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Kitűnően bevált, minden jobb háztartásban nélkülözhetetlen

^ i m m t m gipeinh
terjesztésére agilis, korrekt

HELYI KÉPVISELŐT
keresünk. Ajánlatokat eddigi működés megjelölésével alanti cimre kérünk;; M7

„rORTIJNA vallhat

— Fnmunkások gyűlése. A Famunkások Országos Szövetségének szegedi csoportja vasárnap
délelőtt fél 11 órakor a Hétvezér-uccai Munkásotthonban tartja évi rendes közgyűlését. A szövetség kéri a tagokat, hogy teljes számban és
pontos időben jelenjenek meg.
— A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollér*iumn
vasárnap este vitaestét tart. Erdei Ferenc beszél
„Parasztság é>s művészet" címmel. Az előadás
a központi egyetem II. emeleti 3. számú tanterben lesz este 6 órakor. Belépődíj nincs.

EEhA|asotíSsn4], k ö s z v é n y n é l és cukorbetegségnél a természetes »Ferenc József«
keserüviz Javilfa a gyomor és a belek működéséi és előmozdítja az emésztést. Az anyagcserebántalmak gyógyító elfárásainak több kutat
tója megállapította, hogy a Ferenc József
viz-kura nagyon szép eredményre vezet. A
Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban,
drogériákban és füszerHzletekben kapható B.I
— Mesedélutánra vendégül látja február 19-én
délután fél 4 órakor a gyermekeket a Dolgozó
Nők Klubja (Kelemen-u. 11., I.)
— Szerencsétlenség. Szombaton délután Selmeezy Róasa 20 éves Báró Józsika-ucca 28. szám
alatt lakó nyomdászlány a csuklóján súlyosabban megsérült. A mentők a kórházba szállították.
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KIS DOBOZ 50 FILL.
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SZEGEDI SAKKÉLET
A Szegedi Sakk Kör péntekem, 17-én este 9
órakor tartja közgyűlést előkészítő választmányi üléseit a körhelyiségben. Ugyanakkor kerül
kiírásra Szeged 1933. évi bajnoki versenye. A
verseny kezdete február 28.

| SELYMET BLAUN4L S

— Az Ujszegedi Népkör előadásai. Szombaton
folytatja az Ujszegedi Népkör
ismeretterjesztő
előadásainak sorozatát. Előadó Okályt Iván kertészeti intéző.

Budapesti értéktőzsde zárlat: A részvénypiac
irányzata ma csendes volt. Egyedül említésre méltó esemény a szénpapirokban mutatkozó realizáfürdőkályhák, mosdók, angolklozet, bidék
— A vasutasok „Hazánk" Dalkörének hangciós hajlandóság volt, aminek következtében a
versenye. A szeged-rókusi műhely kebelében alaés piperecikkek elsőrendű kivitelben FekRte
papírokat csak kisebb árengedménnyel
lehetett
kult „Hazánk" Dalkör a rókwsi műhely feloszlaKántornál, Kossuth L. sugárut 18. Tel. 22-72.
elhelyezni. A többi értékosztályban csekély üztása következtében válságos helyzetbe
került.
let mellett csak kisebb eltolódások fordultak elő.
Tagjainak
áthelyezése miatt a megszűnés gonZárlatkor körülbelül a napi középárfolyamok
dolatával foglalkozott, amikor dr. Veress Gábor NéinszavasAs
maradtak érvényben A fixkamatozásu
papírok
üzletigazgató a dalkör segítségére
sietett. A a tanyai Iskolákban
piaca eleinte gyengébb volt, később azonban megvasútüzem összes ágainak bevonásával a dalkört
Tizenöt! szeged-tanyai iskolábam állítottak fel
szilárdult. Magyar Nemzeti Bank 117.5, Bauxit
80 működő taggal rendelkező testűletté fejlesztet29, Beocsini 125, Kőszén 333, Salgó 25.5, Urikánvi
a
télen
népkonyhákat,
hogy
az
éhező
tanyai
te. Az ujjáalakult dalkör március 4-én, a Tiszában
37.5, Fegyver 72.5, Ganz 12.5, Rima 17.5, Nasiel
gyerekek napjában legalább egyszer jussanak
tartandó hangverseny keretében mutatkozik be.
58. Nova 13.1, Tröst 74.5, Délcukor 82.5. Magyar
x Szöllős ékszerész és órás, üzletét Feketesas- emberi táplálékhoz. A főzés munkáját tanító- cukor 78.5. Izzó 298, Ruggyanta 23.5, 1933. évi
fl. 20. sz. alá helyezte át. Legolcsóbb javítóműhely. nők vállalták magukra, a hozzávaló pénzt Kiss
4.5 százalékos kölcsönkötvény 100. 1914. évi főKároly tanfelügyelő gyűjtötte össze fáradhatat- városi kölcsönkötvénv 35.25 százalék
Irányzat
— Arthur Stringer: Csak azért is — Délmacsendes.
lan buzgalommal. A népjóléti ügyosztály megRyarország kölcsönkönyvtár.
bízottai most végiglátogatták az iskolai népZürichi
devizazárlat
Páris 20.245, London
konyhákat és megállapították, hogy kitűnően 17.76, Newvork 518 125. Brüsszel 72.125. Milánó
26.49 Madrid 42.5375, Amszterdam 208A5. lórműködnek.
iin 123.15, Bécs (hív.) 73.08, (sillingó 59.45.
A legtöbb iskolában a tanítónők valóságos Szófia 3.75, Prága 15.34, Varsó 58.—, Belgrád
népszavazást
rendeztek a gyerekek kőzött. Ál- 7.—, Bukarest 3.08.
talános és titkos alapon megszavaztatták őket,
A Magyar Nemzeti fíank hivatalos
árfolyamJegyzése. Angol font 19.55—19.95, belga 79.16—
hogy ki mit szeret jobban. A többséget a krumplis gombóc kapta meg, de azért a szavazatok 79.74. cseh korona 16.91—17.01, dán korona 86.7
—87.9, dinár 7.50—8.00, dollár 570.50—573.50,
Szántó József
Traub B. ós Társa
jelent4keny százaléka esett a
füstöltkolbászos kanadai dollár 468—471, francia frank 22.30—
konyhafelszerolés
könyv és papir
bablevesre is. Az iskolai gyerekkonyhák étlap- 22.50, hollandi forint 229.05—230.45, lengyel
Hohn Jenő
Nemzeti Sajtóvállalat
ján most leginkább ez a két ételfajta szerepel. zloty 63.95-64.45, leu 3.40-3.44, levta 3.95—4.25
könyv és papir
bonyhafelszerelés
lira 29.90—30.20, német márka 135.70—136.60,
Ftfldes Izsó
Hay Miksa
norvég korona 99.70—100.70, osztrák schilling
—
A
LIoyd-Társulat
farsangi
estje.
A
Lloydtiveg, porcell&n
Ruha-Divat- Áruház
Társulat február hó 18-án esti féltíz órai kez- —,—, svájci frank 110.70—111.40, svéd korona
Schillinger Kálmán
SCiwarz Testvérek
dettel összes helyiségeiben farsangi estélyt ren- 104.10—105.10.
üveg, porcellán
nagyáruháza
A budapesti
terménytőzsde
hivatalos
árfodez a társulat tagjai és a meghívottak számára.
A meghívásra igényt tartök a Lloyd-Társulatnál lyamai: Buza tiszai 76 kg-os 14.85—15.15, 77-es
Rosner József
„Aranka'hölgyfodrász
villany, rádió
Apponyi Albert u. 23.
15.05—15.45, 78-as 15.25—15.60, 79-es 15.45—
jelentkezhetnek (telefon 1008.) Ugyanitt a jegyeik
15.85, 80-as 15.60, 16.05, Pestvidéki rozs 6.S0—
előre válthatók és aszitalok foglalhatók.
182
Vásároltunk szahfizlefehben!
6.90, egyéb 6.80—6.90, takarmányárpa 9.20—9.5
— Nagy sikere van a Rádió Újság 12.000 pen- sörárpa 10.75—13.25. zab 9.00—9.25, tengeri 7.00
gős propaganda pályázatának, mely a rádiótársa- —7.10, korpa 6.25—6.35.
dalmat izgalomba hozza. Bárki, akinek a szerenCsikágói terménytőzsde
zárlat. Buza barátsácse csak egy kicsit te kedvez, hozzájuthat az érgos. Májusra 47.75 (47.5), juliusra 48 ötnyolneu edditf nem létezett olcsó Arak!
tékes ajándékhoz.
cad—fél (48 egynegyed), szeptemberre 49.75—
Egyes cikkek a sok közül:
— Tanfolyam. A szegedi éllamt felsöiparlsko- ötnyolcad (49.25), Tengeri tartott. Májusra 26
Gumi hócipő — P 5'80
Férfi
,
P S'50
lán szervezett gázmotorkezelő tanfolyamra 13-án (25'hétnyolcad), juliusna 27 ötnyolcad (27.Ö),
zipNői bélelt bflreste 6 órakor még lehet jelentkezni.
zárral — — P 8*50
keztyü — — P 5-80
szeptemberre 29 (28 háromnegyed), Zab tarGumi hócipő félFérfi bélelt bőrtott. Májusra 17 egvnvolcad (17 egynyolcadY
—
Szélhámos
asszony.
Rendkívül
furfangos
csizma — — P 9'50
keztyü — — P G'80
szélhámosnő került szombaton dr.
Apczy Ernő juliusra' —,—, (27.5), Rozs tartott. Májusra 34
Gyermek hócipő P «'80
Nöi bundabolytörvényszéki biró elé. özv. Tabódi Jánosné szen- egynegyed (34), juliusra 34.25 (34).
kalocsni P 3*80
bos nadrág — P 1'98
tesi asszony, már tizenegyszer
volt büntetve
még i^en sok itt fel nem sorolt oikk.
minden színben,
különböző szélhámosságok miiatt. Legutóbb Konez
Tekints« meg áras kirakataimat I
Igen o l c t ö n
Mihály szentesi lakostól és Schreger
Józseftől
„
k aphalók
csalt ki ravasz módon nagyobb kölcsönt, amelyet Márton Ilona kézimunkaüzletében, Gizella-tér 4. us
visszafizetni nem tudott. Emiatt fel leientették és
uri és női divatáruházában,
igy került a bíróság elé. özv. Tabódi Jánosné a
S z é c h e n y i t é r 14. s z á m .
bíróság előtt ártatlanságát hangoztatta és különböző meséket adott elő a pénzkölcsönt illetőleg. A
CSAK
bíróság a kihallgatott tanuk vallomásával bizonyítottnak vette bűnösségét és ezért 4 hónapi fogházra itélte. Az asszony fellebbezett

Jillfrcs Mozgalom"
szah üzletel:

21 napos téli vásár!

Szönyegfonalak

Schwarz Testvérek

SAJT, VAJ

február hó folyamán

Mélyen
leszállított árak.
rekefe szolon Sltiing9k. Télikabátok. Bőrkabátok. Divolés sportnadrágok,
w nertek u t a m szabóság, -m
K l a u / AI t é r 3.

is

Bras kirakatainkat b. fegyelmébe ajánljuk.

Hz i d ő

STAUFFER

Szegeden n hőmérő legmagasabb" 'állása 7.4
legyen!
88
C, a legalacsonyabb — 2.6 C. A barométer adata
M i n d « b II I I e z 1
k e r t é i
nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 761.0
mm, este 761.3 mm. A levegő páratartalma reggel
90 százalék, délben 73 százalék. A szél iránya
északnyugati, illetve északi, erőssége 2—3. A lehullott csapadék 0.4 rom.
olcsó árban házhoz szállítva kapható
Tdőjóslat a Délvidékre:
Változékony, hűvösebb idő, némi csapadékhajlammaL
A Meteorológiai
Intézet jelenti este Í0 'óraDamjanlch-ucca.
ím
kor: Prognózis: Északon és keleten további leN
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hűlés, főleg délen esők és havazások.

Elsőrendű száraz
tűzifa, szén és brikett

Szenes! Ferenc fatelepén,

