olcsó ..Szegedi Hét"-csomagokat kellene 
készíteni, hogy mindenki vihessen azokból 
magával. 

Művészi kivitelű Ízléses plakátokat kellene 
az egész ország területén kiragasztani, az ösz-
szes lapokban ügyes komünikéket kell elhe-
lyezni, amelyekben felhívják mindenkinek a 
figyelmét arra, hogy milyen sok látnivaló van 
Szegeden. Ez alkalommal ki lehetne használni 
azt a szerencsés helyzetet, hogy az utóbbi idő-
ben szívesen jönnek Szegedre, különösen Bu-
dapestről. Életrevaló eszmének tartanánk azt 
is, hogy a közlekedési irodák által árusított 
jegyeket esetleg egy, vagy két napos penzió-
val". kiállítási és egyéb szórakozási jeggyel, 
például tiszai fürdőjeggyel kombinálnák. 

Strandpijamát Scftilletr llusntH 
CmcKonlcs u. 4. 

— Nvári takarítás a kultúrpalotában. A So-
mogyi-lcönyvtár és a városi muzeum nyári 
nagytakarítása hétfőn megkezdődik és augusz-
tus 19-ig tart. Ezidő alatt a könyvtár zárva lesz, 
a muzeumi tárak is csak vasár- és ünnepnap 
lesznek nyitva délelőtt 10-től l-ig. 

— Orvosi hir. Dr. Erdélyi Jenő fül-, orr-, gége-
orvos, közkórházi rendelő főorvos Klauzál-tér 8. 
sz. alá (Lengyel-ház) költözött 

Dr. Bózsó István szülés«- és nőgyó-
gyász szabadságáról visszaérkezett és augusz-
tus 1-tftl ismét rendel Kárász-ucoa 14 alatt dél-
után fél 4-től fél 6-ig Telefon 10-41. 

— A Dolgozó Nők táncestélve augusztus 5-én 
este fél 9 órakor a Tisza-szálló kerthelyiségé-
ben. Fagylalt-, vagy sörjegy 1 pengő. 

— A szabadtéri játékok rendezősége a zene-
értő gyermekekhez. Az augusztusi szabadtéri 
játékok magasnivóju és gazaag zenei program-
jának egyik pontja K o d á l y Zoltán világhírű 
„Psalmus hungarieus"-ának előadása. Ennek a 
műnek tetőpontján felcsendül egy gyermekkó-
rus. Nemcsak az előadandó munkának, hanem 
szeretett városunknak is érdeke, hogy az elő-
adás — amely a szerző személyes vezényleté-
vel fog lefolyni — minél sikerültebb legyen. 
Magasrendű kulturális érdek szolgálatában for-
dulunk tehát Szeged gyermekvilágához és fel-
kérünk minden 8—13 éves fiúgyermeket je-
lentkezzék a kórusban való részvétel végett 
M a g y a r Bezső énektanárnál a III. ker. álla-
mi Szent Imre polgári fiuskolában (Boldogasz-
szony-sügárut és Liliom-ucca sarok) hétfőn, 
31-én délelőtt 10 órakor. 

— Leesett a kocáiról. G y u r i s Mifaályné 65 
éves kiskun dorozsmai asszony szombaton délelőtt 
leesett kocsijáról és eltörte a karját A mentők a 
közkórházba szállították. 

— A weekend premierje a városházán. 
Szombaton volt a weekend premierje a sze-

f;edi városházán. Pontban déli 12 órakor va-
amennyi hivatalban abbahagyták a mun-

kát és negyedórával később már a takarító 
altisztek sem voltak a városházán. A hétvé-

fi munkaszünet mindenkire vonatkozott, 
zért néhány ügyes-bajos ember mégis meg-

jelent a városháza folyosóin, de általában a 
hétvégi munkaszünet a legjobb időben kez-
dődött, negyven fokos kánikula forróságá-
ban. 

— Eljegyzés. Schwarcz Elzát (Sándorfalva) elje-
gyezte Elekes Pél (Csorvás). (Minden külön érte-
sítés helyett.). 

— A Szegedi Dalárda és Oratórium Egyesület 
elnöksége felkéri az egyesület tagjait hogy hétfőn 
este fél 8 órai kezdettel tartandó próbán teljes 
létszámban résztvenni szíveskedjenek. 

Csónakmotorfavitást 
precízen, jutányosán végez FRISCHMANN 
gépmOhely, Kálvária ucca 2b. 

Ingatlanforgalom 
Szeged területén július 21-étől 29-ig a kővet-

kező ingatlanok cseréltek gazdát: 
György é>s neje eladták Török Jőzsef és ne-

jének Makkost) áza dülőbeli 175 négyszögöles szán-
tójukat 400 pengőért 

Szegedi Bank eladja Magyar Általános Taka-
rékpénztárnak Kossuth Lajos-sugártrt 52. szánra 
390 négyszögöles telkü házingatlanát 7000 pengő-
ért 

Papp Ferenc és nej« eladták Bencsik Mihály-
nak Kőrösér dülőbeli 1 hold 65 négyszögöles szán-
tójukat 400 pengőért 

Horváth János és neje eladták Kocka Adtaíné-
nak Fürj-occa 12. b. szánra 333 négyszögöles telkü 
ingatlanát 1998 pengőért 

Fogas Péter né eladta Juhász János és nejének 
Gajgonya dülőbeli 1281 négyszögöles szántó és 
rétjét 410 pengőért. 

Kondász József eladta Fogas Péter is nejének 
Balástya dülőbeli 1 hold 233 négyszögöles szántö-
jót 450 pengőért. 

Magyar Vincéné eladta Nővé Erzsébet és társé-
nak Bánomkertsor 16. számú 92 négyszögöles ház-
helyét 3000 pengőért. 

Bőrcsök Istvánné eladta Szekeres Lajosnénak 
Bodomhalom dülőbeli 1 hold 908 négyszögöles 
szántóját 2508 pengőért. 

Ördög Istvánné és társa eladták Tóth János-
nénak Fürge halom dülőbeli 1 hold 619 négyszög-
öles szántójukat 14441 pengőért 

Kiss Mihály és neje eladták Nógrádi István 
kiskorúnak öszeszék dülőbeli 1 hold 210 négy-
szögöles szöTlfíjüket 2500 pengőért 

Tokodi Péterné eladta Dobóciki Jőzsef és ne-
jének Ma.tv derék dülőbeli 2 hold 336 négyszögöles 
szántójukat 3182.40 pengőért. 

Özv. Savanya Antalné és társa eladták Pintér 
Vincének Makkoserdő dülőbeli 1 hold 1550 négy-
szögöles szántójukat 2835 pengőért 

özv. Papp Vincéné eladta Tari Istvánnénak 
és nejének Farkas dülőbeli 825 négyszögöles szöl-
lőjét »50 pengőért. 

Szívbetegeknek és érelmeszesedésben 
szenvedőknek a természetes .Ferenc József" 
keserűvíz használata könnyű és pontos bél-
működést biztosit. Klinikai vizsgálatok igazol-
ják, hogy a Ferenc József TÍZ különösen agy-
vérzésre és gufadfésre hajlamos idősebb embe-
reknek kifflnö szolgálalol lesz. A Ferenc József 
keserűvíz gyógyszertárabkan, drogériákban és 
iQszerűzlelekben kapható. B.I 

— Szeged közegészségügye. A tiszti főorvosi 
hivatal információja szerint a város közegész-
ségügye tel jesen kifogástalan, a nyáron szoká-
sos fertőző gyermekbetegedések is elmaradtak 
az idén. Tavaly ilyenkor, a gyümölcsszezon 
rendes kisérőjeként már a tifusz is fellépett, je-
lenleg azonban mindössze 5 tifuszbeteget ke-
zelnek, ezek közül is kettő vidéki. A cserkész-
jamboree parancsnoksága a 200 külföldi cser-
kész Szegedre utazásával kapcsolatban, most 
tájékoztatást kért a város közegészségügyéről. 
A város hatósága sietett a válasszal, hogy Sze-
ged közegészségügye ezidőszerint semmi kí-
vánnivalót nem hagv hátra, tehát bátran jöhet-
nek Szegedre a külföldi cserkészek. 

— Gyermeknap Porozsmáa. A Stefánia Szövet-
ség kiskundorozsmai védőintézete az anya- és cse-
csemővédő intézet javára augusztus 6-én gyer-
meknapot rendez. 

x Elhízott egyéneknél a természetes „Ferenc 
J ó z s e f keserüvizkura hatalmasan előmozdítja 
a bélmüködést, a testet könnyeddé teszi és tiszta 
fejet és nyugodt alvást teremt 

— Halálos fürdés. Vihnya István 18 éves 
Kormányos-ucca 14. szám alatt lakó hentesse-
géd, szombaton délután a Széll-ucca végén le-
vő kubikgödörben fürdött. Alig néhány perc-
nyi fürdés után hirtelen elmerült és amire se-
gítségére siettek, belefulladt a vizbe. Holttes-
tét még nem találták meg. 

PAPLANilDOMÁN Ilegjobb <•• 
lentebb f 

kivitelben I 
lejrolesób-1 
ban k&ph«-
tó 1SK7 ÓU 

Mihály és Fia cégnél, Szened Kárász ucca 14. 

— Újszeged! efc társaavaesorája. Az UjsaegMtt 
Népkör nyári társasvacsoráját az Újszeged! Pol-
gári Körrel együtt rendezi meg és arra a többi 
újszeged! tásadalmi egyesületet is meghiv+ák. Szí-
vesen látnak a vacsorán mindenkit, aki Újszeged 
ügyei iránt érdeklődik. A társasvacsorát augusz-
tus 6-án este fél nyolc órakor tartják meg az aj-
szegedi Vigadóban. 

* őra-, ékszcrvá9íirlátnál. Javításnál forduljon 
bizalommal Tóth-órásboe. Előny js 'A. B. G. be-
szerzés. Tőrt arany, zálogjegybeváltás. 

— Munkaközvetítés. Foglalkozást kaphatnak a 
Hatósági Munkaközvetítő hivatal utján: 1 fiatal 
asztalos, 1 borbély, 4 bognár, 1 kosárfonó, 10 ko-
vács, 1 ügynök, 1 hölgyfodrászntS, 1 cipő fel sőrész-
tüzőnő, 3 keztyükötőnő. 

— Betörés. Tegnap délben, az üzletzárás ide-
je alatt betörők jártak S c h i l l l n g e r Kál-
mán Feketesas-uccai üvegkereskedésében. A 
betörők álkulccsal hatoltak be az üzlethelyi-
ségbg és onnan 71 pengőt vittek el. Ennyi pénzt 
találtak a kézi pénztárban. A Wertheim-szek-
rényhez és az árukhoz nem nyúltak. A forgal-
mas uccában senki sem vette észre, hogy mi 
történik az űvegkereskedésben. A rendőrség 
megindította a nyomozást. Valószínű, hogy ezt 
a vakmerő áTkulcsos lopást is azok követték el, 
akik az utóbbi hetek alatt több ilyen lopást 
hajtottak végre. 

Nyakkendők, fehérnemüek K i Polláfc Testvéreknél, 
szabott árakon csskonlcs Dcca és Széchenyi tér » 

VIGYAZAT! KEREKPAROSOK! 
Mielőtt vásárol, okvetlen érdeklődjön áraim iránt, mert már u j kerékpárt adok 
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stb. olcsó árak. Waffenrad kerékpár ejrvediili képviselet Rádiók, írógépek ral "ra 
Újdonság! GumlsIHel mindenki maga javíthat klHsö gumiján bármilyen szakadást! 

KELEMEN MARTON, KELEMEN UCCA 11. SZ,. 


