
Hentesüzlet megnyitás! 
Értes í tem a n. é. köaanséget, hogy Kiss D á v i d - h á z Klauzál tér i oldalán fíóküzletepiet 

MA, pénteken 
megnyitom, hol mindennemű hentesáruk, I. r. hízott marha, borjú, sertéshúsok kaphatók. 
Pontos, előzékeny kiszolgálás, szolid napi árakon. — Nagyérdemű közönség további szives 
pártfogása reményében maradtam tisztelettel: 

Ribizsér Gyula hentes ét mészáros. 
Klauzál tér 3. sz. 

Hírek 
Az idő 

A Szegedi M'teorolnjUi Obszervatórium 
jelenti; Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-
sa 19 6, a legalacsonyabb 11.9 C. A baromctcr 
adata nullfokra és tengerszintre redukálva 
reggel 755-6, e-ste 760.7 mm A levegő pán tar-

•Ima reggel 85, délben 65 százalék. A szé! irá 
nya északnyugati, erőssége a A lehullott 
csapadék mennyisége nyomban. 

A Meteorológiát Intézet jelenti este 10 óra-
kor. Időjóslat: A szél gyengülése és átfordu-
lása északkeleti, keleti irányba. Egy-két he-
lyen záporeső és a nappali felmelegedés erő-
södik. m j m 1 

—. Budapesten az Eskü-téren állítják fel Kle-
belsberg szobrát. Buda pétiről jalentik: Az 
Ernszt-muzsumban most állítják össze a aróf 
Klebe^bern Kunó szobrára beérkezett váhia* 
müvek kiállítását 31 pályamű, érkezet be. A 
pályázók között képviselve van a legnevesebb 
szobrászok, igy Beck Ödön Fülön. Horvay Já-
nos, Szentgyörgyi István. Vass Géza. Szomba-
ton délben dönt a szoborbizottság a beérkezett 
pályaművek felett. A bizottság elnöke Komis 
Gyula, a képviselőház alelnöke, aki az- egész 
szoborakciót kezdeményezte. A szobrát az Es-
kü-téren. az Erzsébet-hídfőnél fogják felállíta-
ni. Arról még nincs döntés, hogy bronz-, vagy 
márványszobor l«sz-c, mert ez attól filag. 
hogy melyik benyújtott páluamüvet fogadia 
el a szoborbizottság kivitelezésre. 

— Gömbös Gvula a pécsi egyetem díszdok-
tora, Budapestről jelentik: A kormányzó a val-
las- és közoktatásügyi miniszter előterjeszté-
sére megengedte, hogy a pécsi Erzsébet Tudo-
mányegyetem G ö m b ö s Gvula miniszterelnö-
köt, a magyar nemzet érdekében nehéz idők-
ben végzett munkássága, valamint a közélet 
terén szerzett kiváló érdemei elismeréséül a 
bölcsészeti tudományok tiszteletbeli doktorává 
avathtMa, 

— Halálozás. S z ő k e Gyuláné folyó b© 0-én el-
hunyt. Temetése ma, pénteken délután 3 órakor az 
iiraelita temet« halottasházából. Villamos a Du-
gón los-térről féü 3 órakor. 

özv. K ő v á r i Istyáené született Lovászy Jan-
ka (Felhő-ueca ( sz.) 65 éves korában meghalt. 
Temetése 11-én délután 4 órakor lesz a belvárosi 
temető kupolacsarnokából. 

I s k o l a i c i k k e k 
ISKOLAI FÜZETEK: 

Szótár zöld fedelű vonalas 12 lapos 4 drb —24 
Hangjegyfüzet, zöld fedelű 6 soros, 6 la-

pos 3 darab -,.1? 
Gyorsírás! füg#t zöld fedelű Jö la pop 8 drb —24 
Jegyzet füzet pöld fedelű minden vonato-

zásban 12 lanos 3 dr í̂ ,».18 
KÖRZŐ, VONALZÓ: 

Iskolai kör»« pspir dobéiban —.58 
AoéJ vonalzó 30 «m . — 88 
Háromszög vonalzó 4S fok»«, v. V) fokos 

1 és Ml sz » 23 
Rajztáblatartó erős kartonból negyed-

ives , _ 58 
Rajztábla negyed ive* —.74 

PASTELL KRftTA. FEDTÉK. ECSET: 
Revíziós pastell kréta J doboz 8 darab —08 
Gombfestók minden színben 8 darab —.24 
Iskolai ecset szimnla l-es 4 darab —24 

ISKOLA! PAPÍRÁRU: 
Kék kőnyvr.s©magoló papír 5 ív —21 
fűzetraomagnló «¡irpapir S iv —24 

KZR.IF MOKT MFO.TELENT ISKOLAI 
ÁRJEGYZÉKÜNKET! 

PÁRISI NAGY ÁRUHOZ RT. 
BZCOED. CSEKONICS és KISS UCCA SAROK 

— Szegedre is ellátogatnak a nemzetközi er-
dészkongresszus résztvevői. Szeptember 13-án 
kezdődik Budapesten a nemzetközi erdőgazda 
sági kongresszus, amelynek résztvevői mer lá 
lógatják az ország érdek 'sebb erdőgazdasá ail 
is. Ellátogatnak Kecskemétre, ra, Sze-
gedre H Mezőheg^ esri'. S z e d r e «eptember 
l.Srén esto érkeznek meg. A vároa a Hungáriá-
ban bankettet ad tiszteletükre. Másnap reggel 
autókon Alsótanvára mennek ée megnézik a 
királyhalmi erdőt, az erdőőri szakiskolát, har-
madnap pedig, 17-én a várost tekintik meg, 
este utaznak tovább Mezőhegyesig. 

x^ j A> j i é / £ , ¿n JtÁ 3 r*£\/ 

— Istentisítelet a. zsinagógában pénteken este 
6 Órakor, Írásmagyarázat szombaton délelőtt. Ve-
zeklő istentiszteletek vasárnap és szerdán reggel 
5 órakor, hétfőn és kedden 6 órakor. A vasárnapi 
vezeklő istentisztelet az uj zsinagógában lesz, 
Lamberg Mór és a férfikar szolgál Köznapokon 
este az istentisztelet 6 órakor kezdődik. 

— A megpörkölt felöltő, érdekes ügyben tar-
tott tegnap perfelvételi tárgyalást a t>zeaedi 
járásbíróság. Araczky Károly szegedi szabó-
mester pert indított egyik kuncsaftja. Bánsági 
Ferenc vasúti tiszt ellen, aki nem volt hajlan-
dó átvenni a szabómester által készített 110 
pengős felöltőt, mert az — a vevő szerint — 
el volt pörkölve a kihajtójánál. A szabómes-
ter arra kérte a bíróságot, hogy kötelezze 
Bánságit a kabát átvételére, mert a kabátnak 
nincs semmi baja, nincs elpörkölve, ahogy azt 
Bánsági, áUitja. A vasúti tiszt a kereset eluta-
sítását kérte azzal az indokolással, hoav a 
kabát- nem használható. Hivatkozott arra, 
hony Araczkay elpörkölte egy ismerőse, ruhá-
ját is és erre nonatkozólaa kérte az Illető ta-
nukénti kihallgatását A birdsáa a tanúkihall-
gatásnak nem adott helyet, mert a vallomást 
a per szempontjából közömbösnek tartotta, el-
lenben megidézett szakértőt, akinek majd meg 
kell, mondania, hogy a kabát el van-e éaetve. 
vagy sem ég hogy köteles-e átvenni azt a kun-
csaft. A birósáf7 az érdekes ügyben október 
10-ikén tart érdemleges tárgyalást. 

— Felvétel a hihásbeszédű tanulók tanfolyamá. 
r*. A hibésbeszédű elemi-, közép- és főiskolai ta-
nulók részére az állam és a város áltaJ közösen 
fenntartott tanfolyamra a b«ir«tások 14-én és 15-én 
délután 3™-« óráig lesnek • siketnémák intézeté-
ben (Bécsi-körut 36-10.). A tanfolyam Igazgatósága 
felhívja azokat a szülődet, akiknek bármilyen be 
szédhihában szenvedő «vermekei!; vannak, begy 
ve]uk a gyermek megvizsgálása és beiratása vé-
gett Jelentkezzenek. A Mnfolyam teljesen Ingye-
nes, csak » belra*á?ért kell 10 pengőt fizetni. 

— A bázelj án-áli ** a *?eged! autósok. P l ok 
Jenő kormányfőtsnácsos, törvényhatósági btM>tts4 
sri tag figyelemreméltó beadványt Intézett dr. 

P á l í y Jóssf polgármesterhez Beadványéban el-
mondja, hogy legutóbb Svájcban, Bázelben néhány 
olyan dolgot tapasztalt, amelyet Szegeden is meg 
lehetne valósítani. Az antomobilklub kezdeménye-
zésére h bázeli autótulajdonosok minden évben 
egy-egy napra átengedik autóikat, hogy azokon af 
árvaház növendékeit kirándulásra vigyék. Ezenkb 
vül minden bázeli gyár egyszer egy évben ebéddel 
vendégeli meg az árvákat Pick Jenő meg van 
győpődve arról, hogy a szegedi autótulajdonosok 
és a szegedi gyárvállalatok is örömmel boiöák 
meg a bázeli példa alapján ezt a minimális áldó* 
zatot, amellyel nagy örömet szerezhetnétek a sze-
gedi árvaház növendékeinek, ezért arra kéri a pol-
gármestert, hogy a gondolatot tegye magáévá és 
vállalja el az ügyben a kezdeményezést. 

A szegedi taxisok harca 
a városi autóbuszokkal 
(A Délmggyarorszáa munkatársától.) A 

«egeeji autófuvarozók küldöttsége kereste fel 
nemréeiben dr. Fálfu Jójsef polgármestert őa 
panaszt emelt a városi autóbuszüzem ellen. A 
panasz lényege a i volt, hogv a város üzemo 
súlyosan megkárosítja indokolatlan kemkur-
renciával a súlyos adók alatt nyögő magán-
vállalatokat, mert ha hébe-hóba adódna vala-
mi forgalmi lehetőség, azt külön autóbuszjá-
ratok beállításával elkaparintia előlük. Igv 
történt a nváron is többizben. A városi autó-
buszüzem menetrenden kívüli autóbueiiárato-
kát indított ée azzal szállította Uiazeeedre a 
közönséget. A taxisok igv alig látták valami 
hasznát a szabadtéri játékok forgalmának. 

A polgármester a bérautófuvarosok pana-
sza alapién vizsgálatot indított ée megálla-
pította. hogv az autóbuszüzem egy esetben 
sem lépte tvJ a törvényben meghatározott ke-
heteket. epvetlen olvan autóbuszjáratot nem 
Inditoft, nme'.vhe? nen 1-tn volna joga. De 
azért méHánvolva a magánvállalkozók helyze-
tét, «vlweitette az egyesültet, hogv jövőben 
a vár >si üzem erak az egészen kivételes esetek-
ben indit menetrendenkivtüi járatokat és min-
diff figyelemmel lesz az autófuvarozók érde-
keire. 

— A szivburok. a szívbillentyűk és a szív-
izmok megbetegedéseinek kezelésénél a rend-
kívül enyhén ható természetes „Ferenc Jó-
zsef" keserűvíz for'o«-. serMcszköz, mely reg-
gel felkeléskor egy kis pohárral bevéye a táp-
csatorna tartalmát biztosan felhígítja és azt 
minden megerőltetés okozása nélkül igen 
könnyen levezeti. 

— A t^nvai közigazgatás reformja. Több 
mint két évvel ezelőtt készült el Szegeden a ta-
nvai közigazgatási kirendeltségek hatásköré-
nek kiwiesztéséről szóló szabályrendelet, ame-
lvet a közgviilés annakidején le is tárgyalt és 
felterjesztett 'óváhagyás céliából a belügymi-
niszterhez. Mivel a jóváhagyás mindezideig 
nem történt meg, a város hatósága sürgető fel-
terjesztést intézett a miniszterhez, aki most 
értesítést küldött, hogv a kérdés tárgyalás alatt 
áll. rövidesen megtörténik a döntés. 

A z ö s s z e s I s k o l á k 

6e s Hoeumi fabérpup'ln bltiz e'flnyomrtsa és VíkAzimun-
Víz/lsa nílnm a l e q o l c s ó b h . 

A «Ar»»»» p » « o m A n v I* 4 . 5 0 

F R A N K E L T E R I 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Állást kaphat a Ha-
tósági Munkaközvetítőiben: 1 önálló fényképész vi-
dékre, fiatal pásztorflu, vagy Wny, i kefeg>rári 
munlká» vagy kefekötő vidékre, 3 kovács, 1 fia-
tal faesztergályos vidékre, 2 kötszövő, 1 szőnveg-
esomozónő, 1 kötélgyártó vidékre, 3 cipész, 2 ci-
pész vidékre, 1 hölgyfodrásznő vidékre, 1 borbély 
vidékre, 2 kertész vidékre. 2 bádogos, 1 nőtlen fű-
szeres csomagoláshoz, 4 téglagyári kemencemun-
ká» kihordö, 2 fiatal gyári napszámos, 1 napszabó, 
4 vegyes nagy munkás és kézimunkás szabó, 1 nap-
számos fáspincében, 4 leány, vagy asszony barom-
fikoppasztáshoz lehetőleg hadigondozott. — Ál-
lást keres t' Jómegjelenésü, 2 tanítóképzővel ren-
delkező, német nyelvet teljesen btró fiatal leány 
gyerekek mellé. 

— A vasmunkások és a minimálta órabérek. A 
Magyarországi Vas- és Fémmunkások Központjá-
nak szegedi csoporttá felhfr minden szegedi vas-, 
rézöntő, és segédmunkást, hogv a minimális mun-
kabérek és a heti 48 órés munkaidőre vonatkozó 
adatok összeirás« végett 12-én, szombaton este 7 
órakor a csoport helyiségében CHétve»ér-ucca 9., 
Munkásotthon) Jelenlenek meg 

-- Akt sokai evett vagy ivott é» resezul érni 
mását, annak egy pohár természetadta ,,Ferene Jó-
zsef' keseruviz igen gyorsan és alaposan kitisz-
títja a gyomrát és a belelt és felfrissíti egész 
szervezetét! 

— Az elmúlt szezon légiin«rjobb drámai sike-
rét, az Ur katonái-t közli e heti számában darab-
mellékletül a Színházi 61et. A Színházi Elet uj 
számának érdekességei: Karinthy Frigyes sakk-
partija a sakkolimpiász győítes bajnokcsapatának 
batnokíval. Hatvan! T.iTi mnzllevele az ni filmek-
rőt stb. stb. 

Hasznon iswmpvsh iwon töMM 
Használt iskolakönyveket veajek engem érdeklő 
iskolákból kiesett tankönyveket is vásárlók Tu-
dományos könyveket, folyóiratokat és teljes 
könyvtárakat veszek. Hunoár i a AfKiq i i á r ium, 
SZEGED, BAIIUYANY ^JCCA 2. SZAM. 179 


