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Célszerű ha 

A I p I r i n 
mindig kéznél van. 

TabSeffa aEakpban 
kényelmesen magánál hord-
hatja és ezenfelül az elöirf 
adagolás állandóan rendeike-
lésére áll. Dgye!jen a 

B A Y E R * keresztre 
,'és az eredeti csomago-
lásra, a zöld szalaggal. 

A polgármester felhívása 
a munkanélküliek megse ilése 
érdekében 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármester hétfőn fél 
hívást intézett Szeged társadalmához a munka-
nélküliek megscgilése érdekéhen megindult társa-
dalmi akció ügyében. A felhívás a kővetkező: 

»Az ország egyik legnagyobb, legégetőbb 
és legnehezebben megoldható problémája ma 
a munkanélküliekről való gondoskodás. Sze-
ged városa teljes mértékben átérezve a kérdés 
gazdasági és szociális jelentőségét, részben saját 
elhatározásából, részben bekapcsolódva a kultusz-
miniszter ur egyetemi építkezési programjába, 
anyagi erejének végső megfeszítésével a mult év-
ben is éppen a munkanélküliség okozta nyomor 
enyhítése céljából oly nagyszabású építkezési és 
egyéb munkaalkalmakat létesített, melyhez fog 
hatót egyetlen magyar város sem tud felmutatni. 
Ennek ellenére a munkanélküliek száma most 
2400-ra emelkedett. A város méltányolva az ön-
hibájukon kivül nyomorba jutott munkanélküliek 
kétségbeejtő helyzetét, lealázó és céltalan kőnyőr-
adományok osztogatása helyett inségmunkát szer-
vezett és erre eddig 70.001) pengőt fordított. 

Minthogy azonban a muukanélkü lek még min-
dég tömegesen jelentkeznek és a város költség-
vetésében ennek köllségelr i a város hatóságának 
többé nem áll módjában fedezetet teremteni, ön-
ként megmozdult a társadalom és a város tehe-
tősebb polgárai, adományait felajánlásával a nyo-
morgó munkanélküliek segítségére sietnek. Ezt a 
társadalom által megkezdett segélyakciót irányí-
tani és összpontosítani akarván, bizalommal fel-
kérem, hogy piérlegelve egyrészről az önhibá-
jukon kívül nyomorba jutott embertársaink két-
ségbeejtő helyzetét, másrészről a társadalmi rend 
és nyugalom biztosításához fűződő közérdeket, 
anyagi erejéhez mért adományával szíveskedjék 
inségmunka folytatásához és ezáltal a munka-
nélküliek nyomorának enyhítéséhez hozzájárulni 
Hálás köszönettel fogadott minden adományt ké-
rem a polgármesteri hivatalhoz juttatni.« 

— A Szegedi Ktsdedóvó és Jótékony N» egy tót 
Leányosztálya március 1-én, este fél 9 órai kez-
dettel, a belvárosi óvódában tea-estélyt rendez. 

x Bach tüzelőanyagja az elismert kvalitás. 

— A Szegedkörnyéki Levente Egyesület az egye-

sület sportfelszerelési alapja javára március 1-én 

táncmulatságot rendez a Förgeteg-féle vendéglőben. 

x Rádió, villany, Deutsch, Kárász-u. Tel. 8-71. 

— Egy r0mán katonaszökevény betörése. Pus-
kás Tamás dorozsmai kocsmáros hétfőn reggel 
feljelentést tett a rendőrségen, hogy szombatról 
vasárnapra virradó éjjel egy Márton nevü román 
katonaszökevény lakásába álkulccsal behatolt, fel-
feszítette a szekrényeket és ami a keze ügyébe 
került, ruhaneműt, ékszert, pénzt, ellopott. A meg-
ándátott nyomozás során a rendőrség megálla-
pította, hogy Márton valósággal nagyban űzte a 
kerékpárlopásokat is és hat vagy hét biciklit lo-
pott össze a dorozsmai kerületben. A rendőrség 
keresi. 

x Vlncie-féle kávékeverék a legjobb és leg-
olcsóbb. Ha a jó kávét szereli, tegyen kísérletet. 190 

— A Zrínyi Bemberg-Karneválja márcíjr, 1-én 

a Kassban. Meghívók kérhetők 10-69. telefon-

szám alatt. 
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Gyomor-, bél- és anyagcserebeíegek-
né l a természetes „Forcnc József" keserüriz 
az pmészfőszervtk működését hathatósan e'ő-
mozdilja s így megkönnyíti, hogy a tápléló 
anyagok a vérbe kerüljenek. Orvosi szakvéle-
mények hang-uWozzók, hogy a Ferenc József 
vlz kü'őnftsen ülő életmódnál Igen hasznos 
avomor- és beszabályozó szer. A Ferenc József 
eserilviz gyógyszertárakban drogériákban és 

fiiszerlízletekben kapható. B.8!) 
— A MIEFHOI.-bál Jp mezversenyének győztisrl. 

\ szombaton este lezajlott MIEFHOE-bál ren-
lezősége a bállal kapcsolatosan jól sikerült jel-
•nezversenvt is rendezett, melynek első diját Ne-
m é n y i Lili nyerte a D é l m a g y a r o r s z á g -
bó l összeállított ötletes jelmezével, ezüst puder-

Aleményl Lili, a fetmezuarseny győztes• 

dobozt és egy üveg kölnit kapott Második 
M a h l e r Manci (Piperkőc) lett, akit egy üveg 
pezsgővel és egy doboz Zserbóval jutalmaztak. 
A harmadik dijat, három pár selyemharisnyát, 
P a t a k i Lili (mezőkövesdi menyecske) vitte el. 
G o i t e i n Licy f gomba), mint negyedik, fekete-
kávés szervizt kapott a rendezőségtől. 

* Tavaszi Del-Ka-clpők u j egységárainak ered-
ménye: Tömeges vásárlás és általános megelége-
dettség. Díjazott kirakataink beszélnek. 55 

— Az újszülöttek — szabályozása. Kőnigsberg-
ből jelentik: U n t e r b e r g kónigsbergi egyetemi 
tanár bejelentelte, hogy teljesen biztos módszért 
talált fel az újszülöttek nemének tetszésszerinti 
szabályozására. Eddig 53 esetben végzett kísér-
leteket és minden cselben fiuk születtek. 

és Mtívésset 
Harmónia hangversenyek 

Ma dr. Bárányt János zeneiskolájának nyilvá-
\ános növendékhangversenye. Tisza, 8. Jegy 1—3 
pengőért. 

DONI KOZÁK KÓRUS III. 5. Vezényel Serge 
Jaroff. 

Holnap este 8, Tisza, Goldovszkv Boris zongora-
estje. Dohnányi mesteriskola nagyszerű és zse-
niális tagja a legszebb műsort állította össze sze-
gedi hangversenyére. Jegy 1—6 pengőért. 

A színházi iroda hírei 
Kedden, szerdán, szombaton és vasárnap: Ka-

tica. A Katica összes előadásai alatt fellép a 
fénytáncosnő (La Perle d'Or). 

Csütörtökön: Hamlel. (Premierbérlet) Hamlet 
— Táray, Ophelia — Könyves T. Erzsi. 

Pénteken: Hamlel. (A. bérlet) 
Csütörtökön délután rendkívül mérsékelt hely-

árakkal: A kis lord. 
Vasárnap délután: Szép fiaíuthea, utána: Egy, 

kettő, három.. . 

RdcZló 
/2 nagyobb Je adó állomások 

mai miisora 
Budapest. 9.15: Az 1. honvédgyalogezred fene-

karának hangversenye. 9.30: Hírek. 12.05: Hang-
verseny. 12.25: Hirek. 16: Borsay Mária mesél a 
gyermekeknek. 17.30: A magyar cimbalomőtős 
hangversenye. 18.50: Francia nyelvoktatás. 19.30: 
Az Operaház előadásának közvetítése, »Szöktetés« 
a szerályból.« — Davenlry Exp. 5GB. 19: A bir-
minghami házi énekkar előadása. 19.40: Orgona-
verseny a Cowentry székesegyházból. 20.15: A fel-
hők pacsirtája, zenés rádiójáték. 20.45: A liverpooli 
filharmonikus társaság hangversenye Wood ve-
zénylete alatt, Menges Isolda hegedümüvésznő köz-
reműködésével, közv. Liverpoolból. — Hamburg. 
16.15: Operaáríák. 17: A Jungfernstieg dalokban. 
ÍR.10: Szórakoztató zene. 21: Müller: Odisszus ka-
tona hazatérése, játék hét képben. 23.05: Kávé-
házi zene. — Lelpzig. 19.30. Farsang zenéje. 19 35: 
Bcllini Norma cimü operája a weimari Nem-
zeti Színházból. Utána szórakoztató zene. — Lon-
uon 2 Lo. 17: Könnyű zene. 17.30: Szórakoztató 
zene. 19: Meónell költőnő versei. 20.45: Házi hang-
verseny. 22.55: Előadás DeÜus zenei fejlődéséről. 
23.50: Tánczene. — München. 16.30: Szórakoztató 
zene. 17.25: Mintazóngorázás tanulóknak. 18.45: 
Bach János Sebestyén fiainak müvei. 20 05: Züm-
dorfer »Castor és Pollus. cimü bohózata. 21.40: 
Fischer Albert berlini énekes dalestje. — Paris 
Radio-París 19.35: Gramofon. 21: Meyerbeer Hu-
genották cimü operája az Opera és Vigopera 
művészeinek közreműködésével. — Wien. 11: Gra-
mofon. 15.30: Silving-zenekar. 20: Két egyfelvo-
násos: I. Családi album. II. Honnan kerülnek a 
lyukak a sajtba? 21.45: Zontforázás négykézre. 

Zürichi deviza zárlat: Páris 20.27.5, London 
25.19.75, Newyork 518.30, Brüsszel 72.20, Milánó 
27.14, Madrid 64.50, Amsterdam 207.85, Berlin 
123.71.5, Bécs 72.97, Szófia 3.75.5, Prága 15.34, 
Varsó 58.10, Budapest 9fl.G0v Belgrád 9.12 hét-
nyolcad, Bukarest 3.08. 

Budapesti valuta zárlat: Angol font 27.70—27.85, 
Belga frank 79.40—79.80, Cseh korona 16.86—16.96, 
Dán korona 152.75—153.35, Dinár 9.95—10.03, Dol-
lár 569 10-571.10, Francia frank 27.40-27.70, Hol-
landi forint 228.90—229.90, Lengyel zloty 63.95— 
64.25, Leu 3.37—3.41, Léva 4.11—417, Lira 29.80 
—30.10, Német márka 136.25—136.85. Norvég korona 
152.55—153 15, Osztrák schilling 80.27.5-80 67 5 Spa-
nyol pezeta 69.30-72.30, Svájci frank 110.00-110.50, 
Svéd korona 153.10—153.70. 

Irányzat: A mai tőzsde általában kedvetlenül 
indult meg. A külföldi tőzsdék sem nyújtottak 
ösztönzést, főleg Bécs árkinálattal jött a piacra, 
ami a kontremint is eladásokra bírta s ennek 
hatása alatt az egész árfolyamnivó csökkent. A 
fixpiacon az irányzat üzlettelen,. a devizapiacon 
változatlan és üzlettelcn. 

Határidős terménytőzsde zárlat: Magyar buza 
márc. kőt. 20.95, 20.98, 20.70, 20 80, 20.74, zárlat 
20.74-20.75, lesz. 2080, máj. kőt. 21.98, 21.68, 21.76, 
zárlat 21.75-21.76, lesz. 21.80, okt. kőt. 22 45, 22.27, 
zárlat 22 28—22 29, lesz. 22.40. Rozs márc. kőt. 
11.60, 11.25, 11.32, zárlat 11.29-11.31, lesz. 11.40, 
máj. köt 12.39, 12.40, 12.18, zárlat 12.24—12.25, 
lesz. 12.30, okt. köt. 14.20, 14.05, 14.07, zárlat 
14.08-14.10, lesz. 14.20. Tengeri máj. kőt. 13.40, 
13.22, zárlat 13.22—13.23, lesz. 13.30. jul. köt. 14.00, 
13.80, zárlat 13.80—13.81, lesz. 13.90, aug. lesz. 
14 40. Tranzit tengeri máj. kőt. 12.35, 12.29, zár-
lat 12.28-12.29, lesz. 12.30. jul. lesz. 12,80. Irány-
zat lanyha, a forgalom élénk. 

Budapesti termény!Ő7sde zárlat: Buza 77-es ti-
szavidéki 23.65—24 05, 80-as tiszavidéki 24.00—24.30, 
79-es tiszavidéki 24.30—24.65, 80-as tiszavidéki 24.45 
—24.75. Rozs 11.50—11.70. Takarmányárpa I. 15.25 
—15.75, II. 14.75—15.00. Sörárpa felsőmagvarországi 
19.00-22 00, egyéb 17.00-20.00. Kő'es 1000-11.50. 
Zab I. 13.60-14.00, II. 12.80-13 00. Tengeri tiszai 
13 00-13.10, egyéb 13.00-13.10. Buzakorpa 9.20— 
9.40. Lucerna magyar 125.00—145.00. Lóhere nagy-
araankás 75.00—90.00. Irányzat lanyha, a forga-
lom csekély. 

Csikágól terménytőzsde zárlat: Buza márciusra 
21.90, májusra 22.70, juliusra 23.28. Tengeri már-
ciusra 18.51, májusra 19.41, juliusra 19.92. Rozs 
márciusra 17.44, májusra 16.98, juliusra 17.49. 

Ferencvárosi sertésvásár: Felhajtás 2829, eladás 
873. Arak: Könnyű 150-162. nehéz 162-168 fillér 
kilogramonkint 


