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Hirek 
A Dugonics-Társaság felolvasó ülése. A 

Dugonics-Társaság vasárnap délután 4 ó<rai 
kezdettel a városháza közgyűlési termében fel-
olvasó ülést tart. a kővetkező sorrenddel: 1-
Cseloey István székfoglaló: Liszt Ferenc ma-
gyarsága. 2• Kutasa Ödön: Harc a földdel. 3-
Tonelli Sándor: Az ősember, 4. Banner János: 
a sziegedi mammut-vadász- Belépés diitalan-

— Dr. Ereky István professzor székfoglalóin 
az Akadémián. Dr. E r e k y Istvánt, a szegedi 
egyetem professzorát a Magyar Tudományos 
Akadémia nemrégiben rendes tagjai sorába vá-
lasztotta- Az Akadémia második osztálya 

hétfőn délután 5 órakor felolvasó ülést tart. 
Eretky professzor ennek keretében tartja m-es: 
Sffléikfoglalóját: ..Köziigtazgatás és önkormAny-
zat" címmel- Az előadást nagy figyelmi előzi 
meg. 

— Házasság. B a r n a Klára, Blau Ármin, ny. 

reáliskolai tanár "leánya és S c h v a r c z Béla 

csepeli fakereskedő f. hó 22-én déli 1 órakor köt-

nek házasságot a zsinagógában. (Minden külön 

értesítés helyett.) 

Elsőrendű kárpitosmunkák J T E 
S Z E D R E S I N E l 
Szent Mihálv ucca 1. 'Fodo- u. sarok.1 

— Cipészipari szakosztályi e lnökök országos 
értekezlete Szegeden. A cipészipari szakosztá-
lyi elnökök vasárnap délelőtt az ipartestület-
ben országos értekezletet tartamaik, amelyre 
számos városból jelentették be részvételüket. 
Az értekezlet a cipészipárosok aktuális kérdé; 
séJt tárgyalja- A prosrram szerint a budapesti 
ós vidéki kiküldötteiken kivfil a gyűlésein a sze 
srediek képviseletében felszólalnak: Bozó Gyu-
la elnök. Stefdndel Károly és vitéz Rarczdrr 
fclvi Lajos vezetőségi tagok-

— ELŐADÁSOK. A Ferenc József Tudomány-
egyetem Barátainak Egyesülete csütörtökön dél-
után 6 órakor az egyetem aulájában (Dugonics-
tér 13., T. em.) szabadegyetemi előadást tart Elő-
ad dr. M é s z á r o s Gyula, a Műemlékek Orszá-
gos Bizottságának főtitkára „Egy elfelejtett vi-
lágbirodalom Kisázsiában Kr. e. a 2-ik évezred-
ben" cimmel. Belépés díjtalan. 

x Márkus fűszer, csemege, Kigvó-ucca. 

— Vasmunkások szakmai gyűlése. A Ma-
gyarországi Vas- és Fémmunkások Szövetsé-
gének szegedi csoportja 24-én, csütörtökön 

este 7 órakor a Munkásotthonban szakmai 
gyűlést tart, melyen a 40 órás munkahét és a 
minimális munkabérekre vonatkozó rendele-
teket L á j e r Dezső, a szövetség célját, a szer-
vezkedés szükségességét és a vas- és fémmun-
kásság gazdasági helyzetét S s a p ó Sámuel fő-
titkár ismerteti. 

* A Ford-gyár nemrégen egy ujabb kiskocsi tí-
pussal jött ki, még pedig egy igen száp áramvo-
nalu kocsival Eífel elnevezés alatt. Ennek a ko-
csinak igen erőteljes, 34 lóerős motorja van, fo-
gyasztása csak kb. 8 liter és évi adója 60 pengő. 
Homokon és rossz utakon is megállja helyét. Az 
F.ifel-koosit kedden és szerdán Szegeden a Hun-
gária szállóban, a magyarországi főképviselet 
HaJhn Artúr és társai cég Gömöri László ur utján 
fogja bemutatni. 

Mult hónapban ke lett 2 kg. pörkölt szeme* kávé 18 — pengőért 

oikória . • • 3 — 

kiadtam tehát 21 — pengőt 

Ebben a hónapban vettem 2 k q . A L O A S k á v é p o t l é k o t 
kg -kint 2.40. Összesen 4 .80 p e n g ő é r t 

megtakarítottam 16.20 pengőt. 

ÁLDÁS KÁVÉPÓUÉK 
nem kell szemeikévé, sem cikória, mégis kltOnő 

1x0 tejes kávét ad. 

'/» kg. 3 0 fi, lér. 

— Ha fáj a feje és szédül, ha leltséget, bél-
izgalmat, gyomorégést, vértódulást, szoron-
gást vagy szívdobogást érez, igyék minél előbb 
valódi „Ferenc József" keserüvizet, meri ez a 
gyomor és a belek működését előinozdil|a, az 
epekiválasztást fokozza, az anyagcserét meg-
élénkíti és a vérkeringést felfrissíti. Gyomor-
és bélbaiok szakorvosai igazol iák, hogy a Fe-
renc József viz remek természetalkotta has-
hajtó, mely méltán megérdemli a legmelegebb 
ajánlást. 

x Cserép Sándor szűcsmester Horváth M.-u. 7. 

— Ügyvédi hir. Dr. K o z m a Endre ügyvéd, 
irodáját Szegeden Dáni-ucca 3. szám alatt (Dugo-
nics-térnél) megnyitotta. Telefon 15-36. 

x A Tungsram-müvek kiváló uj Duplaspirállárn-
pája fokozott fényével és gazdaságos áramfo-
gyasztásával minden eddigi lámpát felülmúl 

s z á r a z 
anód *s 
zs^rmna-
elemmel. 

S s v - é s s z a ' m i á k m e n t ^ s . 

— ANYAKÖNYV I H ÍREK ; Az elmúlt héten 
született 17 fiu és 11 leány. Házasságot kötöttek: 
dr. Vidacs Aladár Szalay Dalmával, Sándor Bél-
la Zahner Erzsébettel, Jójárt Imre Kónya Rozá-
liával, Nagy József Lovászy Margittal, Németh 
Antal Iványi Máriával, Oláh Géza Varga Mariá-
val, Piel Ferenc Bárkányi Máriával, Pördi Sándor 
Hegedűs Máriával, Czakó István Vincze - Anná 
val, Juhász István Szalóki Máriával, Szilágyi 
István Zádori Máriával, Farkas Islván Hegi-düs 
Rozáliával, Kovács Bálint Hilier Paulával, Elekes 
Károly Balázs Máriával, Barna István Bitó Er-
zsébettel. Elhaltak: Muhari Julianna 16 hó, Pónyi 
Pál 7 hó. Balog Mihály 10 hó, özv. Lafort Péter-
né 68, Magyari Ferenc 36, Sipos Ferenc 58, özv 
László Péterné 61, Sziráky László 4 hó, Budai 
Edit 4 hó, Márki Julianna 10 hó, Papp András 
51, Bókay Tibor 6, Erdélyi Gyula 1 nap, özv. Sza-
bó Elekné 74, Schipfer Adám 71, özv. Láng Fe-
rencné 53, Zaha Istvánné 66, Gémes Erzsébet 4 
hó, Arvay Sándor 92, Kordás Péter 53, özv. Benkő 
Józsefné 34, Márki Mihályné 62, Terhes Józsefné 
55, Bódl Irén 22, Nagyi János 78, Csikós János 18. 
Szalma József 66, Váradi József 73, Kovács Pál 
37 éves korában. 
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HOLTZER S. ís FIAI I 
CEG 

& 
Detall üzletében 
az összes férfi és női ruházati cikkek, pamut 

és eyapmezövetek, fehérnemű anyagok, keleu-

gvék, selyenikülönlegességek, festett és nyo-

mott áruk, bélésáruk, szőrme, férfikalapok, ha-

risnyák mérsékelt árak mellett, dus választék-

ban kaphatók. 

X SZEGEDI PI4C 
A szombati hetipiac nagy volt. Az árak a kö-

vetkezőképen alakultak: 
Jószág. Az állatvásárra felhajtottak 47 borjtil, 

4 juhot, ós 2 tehenet. 

Az árak a következőképen alakultak: borjú ki-
lója 60-75, juh 38 -44 fillér 

Ilus. Marhahús I. r. 1-1.20, II. r. 80-1.20, I I I 
r 60—100, borjúhús comb 160—200, eleje 100—180 
paprikásnak 100—120, sertéshús karaj 14o—16o 
comb 120—150, oldalas 100—130, zsirszalonna 150 
-160, háj 160-170, zsír 18o fillér. 

Baromíi. Csirke párja 120—280, kilója 90— 10,j 
tyúk párja 260—440, kilója 90—105, sovány kacsa 
párja 180—400, hizott kilója 100—110, sovány lud 
párja 220—380, hizott kilója 70-95, tojás darabja 
9—10 fillér 

Gyümölcs. Alma nemes fajta kilója 45—100 
közönséges 10—40, körte 45—100, szőlő csemege 35-
140, kevert 20—35, uj dió 80-140, mogyoró 200-
210, citrom 5-14 fillér. 

Zöldség. Borsó zöld hüvelyes 30—50, fejtett li-
terje 70—90, zöldbab hüvelyes 24 —36, burgonya 
nyári rózsa 13—16, ftszi rózsa 11—15, Ella 9—10 
fehér 7—9, Wolfmann 8—10, takarmány 6—8, vö 
röshagyma 8—14, fokhagyma 50—90, petrezselyem 
csomója 4—10, sárgarépa 4—10, vörös cékla 5—10 
vörös káposzta 10—16, zeller darabja 2—10, fe-
jes káposzta kilója 7—12, kelkáposzta 20—30, téli 
karalábé kilója 6—10, tök 6—10, paradicsom 8 
ugorka apró 40—55, nagy 16—24, zöldpaprika ap 
ró hegyes 10 drb 3—4. tölteni 5—10, torma 30—50. 
spenót 8—14, sóska 16—24, f ü z é r « paprika 1.40— 
3.80, őrölt 80-280 fillér. 

Gabona. Buza mázsája 17.30—18.20, roza 15— 
15.20, árpa 17—17.20, zab 18 tengeri uj szemes 
15.80—16.50, uj csöves 11.50-12.50. 

Takarmány. Réti széna mázsája 6—7, hereszé-

na 11—12, alomszalma 280—3, tengeriszár kévéje 

13-14 fillér, takarmányrépa 1.70-190. 

Modern gittertüll, osipkeszö-
vet, f üggönymontir oíások 
MUSKÁTLI-BOLTBAN Kárász-u.3 

— Két városi tisztviselő párbaja. Szomba-
tom tórgyailta a szegedi törvényszék dir- Vi-
czidn Károly és Bokor István városi tisztvise-
lők párbajüíryét. A két tisztviselő néhány hó-
nappal ezelőtt verekedett meg az egyik szege-
di laktanyában- A párbaj előzménye az volt-
hogy Rolkor felelősségre vonta, majd provokál-
tatta Vicziánt- mert esryik nő ismerősével kap-
csolatosan valamilyen kijelentést tett- A párbií 
sorám mindketten megsebesültek- A főtárgyain 
sop mindkét vádlott elismerte bűnösségét- a 
párbaj előzményére vonatkozólag a vallomást 
megtagadták- A bíróság dr- Vlczián Károlyt 5 
Bokort 3 maoi állírmfogházra itélte. 

— Figyelmeztetés. A budapesti Könyvesház uta 
zója a napokban nevemre való hivatkozással aj 
„Etelka" Otthon javára könyvinegrendeléseket 
gvüjt. Figyelmeztetek mindenkit, hogy ez az ur 
visszaélt nevemmel, tőlem semmiféle ajánlása 
nincs. Felkérem tehát azokat, akik az én szemé-
lyemre való tekintettel rendelték meg a köny-
veket, szíveskedjenek elmüket velem közölni. Ro-
senstok Salamonná, a Zsidó Nőegylet alelnöke 

— A Dr. Pajor szanatórium és vizgyógyintézei 
Budapest, VIII. , Vas-u. 17. S Z Í T és érbetegségben 
szenvedők részére szivállomást létesített. Az ösz-
szes diagnosztikai (Elektrokardiograph, Röntgen, 
laboratórium, a sziv munkabírásának megállapí-
tása stb."í és therapiaí eljárások (szénsavas é? 
oxygén fflrdők, légzési gyakorlatok, tökélet len 
berendezett Zander gyógytorna, speciális diéták 
stbO Szakszerű vezetés és főügyelet. Az intézet 
többi (sebészet, belgyógyászat, urología. szülészet 
és nőgyógyászat, szemészet stb.) osztályai mo-
dernizálva műkődnek. Szanatóriumi és " kórházi 
osztályok mérsékelt árakon napi 8 pengőtől. 


