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Olcsó népélelmezés!
1 liter forrképea, egészen lefölözött tej

— Gyomor, és bélhurut, az emésztés h i á nyossága, erős bomlási és erjedési folyamatok a gyomorbélhuzamban, bélbaktérium- és
gyomorsavtultengés az enyhe természetes „Ferenc József" keserűvíz használata által legtöbbször rövidesen megszűnnek.
— Megsemmisítenek 800 köbméter jeget. A vá— Istentisztelet a zsinagógában pénteken esrosa kihágási bíróság hat jégáxust elitélt a nate 6 órakor a régi templomban. Hétfőn este 6
pokban, mert szabálytalanul tárolták jégkészletüórakor és kedden reggel fél 7 órakor purimi
ket. Aí egészségügyi hatóság is eljárást indított a
jégárusok ellen, felülvizsgálták a jégkészleteket. A istentisztelet a hitközség dísztermében.
— Névmagyarosítás. A Nemzeti Bank szegedi
vizsgálat eredménye szerint az egjdk jégárus készletét, mintegy 600 köbméter természetes jeget el. fiókintézetének volt főnöke: P a v 1 o v i t s István
belügyminiszteri engedéllyel „Pálfalvy"-ra változkoboznak a szabálytalan tárolás miatt. A hatalmas
tatta meg családi nevét.
mennyiségű jeget előbb a jégárus költségén szét— Az órások, ékszerészek a nemzeti ünnep miszórják, majd petróleummal leöntik, hogy közfoatt
délután üzleteiket zárva tartják.
259
gyasztásra alkalmatlanná tegyék. A jövőben igen
•RSi
szigorúan ellenőrzik a természete« jeget.
leayen I
— A szegedi cipőkereskedők közös megállaminden |
podás értelmében pénteken a nemzeti ünnepre
asztalon •
való tekintettel üzleteiket déli 1 órától zárva
tartják.
— Görögkatolikus mise. Vasárnap délelőtt fél
— A szegedi rőfös, rövid és divatáru keres.
10 órakor a Lechner-téri kápolnában görög szer- kedők üzletüket pénteken délelőtt 11—12 óráig
tartású katolikus szentmisét mond magyar nyel- a nemzeti ünnepre való tekintettel zárva tartven Groholy Jenő makói görögkatolikus lelkész.
ják.
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A Délmagyarország legközelebbi
száma a pénteki nemzeti ünnep
miatt vasárnap reggel a rendes
időben jelenik meg.

STAUFFER SAJT, VftJ

— Halálozás. M i c h a e l Béla gyógyszerész
március 13-án meghalt. Temetése péntek délután
fél 3-kor a Zrinyi-ucea 2. szám alól. M i c h a e l
Béla tragikus hirtelenséggel hunyt el üzletében.
Kiszolgálás közben rosszullét fogta el, bocsánatot
kért a vevőtől és lesietett a raktárba, ahol néhány perc alatt meghalt. Halála nagy részvétet
keltett Szeged kereskedőtársadalmában.

F l i r d ö k á d ak

fürdőkályhák. mo«dók. angolklozet, bidék é<
piperecikkek elsőrendű kivitelben FEKETE
NÁNDORNÁL, Kossuth L -s.-ut 18 T : 22-72

A sznc'áiite^okrafa párí
váfaszf^si h rei
A szociáldemokrata párt végrehajtóbizottsága felkéri a szociáldemokrata meggvőzódésü
választópolgárokat, hogy választási munkára
való beosztás végett a párttitkári irodában a
nap bármely szakában jelentkezzenek (Hétvezér-ucca 9 , Munkásotthon, I. e.)
Minden választási ügyben készséggel nyujlunk felvilágosítást a választási irodáinkban:
a párt titkári irodájában (Hétvezér-ucca 9.)
a nap bármely szakában (Telefon 19-50.).
felsővárosi csoport: Szilléri-sugárut 24. szám
alatti pártszervezeti helyiségében, hétköznapokon este 6—8-ig, vasárnap délelőtt 9—l-ig és
délután 4—8-ig,
móravárosi csoport: Sánta-vendéglőben (Szélncca Reménv-ucca sarok. Hétköznapokon este
6—8-i», vasárnap délelőtt 10—12-ig.
rókusi csoport (Hétvezér-ucca 9., Munkásotthon) hétköznapokon délelőtt 9—l-ig és délután 3—9-ig.
Somogyi-telepi csoport: I. ucca B. Kecskeméti Sándorné helyiségében hétköznapokon este 6—9-ig, vasárnap délelőtt 9—12-ig,
szentmihálv teleki csoport: Nyári Mihály 496.
szám alatti vendéglőhelyiségében vasárnap délelőtt 10— 12-ig, délután 4—6-ig.
Nyilvános népgyűlések:
15-én, pénteken délután 3 órakor a szociáldemokrata párt Gajgonyán, Tóth Antalné 337.
szám alatti tanyáján nyilvános választói népgyűlést tart.
17-én, vasárnap délután fél 4 órakor a Balog-vcndéglőben (Uj-tér sarok) nyilvános választó? népgyűlés. Előadók Lájer Dezső, Olejnyik József, dr. Valentiny Ágoston.
A szociáldemokrata párt felsővárosi csoportja
lö-ári, szombaton este 8 órai kezdettel Albert
Péter vendéglőjében (Pille-ucca és Tabán-ucca sarok) március 15-e emlékére vacsora keretében ünnepélyt rendez. Ünnepi beszédet mond:
K Ó t h l x Anna V, országgyűlési képviselő.

— Áprilisban tárgyalják az ujszegedi feleséggyilkos bünügyét Az ujszegedi feleséggyilkos,
Szalag Illés kertész ügyében — mint jelentettük
— elkészült a vádirat. Az ügyészség Szalay Illést
gyilkosság bűntettével vádolja, ami azt jelenti,
hogy Szalay előre megfontolt szándékkal ölte meg
feleségét. Vele együtt került vádlottak padjára Nagy
Rozália, a gyilkosnak sok éven át volt vadházastársa, akit bűnpártolással vádol az ügyészség, A
törvényszék már megkapta az ügy aktáit és a
főtárgyalást is kitűzte április 9-ére.

fillér, a

Központi Tejcsarnok Ri.
fióktejcsarnokaiban.

Farsangi

mérleg

Elmúlt a farsang, talán már a farsangi
mámor is eloszlott és így fel lehet állítani a
farsang gazdasági mérlegét. A mérleg jó eredményt mutat Azt mutatja, hogy a szegediek
jól farsangoltak, táncoltak, muzsikáltattak,
mindenképen arra törekedtek, hogy elfelejtsék
a ma gondjait és bajait és forsangi mámorködökön keresztül visszaálmodják ¡magukat
a béke felejthetetlen forsangjaiba.
Hogy mit jelentett a farsang a szegedi ke.
reskedelemnek és iparnak, azt a Hungária,
szálló adataiból körülbelül meg lehet állapítani. A farsangi hetek alatt a Hungáriában
elfogyott hétezer liter bor, négyezer kiló hus,
négyszáz darab szárnyas, tizenötezer
darab
tojás, négyszáz kiló zsir, kétszáz kiló vaj,
nyolcezer üveg szóda és ásványvíz,
kétezer
liter tej, háromszáz liter tejszín. Az árut természetesen mind a szegedi piacon szerezte
be a Hungária, amely a gyakori bálák és estélyek idején kávéházában harminc-negyven
felszolgálóból álló személyzetet foglalkozta,
tott.
Ezek az adatok örvendetesek, csak egyet,
len olyan van közöttük, amely azt bizonyítja,
hogy a farsangi mámor még sem volt békebeli.
Az elfogyasztott hétezer liter borhoz nyolcezer üveg szódát és ásványvizet ittak meg a
farsangolók, tehát több volt a szóda, mint
a bor...

Féri* és m katapujdonságok
megérkeztek,
KNÍTTEL

— Festőmunkások szakértekezlete. A Magyarországi Építőmunkások Országos Szövetségének szegcdi festőmunkás csoportja pénteken délután fél 5 órakor az Épitőmunkás Ott— A Svábhegyi Szanatórium (Budapest) a leghonban (Fodor-ucca 10) festőmunkásszakértek<>íletet tart. A napirendi pontot B o z ó k í Jó- tökéletesebb gyógyszálloda. Gondoskodik a betegek kísérőinek szórakoztatásáról. Kellemes tárzsef ismerteti.
sas élet. Ski, ródli, színház, koncert etc n etc.
— A szabóiparosifjuság tisztujitdsa. A Szegedi
— A „bilós" 20 fillérese. Pesti „hilózó" került
Szabóiparos Ifjúság tisztújító közgyűlésén a követcsütörtökön a szegedi járásbíróság elé Seress Béla
kező tisztikart választották meg: diszelnök: Szécsi
Ferenc, tiszteletbeli elnökök Takács Béla és Ta54 éves budapesti menházi ápolt személyében.
kács Ferenc, elnök Bittera Antal, alelnök Gsányi
Seress Béla nemrégiben érkezett Szegedre. A piaLajos, ügyész dr. Simkó Elemér, titkár dr. Hucon működött a járatlan árusok
között. Az
nyadi János, igazgatók Szabó János és Csiszér
egyiknél 10 fillérért vásárolt valamit, a fizetésnél
István, jegyzők Vastagh István és Fráter Sándor,
kivett a zsebéből egy csillogó egypengőst é s azt
diszpénztáros Czinner Zsigmond, pénztárosok örfelmutatta az árus előtt. Amikor az árus kezébe
dögh István és Bertha István, könyvátrosok Csákerült a pénz, észre sem vette, hogy Seress időnyi Sándor és Szabó Mihály.
közben átváltoztatta 20 filléresé. Az árus 90 fillért adott vissza, amivel Seress sietve eltávozott.
— Aranyérnél a természetes „Ferenc József
keserűvíz használata csakhamar kellemes meg- A hilózást azonban észrevették és a hilóst elfogták. A bíróság előtt Seress azzal védekezett, ho?y
könnyebbülést eredményez.
tévedésből adott 20 fillérest a pengő helyett. K — Hölgyeink! Észrevették-e már a fodrászkiraderült, hogy Seress tizenkétszer volt büntetve, f-'ikatokban lévő zöld táblákat! Ezek azt jelentik,
leg csalásért. A bíróság csalás vétsége miatt egyhogy abban az üzletben pesti mintára mosnak hahónapi fogházra ítélte.
jat, még pedig a kozmetikai ipar szenzációs u j
találmányával, a feketefej védjegyű folyékony
— Orvosi hír. Dr. V i o l a fogorvos f. hó 16-tól
NEO-SHÁMPOON-nal. Hogy mit jelent ezzel egy délelőtt 10-től 12-ig, délután 3-tól 5-ig rendel Kölfejmosás, azt az első kísérlet igazolja. Rendkívü- csey-ucca 4. szám alatt
li ós felülmnlhatatlan előnyei, lug és szappanmentes, a hajat nem vonja be többé mészfátyol, a
— Csendes óra a Kálvinista Körben szombaton
korai őszüléstől megóv, a korpásodást megszün- délután 6 órai kezdettel. A kör elnöksége ezúton
teti, a haj csodásan laza, könnvü, jól fésülhető és is hivja az ószejővetelre Szeged református férfiremek fényt kap. Siessenek kedvelt fodrászukhoz! társaságát.
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CsaK iobb üzletekben
kapható!
Kis doboz 50 fill. Nagy doboz 1.— peogő.
Üvef? tígely 1.—
Fölerakat •
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