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N0r-C0C harisnya 
LAMPEL és HEGYI POspökbazór-épOIeL 

Mindenki 
szerezze meg válesztóiogát 
A' választók névjegyzékébe való felvétel alap-

jáu l szolgáló összeiró lapokat, melyeket a 

számlálóbiztosok állítottak ki és szedtek össze, 

most vizsgálja felül az összeiró küldöttség. Az 

összeíró küldöttség állítja össze az ideiglenes 

névjegyzéket függetlenül attól, hogy ár össze-

Iróbtztosok kiket minősítettek választójog mul-

taknak, vagy kikel hagytak kl. 

Az összeiró küldöttség a 7rlnyl-uccai iparos-

tanonciskolában (I. em., 5.) működik Hiva-

talos órái 8-tól 2-ig és délután 4-töl 6 óráig. 

Működését 25-én fejezi .be. Győződjön tehát 

mindenki meg. högy fel vltH-9 véve a névjegy-

zékbe és ha nincs, de kelléket megvannak, 

kérje felvételét. 

Választójoga i>an mlnd nn férfinak, aki a 

H évet betöltötte, vagy ebben az évben tölti 

be, ha legalább 2 év óta Szegeden lakik és 

az elemi népiskola 4 osztályát elvégezte vagy 

az ezzel egyenlő értékű műveltséget megsze-

rezte. Választójoga van annak a nőnek, aki 

az elemi népiskola 6-tk osztályát elvégezte, 

választójoga van annak a nőnek ls, aki csak 

az elemi népiskola 4 osztályát végette el, vagy 

az ezzel egyenlő értékű műveltség megszerzé-

sét igazolja, ha 3 élő gyermeke van, a 80 éves 

életkort betöltötte, vagy ebben az évben be 

fogja tölteni és legalább 2 éve Szegeden lakik". 

Ne engedje senki jogtalanul megfosztani 

magát választójogátólt 

'A szociáldemokrata párt 

v'égrehajtó bizottsága. 

— Szukfilés. Az Egyetem Barátok Egyesületé-
nek természettudomány! szakosztálya ezúton érte-
siti tagjait és az érdeklődőket, hogy harmadik 
szakosztályi illését március 18-án, szerdán délutáni 
5 órakor tartja meg az I. számú kémiai inté-
zet tantermében. (Templom-tér.) Előadnak dr. 
G y ő r f f y István: »Japánfenyő rendellenességei 
Síegedén*; K o l Erzsébet: »Fiume—Istrial fél-
sziget Prioni növényzete*; V a «s Péter: »Nem-
elektrolvtok hatása a ferrf-jodion reakciójára* cím-
mel. Üléseinők H a v a s s Géza. 

— Halálozás, Súlyos csapás érte B a r t o í Mór 
építészt feleségének, Stark Irmának halálával. At 
elhunyt uriasszonyt kiterjedt rokonság gyászolja. 
Kedden délután 3 órakor temetik a zsidó temető 
cifiterméböl. 
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I D O 
S Z E G E D : 

A szegedi egyetem földrajz! Intéze-
tének meteorológiai obszervatóriuma 
Jel ont!, hogy hétfőn Szegeden a hő 
mérő legmagasabb állása 8.1 fok Cel-
sius, legalacsonyabb —0.5 fok Cel-
sius. A barométer adata • fokra és 
tengf rszlnre redukálva reggel 757,5 
mm., este 758 1 mm A levegő relatív 
páratartalma reggel 85 százalék, dél. 
ben 56 százalék. A széi Iránya észak 
keleti, erőssége 4—5 volt. 

B U D A P E S T : 
A Meteorológiai Intézet Jelenti este 

10 órakor: Hazánkban ez Idő a nap 
folyamán változóan felhős roll. Csa-
padékot nem Jelentettek. A híímér-
séklet 7—8 Celsius fokra emelkedett. 

Prognózis. Változóan felhős Idő, 
sülvedő hőmérséklettel. 

— Az Influenza. Budapestről jelentik: Március 
8-tól 14-ig az ország területéről, Budapest kivéte-
lével. összesen 149 szövődményes influenzamegbete-
gedést és 12 halálozást jelentettek. A megbetege-
dések száma a mult héthez képest némileg csök-
kent, a halálozási arányszám azonban még min-
dig elég magas. A szövődményes bajok közül 77 
esetben tüdőgyulladás, 32 esetben a hörgők és a 
mellhártyák erősebb megbetegedését, 8 esetben fül-
gyulladást, 9 esetben az agyvelő és az agyhártyák 
megbetegedését állapították meg. 

— Tyuktolvajt fogott a rendőrség. Notórius 
tyuktolvajt fogott el a rendőrség Csikós István 
szerb katonaszökevény Személyében. Csikós hó-
napok óta fosztogatta az alsótanyai gazdaságokat. 

— Munkaközvetítés. Állást kaphat a Hatósági 
Munkaközvetítő Hivatalnál 1 ondoláló és manikü-
rőzőnő helyben és 1 szövő-takács, 1 kőtélgyártó 
vidéken. 

— öngyilkos altiszt. C s a r n a l Lajos 59 éves 
ügyészségi altiszt vasárnapra virradóra Debreceni-
ucca 26. számú házban felakasztotta magát és 
meghalt. Csernai két év óta külőnváltan élt felesé-
gétől. Ez a helyzet annyira elkeserített*, hogy éj-
szaka, amikor a házban mindenki aludt, az ajtó-
félfára felakasztotta magát. A test súlya alatt a 
spárga elszakadt és Csarnai a földre zuhant. Ami-
kor rátaláltak, már nem volt benne élet. 

— Betörés. A Bókusi feketefőldek 62 számú 
házban levő kocsma ajtaját ismeretlen tet-
tes az éjszaka megfúrta. Behatolt az ivóba és 
feltörte a kézipénztárt, de abban egyetlen fillért 
sem talált. A rendőrsé® megindította a nyomo-
zást. 

Tőzsde 
Zürichi deviza zárlati Párís 20 33.78, Lofidon 

25.24.75, Newyork 519.70, Brüsszel —.—, Milánó 
27.22.75, Madrid 55.90, Amsterdam 208 26, Berlin 
123.74, Bécs 73.06, Szófia 3.76 25, Prága 15.39.75, 
Varsó 58.20, Budapest 9081.5, Belgrád 912 M-
lenctizenhatod, Bukarest 3.0925. 

Budapesti valuta zárlat: Angol font 27.82—27.97, 
Belga frank 79.65—80.05, Cseh korona 16.90—17.02, 
Dán korona 153.00—153.60, Dinár 9.99—10 07, Dol-
lár 571.00—574.00, Francia frank 22 40—22 70, Hol-
landi forint 229.30—230 30, Lengyel zloty 63.90— 
64.30, Leu 3.38—3.42, Léva 412—4.18. Lira 29.90— 
30.20 Német márka 136.30—136.90, Norvég korona 
153.00—153.60, Osztrák schilling 80.35—80.75, Svájci 
frank 110.00—110 50, Svéd korona 153.20—15380. 

Irányzatt A mai értéktőzsdén üzlettelenség mel-
lett az áralakulás ingadozó volt. A piacon a kül-
föld inkább eladóként szerepelt s a tőzsdeidő első 
felében kissé jobb árfolyamok kerültek felszínre, 
de az üzlettelenség egyenetlen Irányzatot eredmé-
nyezett Zárlatkor tartott árfolyamok mellett az 
irányzat caendes. A fixpiac üzlettelen, változat-
lan, a valuta- és devizapiac üzlettelen, Newyork 
árfolyama 10 ponttal emelkedett. 

Budapest! terménytőzsde zárlat t Magyar buza 
márc. köt 15.14, 15.1Q, 15 24, 15.18, zárlat 15.17— 
15.18, lesz. 15.20, máj. kőt. 15 55, 15.60, 1552, 15.64, 
15.58, zárlat 15.58—15.59, lesz. 1560, Jun. lesz. 
15.60. Bozs márc. kőt. 10 90, 10.89, zárlat 1087— 
10.89, lesz. 10.90, máj. kőt. 11.10, 11.12, 1111, zár-
lat 11.06—11.10, lesz. 11.10 .Tengeri máj. kőt 1270, 
12.68, 12.70, 12.75, zárlat 12-71—12.72, lesz. 12.70, 
jul. köt. 13.00, 13.05, 13 02, zárlat 13.01—1302, 
lesz. 13.00. Transit tengeri máj. köt 9.96, 1000, 
zárlat 9.98—10.00, lesz. 10.00. Irányzat gyenge, a 
forgalom közepes. 

Budapesti terménytőzsde zárlat: Magyar buza 
77-es tiszavidéki 15.40—15,50, 78-as tiszavidéki 15-55 
—15.65, 79-és tiszavidéki 15.70—16.00, 80-as tisza-
vidéki 15.80—16.15, 81-es tiszavidéki 15.80—16 25. 
Különleges minőségű buza 80-as tiszavidéki 18.25, 
81-es tiszavidéki 18.25. Bozs 10.90—11.00. Bepce 
13.00—13.20. Irányzat lanyha, a forgalom közepes. 

Cslkágól terménytőzsde zárlat: Buta tartott. 
Márciusra 79 egyketted—Ötnyolc; d, májusra 83, ju-
liusra 63 egynegyed—egynyolcad. Tengeri szilárd 
Márciusra 63 egyketted, májusra 66 háromnyolcad, 
juliusra 67 egyketted. Zab tartott. Márciusra —.—, 
májusra 32 egynegyed, juliusra 32 egyketted. Rozs 
tartott. Márciusra —.-—, májusra 41 egyketted, 
juliusra 41 háromnegyed. 

Széchenyi tér 2. 
Tisza-szálló mellett.; 

Cérna nöl Harisnya . . 
tiszta cérna női harlsnua 
Plosóseluem harlsnua blv&l 
nosöselqem harlsnua Er 
Mosöseluem harlsnua la 
Plosóseluem harlsnua s»Aln la 

lWseluem női nadrág 
Sveld kötött nöl nadrág 
Tlsztacernailörnölnadrág 
ttagas lem harlsnua la 

szép mintákban . . 
Ouermekpolover es hahót 

40 niier emelkedései 
Nöl kabátka es pulóver 

tiszta üuaplu . F— 

eüusegárban. 

1 1 0 
1 8 0 
1 2 0 
I S O 
2 1 0 

3 3 0 
1 9 8 
1 3 0 

2 5 0 

1 5 0 
3*30 
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és Müvés&et 
A szinházi Iroda hírei : 

»Az Okos mama« három utolsó előadása. Vál-
tozatlanul zsúfolt házak mellett folytatja diadal-
utját az idei szezon legkedvesebb, legmulatságo-
sabb és legérdekesebb operettujdonsága, »Az okos 
mama*. A siker oroszlánrészét kétségkívül a ldtünő 
vendégmüvésznő, Kovács Terus könyvelheti el, aki 
egy csapásra meghódította a szegedi közönséget. 
Kovács Terusnak azonban pénteken már Budapes-
ten, a Belvárosi Színházban kell játszania és ez 
az oka annak, hogy »Az okoz mama« még csak 
háromszor szerepelhet a szinház műsorán. 

»Rád bízom a feleségem* — péntektől kezdve 
minden esté. Évek hosszú sora óta nem volt oly 
nagy bohózatsikere a fővárosnak, mint a Magyar 
Szinház ezidei, immár harmadik jubileumához kö-
zeledő újdonsága, a >Rád bízom a feleségem*. 
Péntek este illeszti műsorába a szinház ezt a 
ragyogóan ötletes és mulatságos bohózatot, mely 
nek férfi főszerepében Kürthy Györgynek lesz 
alkalma először bemutatkozni vígjátéki szerepben. 
A női fősz»repet Kiss Manyi játsza és a többi ve-
zetőszerepek is elsőrangú kezekben vannak. 

Szombat délután ifjúsági előadás: Toscs. 

Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal, dél-
Utáni bérletben: >A kölcsönvett feleség.* 

SflfaVHTGRFORRÍS a vese, üiélpi, Pheuma ggífjvize 
• hi 
tálda! 
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K a p h a t ó m i n d e n Ü z l e t b e n . 
Budapest, Erzsftbet-tér V n . 
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