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— Október 6. A szegedi görögkatolikus egy-
házközség 6-án délelőtt 10 órai kezdettel" a 
Lerhner-téri templomban az aradi vértanuk 
emlékére gyászistentiszteletet tart. 

— Ügyvédjelöltek közgyűlése. Az ügyvédje-
löltek Országos Szövetsége szegedi kerülete 
október 5-én délután egynegyed 7 órakor tart-
ja tisztújító közgyűlését az ügyvédi kamará-
j "ti. 

— Matematikai verseny. Az Eötvös Lóránd 
Matematikai és Fizikai társulat október 10-én 
Budapesten és Szegeden egyidejűleg, matema-
tikai versenyt rendez. A versenyen résztvehet-
nek mindazok, akik 1936-ban tették le az érett-
ségi vizsgát. A versenyen Szegeden részi ven ni 
szándékozók a kitűzött napon délután 3 órakor 
a Ferenc József Tudományegyetem Bólyai-In-
tezetének I. számú tantermében (Baross Gá-
b'ir-ucca 2.) jelentkezhetnek és igazolásul 
érettségi bizonyítványukat vigyék magukkal. 
A kihirdetendő tételeket 4 óra alatt kell kidol-
gozni, könw, vagv jegyzet szabadon használ-
ható. A két legiobb dolgozat szerzői a „Báró 
Fötvös Lóránd-dijat" kapják. 

Sportharlinyák. 
d i v a t z o k n i k 

Pol lák Testvéreknél. 
— Hirtelen halál. K i s s István 36 éves Ró-

xsa-ucca 21. szám alatt lakó gyárimunkás a 
Uigó-ucca 11. szám alatti házban szombaton 
délután hirtelen rosszul lett és összeesett. Kör-
nyezete nyomban értesitette a mentőkel. mire 
nzonban ezek kiértek, már csak a beállott ha-
lóit konstatálhatták. A szerencsétlen embert 
minden valószínűig szeret szívszélhűdés ölte 
inog. Kiss István ho'ttestét a törvényszéki or-
vostani intézetbe «znllitották. 

x Mnnlieim kölni, szappan óriás 1 pengő. 

— Betörést követett el a bejárónő. A rendőr-
ség elfogta Molnár Erzsébet ószentiváni illető-
ségű szegcdi bejárónőt, aki tegnap betört He-
g e d ű s János Kossuth Lajos-sugárut 21. szám 
alatt lakó kereskedőhöz és onnan ruhaneműt 
és ágyneműt vitt el. A bejárónő lakásán az el-
lopott holmikat hiánytalanul megtalálták a 
detektívek. Molnár Erzsébetet átadták az 
ügyészségnek. 

\ tTni<> könyvecskére mindent vásárolhat olcsó, 
szabott árakon Pollák Testvéreknél, Széchenyi-tér. 

— Meghűlésnél, náthaláznál, torokgyulla-
dásnál. mandolalobnál, fülkatarrussnál, vala-
mint idegfájdalmaknál és szaggatásnál na-

tonta fél pohár természetes „Ferenc József" 
eserüviz nagyon jót tesz, mert a gyomorbél-

csatornát alanosan kitíszlija és desinficiálja, 
azonkívül pedig megfelelő emésztést biztosit. 
Egyetemi orvostanárok véleménye szerint a 
Ferenc József viz hatása gyors, kellemes és 
megbízható, s ezért használata járványok ide-
jén is igen célszerűnek bizonyul. 

— Orvosi hir. Dr. R e i t e r Oszkár bőrgyó-
gyász-urologus szabadságáról visszaérkezett. (Du-
gonics-tér 11., I. em. Telefon 26-02). 

KÖTÖTTÁRUK 
LÁMPEL És HEGYINÉL 
- ANYAKÖNYVI HÍREK. Az elmúlt héten 

született 15 fiu és 8 leány. Házasságot kötöt-
tek: Sújtó József Bálint Juliannával, dr. Dömö-
tör Gyula Marcsinké Ilonával, Singer László Gerő 
Ibolyával, Bárdos István Soós Emmával, Matiasz 
János Palásti Ilonával, Pálfy Imre Bokor Máriá-
val, Szemerédi János ördög Rozáliával, Hatvani 
Lajos Gyereván Ilonával, Jenei Sándor Szabó Ro-
záliával, Róvó János Sötét Ilonával, Debreceni 
Imre Debreceni Juliannával, Biczók István Kaszi-
ba Matilddal, Pap Sándor Németh Máriával, Pász-
tor István ördög Máriával, Gerebócz Béla Csáki 
Máriával, Szmolenszki Fercnc Gábor Etelkával, 
Szekszárdi Antal Vecsernyés Irénnel, Juhász Já-
nos Kádár Máriával, di Csabai Béla Török Kata-
linnal. — Elhaltak: Landau Sándor 4, Tóth László 
4, dr. Pozsonyi Zoltánné 27, Szalma István 38, 
Herelényi Ilona 20, Egedi Mihály 17, Mahr La-
jos 50, Dobó Ferenc 66, Gémes Miklós 31, Kiss Jó 
zsefné 76. Bakos Márta 84. Gera József 91, Sza-
bó Pál 54, Hegedűs .Tózsef 24, Kiss Mária 24, Nagy 
János 53, Pataki Pálné 49. Urbán Mtháiyné ?í. 
Dobó Ferenc 71, Hamzsek Vilmosné 78, Tatár Pé-
ter 62, özv. Csongrádi Péterné 75, Badcr József 

5 né 31 éves korában. 

| Olcsó ebéd, a Suba-
| v e r déglőben kenyérről 10 P. 

f Horváth vendéglős 

— Orvosi hir Dr. B u g á n József egyetemes or-
vos és fogorvos hazaérkezett és rendeléseit ismét 
megkezdte. Fodor-u. 8. 

Csodákat 
tud művelni a reménység! 

AKI SZÉPET ÉS JÓT VÁR az élettől, keresse a reménységet, 
hajszolja a szerencsét! Egy elszalasztott pillanatot nem pótolhat 
semmi. Október 17én kezdődik az uj, lényegesen megjavított 
osztálysorsjáték. Már egy sorsjeggyel szerencsés esetben 700.000 
pengő nyerhető. Jutalom 400.000 pengő, főnyeremény 300.000 
pengő, azonkívül 100.000, 70.000, 55.ooo„ 5o.ooo. 45.ooo pengő 
stb. Nyerési esélyek tekintetében az összes sorsjátékok é^én áll. 
Ezen körülményben, és a feltétlen megbízhatóságában leli magya-
rázatát ezen népszerű intézmény napról-napra fokozodó közked-
veltsége. A sorsjegyek ára: egész 28, fél 14, negyed 7, nyolcad 3 

és fél pengő, tehát szerencse föl. 

Zálogíeqyéi, 
brillláns és arany 

ékszerét mielőtt el- RdonAp fttlIÍÍC »TW. rzttstmttveimól 
adná, kinAlja tel Uűölldl IMUÜO Virosi zMogh&zzal 
szemben Oroszlán gcca Óra, őkszerjarit&s olosón. Tegyen 

uiséreiei: erdemes. 

— Dolgozó Nők Klubjában (Kelemen-ucca 11.) 
ismét megindulnak f. hó 7-én (szerdán) este 7 
órakor „Mindennapi élet" cimen kedveltté vált so-
rozatos előadások, melyeiken a hallgatóság is te-
vékeny részt vesz. A megnyitó előadást dr. Reich 
Olga tartja. 

PYTH1A 
Vasárnap csak 4—7 óra között 
hétköznap 11-1 4-7 óra közt fogad. 

Kálvária-ucca 2 emelet. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Állást kaphat a Ha-
tósági Munkaközvetítőben helyben: 4 kovács, 1 
kőcsiszoló, 1 magyar-német gép- és gyorsirónő, 2 
kádár, 2 bognár, 4 kosárfonó, 1 bőrdíszműves, 1 
kefekötő, 2 kötszövő, 3 perzsacsomózónő, 1 kötél-
gyártó, 9 szabó, 17 cipész, 1 magyarszücs, 3 bor-
bély, 2 sütő tábla munkás, 1 flóderozó-mázoló, vi-
déken: 1 sütő előmunkés, 1 szobafestő, 4 üzletszer-
ző, 2 hölgyfodrásznő, 1 cukrász, 1 kertész, 8 mér-
nöki figuráns. — Hadigondozottak részére munka-
helyek: 2 lakatos, 4 kosárfonó, 2 szövő, 10 köt-
szövő, 2 fonó, 5 perzsacsomózónő, 15 varrónő, 2 
késgyári napszámos, 2 tejcsarnoki napszámosnő. 
8 téglagyári munkásnő, 10 téglagyári munkás, 4 
kendergyári tilolónő, 4 koppasztónö, 8 fürészte-
lepi napszámos. — Háztartási osztályon elhelye-
zést nyerhetnek: mindenes szakácsnők jó bizonyít-
vánnyal, szakácsnők, mindenesek és bejárónők. 

Cian-ivoda 
szavatossággal ciánoz. u 

Siened, Tlszn fn(o..«iB'iit ÍS. Telefon : 31-77 

x Budapestre érve a Park-szállodában a ketetl-
pátyaudvar mellett megtalálja kényelmét, legjobb 
ellátását olcsó árakért E lap előfizetőinek 10 «zá-
ra lék engedményt nynjtunk 
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C S 2 l k s z a k i p a r o s n á l v e h e t i 

hangszerüzem 
(Kelemen u.7) 

Megbízható és olcsó 

Ingyenes tanítás 

'I 

- A SZEGEDI PIAC ARAI. A szombati heti-
piac élénk forgalmú volt, A következő árak ala-
kultak ki: Jószág. Az állatvásárra felhajtottak 21 
borjut, 50 hízott és 450 sovány sertést. Az árak 
a következőképen alakultak: borjú kilója 1.00— 
1.10, hízott sertés 85—98, éves sertés darabja 50— 
70, féléves 30—40, választási malac párja 16—22 
pengő. Hus. Marhahús: I. r. 1.50—1.70, II. r. 1.20— 
1.60, III. r. 1.20—1.50, borjú comb 2.40—2.80, eleje 
1.60—2.40, pürköltnck 1.40—1.80, sertéskaraj 1.60 
—2.20, comb 1.50—1.80, oldalas 1.3Ö—1.50, zsirsza-
lonna kilója 1.58—1.70, háj 1.70-1.80, zsir 1.70— 
1.80. Baromfi. Csirke párja 1.40—4.00, kilója 1.10 
—1.20, tyúk párja 3.40—510, kilója 1.05—1.15, so-
vány kacsa párja ' 3.00—5.00, hizott kilója 1.10— 
1.20, sovány lud párja 6—11, hizott kilója 1.10— 
I.25, tojás kilója 1.40—1.70 pengő. Gyümölcs. Al-
ma nemes fajta 15—40, közönséges 8—14, ősziba-
rack 30—90, körte 25—70, szilva 14—28, citrom 
darabja 8—14, szőlő 10—14, uj dió 4 5 - 5 0 fillér. 
Zöldség. Zöldborsó hüvelyes kilója 25—39, fejtett 
literje 40—60, zöldbab hüvelyes 15—25 hurgonya: 
nyári rózsa 7—10, őszi 6—8, Ella 5—«, apró 3—5, 
vöröshagyma 4—10, fokhagyma 30—50, petrezse-
lyem csomója 6—10, sárgarépa 5—8, vöröscékla 
kilója 8—10, vörös káposzta 8—14, zeller darabja 
2—8, fejeskáposzta kilója 3—5, kelkáposzta 6—14, 
karaláb téli kilója 3—5, tök 5—8, paradicsom 3—ti, 
zöldpaprika apró hegyes 10 darab 2—3, tölteni 2.5 
—5, torma kilója 30—70, spenót 10—16, sóska 15 
—25, füzéres paprika 0 25—1.80. Gabona. Buza má-
zsája 16.20-1680. rozs 12.00-12.50, árpa 1 1 . 6 0 — 

II.90, zab 13—13.50, uj tengeri 7.80—8.80, uj csö-
ves 5.86—6.40. Takarmány. Réti széna m á z s á j a 
3 50—4.50, lucerna 5—6, alomszalma 1 .60—1.80, 
tergeriszár kévéje 5—6 fillér. 


