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Zálogjegyét , 
bríllíans és arany 

ékaierét mielőtt el- P4on6n rtlllHp arany-, ozllstmilvesn 6 
adná, kln&lia lel UddUdl UlVUO V»ro«! zMoghtzzr. 
srrmben OroszlAn noon Óra, ¿kszorjavlt&s olwön. Tegyen 

lilntr e-eü erdeme». 

Lony pdckendekli tálcára, elmeséli, hogy valami-
kor főispán volt. Páran lézengenek csak a stand-
ja mellett, pedig, mint ő maga meséli: a virstli-
lírtilás m'i a legjobb üzlet a bécsi Kiirntnerstras-
-.en. A kirakatok már alig vannak megvilágítva. 
Egy kirakatban — valamikor itt egy londoni sza-
bó nem állított ki mást, csak mindennap egy má-
sik öltözetet — nagy tábla: 

..Occassio, occassio" — hirdeti a tábla és alat-
ta ökölnyi betűk: „Minden darab nyakkendő csak 
két schilling..." 

A Kárntnerstrasse odazüllött, hogy két schil-
linges nyakkendőknek ad otthont a kirakataiban. 

A környező bárokban a belépőt már ezzel fo-
gadja a pincér: ,,Ein Mocca angenehm'/'; A vendé-
gek nem isznak mást, csak feketét. Aki pezsgő-
fröccsöt rendel, azt Exzellcnznck szólítják. 

Amig végigmentem az Operától a P,otenturm-
strasseig, nem találkoztam egyetlen autóval sem. 

1936 tavaszán, éjjel tizenkettő előtt/Bécsben a 
Kárntnerstrassen . . . Paál Jób. 

Cian-ivoda 
szavatossággal Oianoz 60 
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a következő: ifi. Adányi István. Czeglédy L a -
jos, Csikós Szilárd, Felegyházy Emil, Hotye 

— Kedden: tanitóválasztás. A községi iskola-
szék kedden délután öt órakor ülést tart a vá-
rosházán. Az ülés napirendje: tanitóválasztás. 
Két tanítói állás kerül betöltésre. Erre a két 
állásra 22 lanitó pályázott. A pályázók névsora 

* " • fi: ifi. Adá ." " " " " 
J " é l e g y i — — 

líde, Inczedy Dénes, Kéri Imre, Kovács József, 
Magyar Kornél, Németh István, Papp József 
Kálmán. Pap József. Pethő Sándor, Potoncsák 
István, Rizinger Lajos, Simon József, Stolhof-
fer Károly, Szegfű Imre, Tóth József, Tökölyi 
Imre, i f j . Várhelyi József, Vörös Géza. 

— A H Á Z S Z Á M T Á B L Á K ÉS AZ U C C A T Á B -
I.AK. Dr. P á l f y József polgármester az ide-
genforgalmi hivatal előterjesztése alapján fel-
hívta az érdekelt háztulajdonosokat, hogy ol-
vashatatlanná vált házszámtábláikat két héten 
Acliil hozzák rendbe, a hiányzó táblákat pe-
dig pótolják. Két hét múlva kihágási eljárás 
indul azok ellen, akik nem hajt ják végre a 
polgármester rendelkezését. — A polgármester 
intézkedésé csak helyeselhető, mert a város 
egyes részeiben tényleg lehetetlen állapotok 
uralkodnak ezen a téren. A főhiba azért még 
sem az, hogy egyes helyeken olvashatatlanok 
a házszámtáblák, hanem az hogy — nz ucca-
lábliik olvashatatlanok, vagy hiányoznak. Az 
idegen az esti órákban csak a legnagy bb ne-
hézségek árán találhat el egyes uccáV1 mert 
— különösen körúton kivfil — igen sok utcasa-
rokról hiányzik a jelzőtábla. Ez pedig u város 
mulasztása. Helycsen tenné a polgármester, ha 
ennek a hibának a kiküszöbölésére is megten-
né a szükséges intézkedéseket. 

— Halálozás. B é r c z y Ede, a szegedi Baross 
Cíábor reáliskola volt testnevelési tanára, utóbb a 
tankerületi főigazgatósághoz beosztott tanár 36 évi 
szolgálat után történt nyugalomba helyezése 11-ik 
évébeu 70 éves korában meghalt. 

—i Szociáldemokrata gyűlés Szentmibályte-
ieken. A szociáldemokrata pért szentmibályte-
leki pártszervezet csoportja vasárnap délután 3 
ómkor Nyári Mihály 406. sr. alatti volt vendég-
lőholyisógében tisztújító taggviilést tart, amelyen 
az általános poli'ilcií és gazdasági helyzetet, a 
szervezkedés és a sajtó fonfossásrát LAjer De-
zső és Dáni János törvényhatósági bizottsági ta-
gok ismertetik. 

— Ünnepi istentisztelet a zsinagógában, április 
6-án, hétfőn este fél 7 órakor, 7-én, kedden este 7 
órakor, kedden és szerdán délelőtt 10 órakor. Pré-
dikáció hétfőn este. 

Mai citromos KMiiM 
arcvizek, krémek, olajok, púderek 
Szenlő elleni fényvédfi «¡zerek. 

Reifer Oszkárné KozmeiiKai ¡mezeip 
7 Szeged. Dugonics-tér 11.. !. em. Te-

lefon 26—02. Arcápolás. Széocéfh 

bák. szamftlcsCk, szőrszálak véele 
ges eltávolítása. Fénykezelés. 

rmifvíSnv.-ik l<?kén7é«.e. Olcs^ 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Állást kaphat a Ha-
tósági Munkaközvetítőben: 1 magyar szabó, 2 
hölgyfodrásznő, 2 kéziszabó, 1 cipész szandálké-
sziléshez, 1 kötélgyártó m., 1 betűszedő, 1 sütő-
tanuló vidéken, 10 hadigondozott téglagyári mun-
kás. 

— Makacs székrekedés, vastagbélkatarrUS, 
puffadás, vértorlódás, anyagcserezavarok, sár-
gaság, aranyeres csomók, csipőfájás eseteiben 
a természetes „Ferenc József" keserűvíz — 
reggel és este egy-egy kis pohárral bevéve — 
rendkívül becses háziszen Klinikai megfigye-
lések tanúsága szerint a Ferenc József víz még 
ingerlékeny belü betegeknél is gyorsan, bizto-
san és mindig enyhén hat, ugy, hogy spacticus 
obstipationál is alkalmazható. 

— Kitüntetés. Szentesről irják. A HONSz 
központi vezetősége a honvédelmi miniszter jóvá-
hagyásával oklevéllel ós a hadirokkant díszjel-
vénnyel tüntette ki Grüner Géza gazdasági főtaná-
csost. azon kivételes érdemek elismeréséül, hogy a 
háború óta a hadigondozottakkal szemben külö-
nös jótékonyságot gyakorolt. A kitüntetést Szeg-
vár nagyközségben díszközgyűlés keretében ad-
ták át 200 hadigondozott jelenlétében, az üdvözlő 
beszédeket dr. Verdun Lajos plébános, szent-
széki tanácsos ós dr. Orosz Mihály főjegyző mon-
dották. 1 

x Eszterházy-sonkák Márkusnál, Kigyó-ueca L 
— Jótékonyság. A Szegedi Kereskedelmi és 

Iparbank volt igazgatójának, B á l á s Zoltánnak 
elhunyta alkalmából kosaoru megvál tás cimen 
negyven pengőt küldött a polgármesteri hivatalba 
a városi inségalap javára koszorumegváltis ci-
men. 
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A szombati hetipiac nagyforgalmu volt. 
Jószág. Az állatvásárra felhajtottak 56 borjut, 

30 hizott és 331 sovány sertést, 2 juhot, 86 bá-
rányt. Arak: borjú kilója 56—70 fillér, juh 42—47, 
bárány 58—65, hizott sertés 76—82 fillér, sovány 
sertés: éves darabja 26—32, féléves 16—22, vá-
lasztási malac párja 8—16 pengő. 

Hus. Marhahús I. r. 1.10—1.40, II. r. 1.00—1.30, 
III. r. 70—1.20, borjúhús comb 1.80—2.40, eleje 1.20 
—2.00. paprikásnak 1.20—1.40. sertéshús karaj í.txj 
—1.80, comb 1.30—1.50, oldalas 1.20—1.40, zsirsza-
lonna 1.40—1.50, háj 1.50—170, zsír 1.60—180 P. 

Baromit Csirke párja 2.50—4.30, kilója 1.30— 
1.40, tyúk párja 4.00-6.50, kilója 1.20—1.30, kacsa 
párja 4.00—600, sovány lud párja G.Oo—10.00, hí-
zott kilója 125—1.45, pengő, tojás darabja 6—7.5 
fillér. 

GyfuaÖlee. Alma nemes fajta 150—2.50, dió 1.20 
—160, mogyoró 1.60—200. pengő, narancs 68— 
1.20 pengd. 

Zöldság. Burgonya: nyári rózsa 18—24, őszi ró-
zsa 14—30. Ella 10-14 fillér, fehér 8—10, Wolf-
mann 8—10, takarmány 6—7, vöröshagyma 6—14, 
fokhagyma 30—70, petrezselyem kilója 4—10, sár-
garépa 6—20, vörös oékla 8—12, zeller darabja 4 
—12, téli karalábé kilója 20-35, torma 25—60, 
spenót 8—16, sóska 20—30, téli retek 14—20, hó-
napos retek csomója 5—12, füzéres paprika 100— 
300, őrölt 30—220 fillér. 

GaboBfc Jtaza múzsája 15.70—16.50, rozs 12 80 

—13.00, tengeri 13.80—14.00, árpa —.—, zab 15.00— 
15.50. 

Takarmány. Réti széna mázsája 4.00—6.00, he-
reszéna 6.50—7.50, alimszalma 2.00—2.40, takar-
mányrépa 1.60—1.70, tengeriszár kévéje 8—9 fil-
lér. 

Ha sajtot vesz ügyel jen a Stauf-
fer névre. Stauffer P u s z t a s a j t 
i a a —
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— A kecskeméti Katona József-Társaság fel-
olvasása Szegeden. A kecskeméti Katona Jó-
zsef-Társaság, mint a Dugonics-Társaság vendége 
vasárnap délután 4 órai kezdettel a városháza köz-
gyűlési termében felolvasó ülést tart az alábbi 
sorrenddel: Szalay József, a Dugonics-Társaság 
elnökének és Kiss Endre, a Katona József-Társa-" 
ság elnökének üdvözlő szavai, Marton Sándor 
»A bánki sértődés«, Sántha György »Ének a Ti-
száról«, Hajnóczy Iván »Dugonics és Katona«, 
Joós Ferenc novella, Sántha György verseiből 
szaval Homokay Pál színművész. 

— A szabómunka csak ugy tökéletes, ha tartós 
és tökéletesen egyező szinii fonállal dolgozzák. 
Torpedó varrófonál minden színárnyalatban kap-
ható. 

— Sieburg: Robespierrc — A. A. Mílne: Mi-
csoda négy napi — Délmagyarország kölcsön« 
könyvtár. 


