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— Nagyszabású bélycgkiállttást rcudeznck Szent 
István hetében. Budapestről jelentik: A Kossuth 
I.ajos uccai műteremben augusztus 19—22-ig a 
Magyar'Szaklapok Országos Egyesületébek véd-
nöksége mellett rendezik a VII. propaganda bé-
lyegkiállitást, A „V I I . Filprok"-on a posta bé-
h i ginuzeuma rendkívül értékes anyaggal szere-
pel. bel- és külföldi bélyeggyűjtők nagvérdekes-
ségii gyűjteményei, valamint A évtized magyar 
Irt'lveggyüjtési szakirodalma különös figyelmet 
érdemelnek még a nagyszabású nyomtalványkiál-
lltás mellett is, mert a bélyegék kivétel nélkiil 
nagy érdekességü termékei a kisgrafikának. A 
kiállításon a m. kir. posta alkalmi hivatalt állit 
Fel. mely többfajta érdokos betii/rsf használ a ki-
állításon feiadolt küldemények lebélyegzésére. Az 
ünnepélyes megnyílás 19-én, csütörtökön délután 
lesz. m " 

— Rendkívül nívósnak Ígérkezik n nyíregyházi 
gyiimötcsvésár. Lázas buzgalommal készül a 
Nyírség fővárosa a szeptember tl-töl 20-ig ren 
dezendö Nyíregyházi Gyümölcsvásárra. Máris 
épülnek az impozáns méretű kiállitási csarnokok, 
ahol bemutatják az ország egyik leghíresebb gyü-
mölcstermő vidékének pompásabbnál-Doinpásabb 
termékeit. A Tiszántúl gyümölcstermelő társadal-
ma erősen készül erre a kiállításra, amely mel-
lett ipari, kereskedelmi és mezőgazdasági kiálli-
lást is rendez a Gvümölcsvásár vezetősége. Ezen-
kívül-társadalmi és kulturális eseménvek egész 
sora varja a Nyíregyházára érkező sokezres tő 
meget. Egészen bizonvos, hogy fényes sikere lesz 
a Nyíregyházi Gyümölcsvásárnak, amelyet az Is 
elősegít, hogy nz ország minden részéből kedvez 
ményes áron lehet majd a Nvirsóg fővárosába 
utazni. 

— Magyar Nemzett Nyomtatvánvkiállitás. A 
Magvar .Nvomdászok Társasága a Magyarországi 
Grafikai és Rokoniparosok Fönöfeegvesiiletével 
karöltve augusztus 11-töl szeptember 15-ig a bu-
dapesti Műcsarnokban nyomtatványkiállHást ren-
dez. A magyar nyomdászat, papírgyártás és saj-
tő hatalmas'seregszemléje lesz ez a. kiállítás, 
amely a modern kiállitási technika eszközeinek 
alkalmazásával pontos és összefoglaló képet nvujt 
mindarról, ami a nyomtatással és a nyomtatott 
betűvel összefügg. A hatalmas méretű és rendkí-
vül érdekes kiállítás iránt nz Ország minden ré-
sziben igen nagy érdeklődés nyilvánul meg. 
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Szeged sz. kir. város zálogkölcsönintézete 
Í907. augusztus 18. és 19-én az ipartestületben 
levő árverési csarnokban átverést tart, melv 
alkalommal az 1937. iunius ltó végéig lejárt és 
nem rendezett zálogtárgyak kerülnek árvetés-
re és pedig ékszerek 27218—28G45. további in-
góságok 29873—31919. sorszámig. Az első nap 
délután fél 4-kor ékszerek, mig másnap bá-
rom órakor ingóságok kerülnek árverés alá. A 
torlódások elkerülése végett aiánlalos a zálog-
jegyeket idejében meghosszabbítani. 

igazgatóság. 
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— L'j magántanárok a szegedi egyetemen. A 
kultuszminiszter dr. K o c s i s Endre egyetemi 
tanársegédnek a szegedi egyetem matematikai és 
természettudományi karán uz analitikai kcniia 
tárgykörből történt magántanári képesítését; dr. 
F a z e k a s Gyula egyélemi adjunktusnak *á tör-
vényszéki orvostani tárgykörből történt magán-
tanári kcpesilését Os végül dr. S z á s z Sándor 
egyetemi tanársegédnek a szemészeti diagnoszti-
ka tárgykörből történt magántanári képesítését 
jóváhagyólag tudomásulvette és ebben a minősé-
gükben őket megerősiteric. 

— A Pusztasí°rj < rpá.d Egyo-ülct ünnepségé. 
Évtizedes szokáshoz hiven, ezévben szeptember 
5-én rendezi meg n Pusztaszeri Árpád Egyesület 
hagyományos országos Árpád-ünnepségét a szeri 
síkon emelt Arpád-emlékniü elolt. Ebben az év-
ben Békés vármegye fog küldöttségileg az ünnep-
ségen résztvenni, dr. vitéz M á r k y Barna alispán 
vezetésével. 

Gyürhetetlen 
maradék mtr. 78f illér 

f n e n u e c s h e Bolt 
Szeged, Mikszáth Kálmán ucca 16 szám. 29S 

— Különvonat Pécsre és Máriagyüdre. A tava-
lyihoz hasonlóan az alsóvárosi plébánia az idén 
is külön 3 napos zarándokvonalot indit augusztus 
28-án, szombaton hajnalban Szeged-állomásról a 
Pécs közelében fekvő kedves buésujáróhelyre. Má-
riagyüdre: Piészvételi dij 7 pengő. Jelentkezni te-
het augusztus 2ü-ig az alsóvárosi plébánián. 

— Halálozás. Dr. \V e i s z István dunakeszi 
orvos folvó hó 13-án elhunyt. Temetése vasár-
nap délelőtt fél lO-kor lesz a zsidótemelő cin-
terméből. 

— A Katolikus Nő védő leányinternátusa. Min-
dig. de különösen napjainkban nagy gondot okoz 
a szülőknek leánygyermekeik iskoláztatásánál az 
elhelyezés kérdése. Kétszeresen nehéz ez. részben 
az anyagiak, részben a megfelelő felügyelet miatt. 
A Szegedi Katolikus Nővódö Egyesület ezen gon-
dolatokból kiindulva, alkotta meg a Szent Er-
zsébet leányinternátusát, ahol elhelyezést nyer-
nek egyetemi. Anponvi-kollégiumi. főiskolai, va-
lamint felsőkereskedelmi iskolai és középiskolai 
tanulók. Az internálásban igen méltányos díja-
zásért kapnak a növendékek teljes ellátást, napi 
négyszeri étkezési, lakást, fűtést, világítást, für-
dői és mosást. Tanulmányi felügvelönö gondosko-
dik a középiskolai növendékek korrepetálásáról. 
A növendékek rendelkezésére áll az egyesület 
löbb, mint l'QO kötet könvvet tartalmazó könyv-
tára. napisajtó., zongora, harmónium. Az interná-
tusba való felvételre vonatkozó részletes táié-
koztatót kívánatra díjmentesen küld a Szegedi 
Katolikus Növédö Egyesület elnöksége, Szeged, 
Korona-ucca 13 

x Keresse fel és meggyőződhetik, hogy Elkán 
szűcs megbizható, jó és olcsó. 

— Emésztési nehézségek, bélrenyheség, gyo -
morfájás, májduzzadlság, ingerlékenység és 
álmatlanság esetén az emésztőcsalornát reggel 
felkeléskor egy pohár természetes „Ferenc Jó-
zsef" keserűvíz alaposan kitisztítja, fertőtlení-
ti a gyomrot és a beleket, a vérkeringést he-
lyes útra tereli és felfrissíti az egész szerveze-
tet. Az orvosok ajánl ják. 

— Orvosi liir. Néhai dr. Boros Lajos fogorvosi 
rendelőjét átvettem s rendelésemet Kölcsey.u. 10. 
sz. alatt a mai napon megkezdtem Dr. I-'aíudi Imre. 
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— Gazdanap Várostanyán. Az Országos Szé-
chenyi Szövetségbe t-ömöriilt ifjúság, a Falu Szö-
vetség és a Királyhalmi Népkör összefogva, együt-
tesen gazdanapol rendez Városianyán augusztus 
29-én. Ennek a gazdanapnak a célja nem más, 
mint bemutatni az iskolák munkásságát, a gazda, 
közönség fáradtságos munkájának a gyümölcsét 
és a szegcdi homokon élő szarvasmarhákat Lesz 
néprajzi kiállítás, gyümölc-kiáílitás gyümölcsbe-
mutatással, szarvasmarha díjazás, csecsem őt is z-
tásági verseny és végül gacdnudvar-tirztasági ver-
seny. Buzdításul díjazzák a szépen nevelt, tisz-
tán tartott csecsemőket clisrperő oklevéllel 
óhajtják kitünfelüi azokat a kisgazdákat, bérlő-
ket, akik a mai nehéz gazdasági viszonyok mellett 
is szívós kitartással példát mutatnak a magyar 
fa j élnikarására. Külön érdekessége lesz a kiál-
lításnak a magyar táncok bemutatása. 

Dóczy kötődé 
i t h e l y e s v a : Ke lemen ucca 2. a lá . 

T. readii kötöttáru készítése önjavítása, szemfelszerlés. 

— Héttőn bezárul a Dóm-téri játékok kiállí-
tása. A városi muzeuinban rendezett Dóm-téri já-
tékok kiállítását eddig több, mint ötezren nézted: 
meg. A kiállításnak uUandóan uagy közönsége 
van. A szabadtéri játékok vasárnap este bezárul-
nak és hétfőn délután a Dóm-téri játékok kiállí-
tása is bezárul. Tehát mindössze még két napig 
lehet megtekinteni az érdekes kiállítás anyagát 
A nagy sikerre való tekintettel a rendezőség el-
határozta, hogy a jövő évben ismét megrendezi a 
kiállítást és éppen erre való tekintettel már jelen 
alkalommal is kéri az amalőrfényképészeket, hogy 
az idei és esetleg a mult évek játékairól lényké-
peiket bocsássák a városi muzeum rendelkezésére. 
Belépődíj, amely a kiállításra és a muzeumi ösz-
szes gyűjteményeinek megtekintésére jogosít, még 
2 napig 20 fillér, azután ismét 30 fillér lesz. 

— „Elité" hölgyfodrászszalon és illatszertár* 
Széchenyi-tér 2., telefonszáma 15-31. 

— Festömunkások szakmai értekezlete. A sze-
gedi festömunkások 17-én, kedden este fél 7 órakor 
az Épitömunkásótthonban (Fodor-ucca 10.). szak-
mai értekezletet tartanak, amelyen napirendi pont-
ként a munkabérvédelem tárgyalása szerepel Elő-
adó: L a d v á n s z k i József. 

— Szegedi jogász német, ösztöndíja^ A napok-
ban érkezett meg Berlinből a néniét birodalmi 
őszt öndijk in tatásokról szóló értesítés, amelynek; 
alapján a Ferenc József Tudományegyetem jogi 
karának volt hallgatói közül a vallás- és közok-
tatásügyi miniszter rendeletével az 1937—38. tan-
évre a „Mittejeuropaischcr Wirtsehaftstag' ösz-
töndijat egész évre dr. tarnói R u ó c z Eleméi* 
nyerte cl gazdaságpolitikai tanulmányokra. 

Sírköveket legolcsóbban Fábiánnál, Kálvária n. 48. 

x Érdemes most Budapestre utazni, mert nem-
esak utazási kedvezményt kap minden felutazó a 
vasúttól, liánom a budapesti Baross Arucsarnok 
gondoskodik arról, hogv a többi költségek nagy-
részét is behozza annak, aki a mai lapban meg-
jelent hirdetésben fogJall vásárlási utalványokat' 
nála bemutatja, vagy ha csak a hirdetésben meg-
jelölt számra hivatkozik. Ajánlatos tehát a hirde-
tést figyelemmel elolvasni, ügyeljen a címre: Ba-
ross Arucsarnok, Budapest, csak V I I I , Baross 
tér 2. József főherceg-szálló. Keleti pályaudvar-
nál. 


