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bútorozott szoba
teljes ellátással
küiönbejárattal víz, villany bent fürdőszoba

kiadó

Ugyanott kitűnő házikoszt

kapható.i(

Kaszinó,

látraiékos

könyveléseket

feldolgoznak,

mérleget, társas elszámolásokat elkészítenek é s felfllvlzsa&lnak, —
k ö n y v v i z s g á l a t esetén mint

ellen szakértők
érdekeit legjobban védjük meg.

HQFBOUER TESTVÉREK
adó és könyvszakértők
BUOBPEST, IV. MÚZEUM KRT 7. T«1:

OT-75*.

kihordásra

Vörösmarty

Bösendorfer 6 0 0 .

kisebb réciletre is. O P E R R z o n g o r a t e r e m ,

u e e a 5.

Árverési hirdetmény.

Szeged sz kir. város
Zálogkölcsönintézeténél
elzálogosított, 1935 április végéig lejárt és nem
rendezett zálogtárgyak
1935 julius 17-én, délután 4 órakor
az Árverési Csarnok Helyiségében megtartandó
nyilvános árverésen elárvereztetnek Ho-^z.abbitá
sok julius 15-lg a hivatalos órák alatt eszközölhetők. Az árverésre kerülő zálogiárgyak szám
jegyzéke az 1881 évi XIV. te 16.
értelmében
kifüggesztetett
Szeged, 1935 junius 29.
Szeged szab. kir. város Zálogkölcsönintézcte.
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Tőzsde

Könyrefc

Modernül

gyakorlózongora 2 0 0 P -

400. Valódi

Zongorák, pianinók feltűnő olosón, leg

A szem ápolás&ról

A szem szépségét gyakran tönkre teszi az a
felületesség, amellyel sokan csak
tudomásul
veszik rövidlátásukat és nem csináltatnak, vagy
nem viselnek korrigáló szemüveget. Ennek hiányában állandósul a hunyorítás, mely megSzeged a régi magyar irodalomban. Szegedi
szempontból is rendkívül érdekes és értékes könyv
lepően rövid idő alatt, az életkortól teljesen
került a könyvpiacra, a „Magyar Irodalmi Ritkafüggetlenül, időelőtti ráncosodást idéz elő a
ságok" clmü sorozat 34. számú kötete „Szeged a
szem körül, ami az arc legfeltűnőbb és legnarétji magyar irodalomban" cimmel. A takaros kis
gyobb szépséghibája. A szem sok veszélynek
kötetet fíakó László református lelkész vezetésévan kitéve, sokat is dolgozik, ezért kíméletet,
vel a Szegedi Református Egyetemi' és Főiskolai
pihenést és a legteljesebb tisztaságot igényli.
Hallgatók Bethlen Gábor Köre" rendezte sajtó alá.
Ennek ellenére a szem kozmetikáját alig miA kis könyv igen fontos és figyelemreméltó kezvel ik, nem is igen ismerik, bár a szem és azt
deményezést jelent. A Bethlen Gábor Kör tagjai
környező bőr szépsége döntően esik latba az
összegyűjtötték a régi magyar irodalom lapjairól
arc
szépségének megítélésénél.
azokat a részleteket, amelyek szegedi vonatkozáA szem szépsége nemcsak a pupilla nagysásnak, Szegedi Kis István zsoltárait, Szegedi Gergely
Psalmusait, Tinódi Lantos Sebestyén
„Szegedi
gától, a szem szinétől, a szempillák hosszúsáveszedelem" cimü kis époszát, Tar Benedek „Hagától, a szemöldökívelésétől függ, hanem a
zasságrul való
dicsiret"-ét,
Szegedi
Lőrinc
szemkörüli bőr szépségétől is. Régente a szem
Theophaniáját, szegedi
vontkozásu részleteket
szépsége alatt leginkább a pupilla szépségét,
Dugonics András „Ulisscsnek történelei" és „Etelnagyságát értették és azért a nők mindent elka" cimü munkájából. Nagy és gondos munka
követtek, hogy szemük fényes, csillogó levolt ezeknek az irodalmi relikviáknajk csokorbagyen. Igen gyakran ártalmas szereket, atrokötése, de sikerült, a csokor nagyon szép, értékes,
pint vagy különféle olajokat csepegtettek a
megérte a munkát és megérdemli az érdeklődést.
szembe, hogy csillogóbb legyen.
\ Bethlen Gábor Körnek egyik célja az is volt,
A modern kozmetika már tudja, hogy ezen
hogy minden nagyobb várost hasonló munkára
ártalmas szerek egészen feleslegesek, ha a
serkentsen. A kezdeményezésnek kétségtelenül leszszemgolyó mozgatását, vagyis tornáját naponnek követői és a magyar szellemtörténet számára
gazdagodást jelentenek majd azok a könyvek, ameként rendszeresen elvégezzük, miáltal a szem
lyek egybegyűjtik az egves városok irodalmi emfriss, üde fényét állandóan megtartja. Igen
lékeit.
fontos a szem körüli bőr gondos ápolása. Ez az
ápolás elsősorban a szem megfelelő tisztántarIT. Courths Mahler: Szivek kálváriája. Roli von
tása. Sohasem szabad kifestett szempillákkal
Tornuu és Renate von Werkentin története ez a
ágyba menni, hogy a festék a szembe kerülregény, amely az emberi léíek ismeretlen mélyhessen. Ajánlatos a szemet többször is, de leségeit tárja fel. A szivek kálváriát járnak, az emhetőleg esténként langyos borvizzel vagy tiszta
beri élet vadonjában tüskék tépik őket, a mult kivízzel, esetleg szemmosó pohárral kimosni. A
sért — de a szerelem minden akadályt legyőz s a szemfürdő után az ápolás legfontosabb módja
szivek kálváriájának végén ott int a boldog feltáa megfelelő zsíros kenőccsel vagy olajjal való
kezelés. Ezzel a zsíros kenőccsel vagy olajjal
madás Megjelent a Milliök Könyve legújabb száeste lefekvés előtt be kell kenni az alsó és felma. ára 20 filíér. Megjelenik minden héten.
ső szemhéjat és a szemsarkokat, hogy a szem
I>r. K r a y István b á r ó : „ A kabinetiroda s z o l g á ráncosodását megakadályozzak. A szem alatlatában a világháború alatt.''
„...olyan
ember
ti ráncokat, amelyek manapság nemcsak bivisszaemlékezései ezek, aki közel élt a leghatalzonyos koron tul lépnek fel, hanem leggyakmasnbhakhoz és a történelem forgatagában állott.
rabban idő előtt — aminek oka a hajlamon
Érdekes és értékes irás Kray báró könyve". Ez a
kivül a helytelen életmód — megfelelő házimost megjelent könyv nem igér nagyszabású poápolással
el lehet leplezni s részben a további
litikai leleplezéseket, izgalmas háborús kulisszaráncosodás megakadályozható.
titkokat. Egy ember irása az emberekről, akik királyok voltak. Sokkal jobban megismerjük ezekDr. Reiter Oszkárné.
ből az szerényhangu visszaemlékezésekből az öreg
királyt, mintha nagy tanulmányokat olvasnánk, fis
KOZMETIKAI ÜZENETEK:
a szerencsétlen sorsn IV. Károly tragédiája megOlga. Szeplők ellen használjon fényvédő krémet
rázó erővel áll előttünk. Értékes és érdekes dr.
és fényvédő púdert.
báró Kray István könyve.
Fiatal. Köruzst ma alig használnak, csak krémruzst.
Szomorú. Szőrszálakat véglegesen és nyomtala
nul eltüntetni elektrolízissel és diatermiával lehel.
Nem fájdalmas.
legolcsóbb és a pályaudvarokN. N. Miután zsíros az arcbőre, semmiféle
hoz l e g k ö z e l e b b
fekszik a
krémet ne használjon, hanem krémpótlót és száritó arcvizet.
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Külfölöi

Budapesti értéktőzsde zárlat.
Az értéktőzsde
ma is nyugodt hangulatban üzlettelenül nyitott. A
küszöbön álló kétnapos tőzsde szünete osak fokozta a spekuláció nagyfokú tartózkodását, ugy,
hogy a mai üzleti forgalom jórészt osak egy-két
értékre szorítkozott. Az eladások következtében
az irányzat lanyhulásra hajlott. Említésre méltó
árveszteség csak egyes bányaipari
és vasipari
részvényekben mutatkozott, a részvények többségénél az árcsökkenés nem jelentékeny. Az általános gyengülés ellenére szilárd volt a textilipar
csaknem vaítomennyi részvénye. Nemzeti
Bank
165. Kőszén 286, Ganz 23.3, Izzó 170, Szegedi kenderfonógyár —.
Zürichi deviza zárlat. Páris 20 21.75, Lonacvn
15.07, Newyork 304 hétnyolcad, Brüsszel 51.90.
Milánó 25.28.75, Madrid 41.00, Amszterdam 208.05
Berlin 123.20, Prága 12.785. Varsó 57.80, Belgrád
7.00. Athén 2.90, Bukarest 3.05.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai;
Angol font 1665—16.95, dán kor. 74.20-75.00,' belga
56.90-57.50, cseh korona 14.15—14.35, dinár 7 8 0 8.30, svéd kor 85.75-86.65, dollár 335.90- 339 90;
kanadai dollár 329.00—339.00, francia frank 22.30
—22.50, hollandi forint 227.99—229.90, lengyel zloty
63.95-64 65, leu 2.90-3.10, leva 4.00-415. Mra 29 90
—30.25, német márka 136.00-137.60, norvág koroin 82.95—83.85, osztrák
schilling
8000-80.70
svájci frank 110.70-111.65
I
Budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzései:
i Buza tiszai 77 kg-os 16.10—16.30, 78 kg-os 16.25—
16.55, 79 kg-os 16.45—16.70, 80 kg-os 16.55—16 85,
1 relsőtiszai 77 kg-os 16.00-16.15, 78 kg-os 16.15—
• 1P..T0, 70 kg-os 16.30—16.45, 80 kg-os 1640—16.55,
dunatiszai, fejérmegyei, dunántúli 77 kg-os 15.85—
| 15.05, 78 kg-os 16.00-16.10, 70 kg-os 16.15—16.25, 80
kg-os 16.25—16 35 Pestvidéki rozs 11.00—11.15,
egyéb 11.00—11.20, takarmányárpa I. 1250—1275,
z.ab I. 13.35—13.55, tengeri tiszántúli 13.10—13 50,
|
Csikágói terménytőzsde zárlat. Buza emelkedő. Jul. 84 háromnyolcad—ötnyolcad (80—80 egynyolcad), szept. 85.75—hétnyolcad (80 hétnyolcad
-^81), dec. 87 hétnyolcad—88 (83 egynyolcad—egynegyed). Tengeri szifárd. Jul. 82 egynyolcad (81.5),
szept. 77 (75 ötnyolcad), dec. 67 háromnyolcad (64
háromnegyed). Zab szilárd. Jul. 37.75 (35 hétnyolcad), dec. 36 (34). Bozs szilárd. Jul. 48 hétnyolcad
—49 (46.75), szept 48 háromnyolcad—hétnyolcad
(47), dec. 51.75 (50).

Szívbajosok, érelmeszesedés, magas vérnyomás, reuma, vese és hólyag, máj bajosok, idedrendszer, női
bajok u. m. petefészek
gyulladás,
rendetlen vérzés stb. lábadozók és
vérszegényeknek
legcsodásabb
gyógyhatással bir a :
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Modern uj szállodák,
kényelmes
szobák, elsőrangú dietikus konyha.
Oradeai katonazenekar egész szezonra koncertezik. Étlapszerinti háromszori étkezéssel és szoba 110
Leitől napenta

