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Siessen vásárolni! 
Uzletáthelyezéf alatt 

mélyen leszállított árakI 
• £ ».rA^Ü Korda-Ruha Klauzál-tér 

— Mussolini-tér leM az Oktogon. Budaj>est-
ről jelentik: A fővárosi, Közmunkák Tanácsa 
vénteken Bessenyey Zénó elnöklete alatt tartott 
rendkívüli illésén elhatárolta. hogy a magyar-
ság hálája jeléül az Oktogon-teret — Musso-
liiti-t érnek nevezi el, A térelnevezésre Musso-
lini bátor beszéde adott alkalmat, amely a 
milánói Dóm-féren hangzott el és amelyben a 
egész világ előtt közölte, hogy mindaddig, 
amíg Magyarországnak igazságot nem szolgál-
tatnak, a; Duna-medenee kérdését véglegesen 
rendezni nem lehet. 

ü i ff a 11 a szemüvegek 
U K D L A R I I M KCLLNER MARTON ce<m«I 
*'iLJi-!_x-r_r. ----- K a r A t i u . 3 . -"';r:T: r.~r ~~~ 

— Szegedi diák sikere az országos fizikai 
versenyen. A Báró Eötvös Lóránt Matematikai 
és Fizikai Társulat országos matematikai és 
fizikai versenyt rendezett, amelyre Szegedről 
is többen elküldték pályázatukat A fizikai 
verseny második pályadiját szegedi diák. Szél-
pál István a szegedi egyetem matematikai ka-
rának hallgatója nyerte el. Szélpál István al-
sóvárosi földmüvescsalád gyermeke, az idén 
érettségizett kitüntetéssel a Klauzál Gábor 
reálgimnáziumban. 

Esterházy sonkák, fölszeltek Márkusnál, Kigyó-11. 

- ELŐADÁSOK. A Székely Egyetemi és Főis-
kolai Hatigalók Egyesület« második Erdélyt is-
mertető estjét 17-én este 8 órakor larlja meg az 
egyesület Toldy-ucca 4. alatti helyiségében. Az esten 
dr. S o l i c a .Szilárd egyetemi könyvtárigazgaló 
folytatni fogja előadását, melynek tárgy« „A tna-
L'var irodalom és kultiya hatása a román irodalom 
és kullura fejlődésére'. — Ar, Ljezegedi Népkör 
vasárnap indítja meg a téli hónapokra tervezett 
előadássorozatát. \ z első előadó dr. H a m m e r 
Fidél tb. városi adóügyi tanácsnok, aki ..Minő 
adókat fizet az njszegedi polgár" cimen tart elő-
adást. 

CIPŐÁRUK 
Házicipő téli kockás, kihajtós, női P 2.58 
Házicipő téli kockás, férfi P 2.78 
Bőr bébe cipő 22-ig -.98 
Cord bársony házicipő férfi, vagy női P 1.88 

HÁZTAT?TAS! CIKKEK 
Bluzujjvasaló deszka, párnázva »-.08 

Törülközőtartó, kétágn <—24 
Háztartási reszelő ^-.18 

ÉLELMISZEREK 
Citrom 5 darab — 21 
Dióbél Ta csemege 10 deka —.27 
Virágméz 1 kg »—.98 
Sjálvaiz natur 1 kg. *~.78 

DIVATÁRUK 
Kockás .vagv csikós férfi sal —.78 
Műselyem divat sál Kis szépséghibával - .78 
Férfi flanell sporling P 2.C.8 
Divat férfi sapka —.08 
BŐRDÍSZMŰ .4 R t* 
Iparművész bőr női rctikül 11 cm. —.OS 
Fekele gombos bőr ballon táska 18 cm. P2.28 
Férfi iparművész bör belső tárca .88 
Bőr fonotl patkó erszény - 21 

PÁRISI NAGY ÁRUHÁZ RT. 
IZEOEIt. CSSKONICS é s K I M UCCA SAROK 

— Ha fáradt és izgatott, ha a hasban feszü-
lés érzése kínozza és gyakori félelensérzetben 
szenved, akkor igyék regglenkint éhgyomor-
ra egy pohár természetes „Ferenc József' ke-
serüvizet, mert ez megszünteti az emésztési 
zavarok okait, csökkenti a mérges bélgázfejlő-
dést s elbán!.ia a vértoduiw í •!. Az cu'.'szió 
szervek bántalmainak több orvostanára elis-
meri. hogy olyan tüneteknél, melyeket a bél-
ben keletkező mérgek okoznak, a Ferene Jó-
zsef viz kitűnően beválik. 

— Felhívás a vasmunkásokhoz. A Magyaror-

szág! Vas- és Fémmunkások Központi Szövetsé-

gének szegedi csoportja felhívja a kisipari kovács-

segédeket, hogy a órás heti munkaidő és a mi-

nimális munkabérekre vonatkozó adatok felvétele 

végett 15-én, vasárnap délelőtt 10 órakor jelen-

jenek meg a Munkásotthonban 'Hétvezér-uoca !.)'. 

— Ha sajtét vesz, figyelj«« a Statjffer névre! 

USZERT , 
l . S Z T I T , 
LTE9MENYT, 

KARDOf-nil v ásá ro l j on 

• FOUzle l : Va l « r l a-Mr W . f R u t p l a c ) jOk 
f i ó h o i i : Há 'o ly l- i i ."V t ö r 8h-u . H. W 

—• öngyilkossági kisérlel iztngázzal. Pénte-
ken delelőtt sulvos állapotban vitték a men-
tők a közkórházba M é s z á r o s Rozál 19 éve« 
munkanélküli leányt a Zrinyi-uccs 10. szám 
alatti lakásáról. A leány öngyilkossági üzán-
dékból széngázzal megmérgezi,$ magát. Tettét 
a szomszédok vették észre, akik azután értesí-
tették a mentőkel A szerencsien leány álla-
pota súlyos, kihallgatni még nem lehetett. 

— Cserép Sándor sm'iesmester Horváth M.-ucea 7. 

— Hang Honcgger előadása az egyetemen, Pén-
teken délután tartotta meg Hans H o a e g g e r 
második előadását a gazdaságelméletekről „Die 
Rejntheorétische Schule" cimen az egyetem köz-
gazdasági szemináriumában. Előadása «lején meg-
említette az elméleteknek azt a sokféleségét és 
azt a fogalmi zűrzavart, amely a közgazdaságtu-
dományban uralkodik, de amelynek előnye, hogy 
az egyes problémák különböző oldalukról nyernek 
megvilágítást. Aí igazi közgazdaságtan elméleté-
nek objektív szempontokra kell összefüggéseit feb 
építeni. A határhaszon iskolának éppé« »t. a hi-
bája, hogy merően szubjektív. A íausannei isko-
lával foglalkozva helytelenítette azt a felfogást, 
mintha gazdasági életünkben hasonló intenzitású 
ellentétes hatások váltanák fel egymást. Az egyen-
súly fele való törekvéssel szemben inkább azt ta-
pasztaljuk, hogy az élet a változatoknak alig is-
r>é(lödö variációit hívja létre. Előadásának végén 
a történelemnek a gazdaságelméletben megnyil-
vánuló halasára mutalott még rá. A hallgatóság 
a svájci közgazdászt meleg ünneplésben részesi-
tt t te. 

1 lűilá&MzeJvcunyeJ mindent vásárolhat olcsó, 
szabott árakon Pollák Testvéreknél, Csekonícs u. 

Súlyos szerencsétlenség 
gyakorlatozás közben 
Két halott, számos sebesült 

Pécs, november 13. Megdöbbentéi sasreriesét-
lenség történt pénteken délután Tolnán. A sze-
rencsétlenségnek két halálos és egy súlyosan 
sebesült áldozata van. Ezeken kivűl számo->\ 
könnyebb sérültje. A karpaszományos iskola 
délután gyakorlatra vonult ki, amelynek sor m 
egy különítmény megfigyelő állást épitett rs 
innen telefonhuraltál kötötte össze magát az 
ütegállással. A huzaldrótot öblösen vésették 
át egv magasfeszültségű árammal telt drót; 
alatt. Közben a két drót érintkezett egymással 
és áramsujtás ért három karpaszományost. Az 
érintkezés folytán tiíz is keletkezett és ennek 
során is többen megsebesültek. A három áram-
sújtott karpaszományos! a szekszárdi kórházi'» 
akarták szállitani. azonban útközben kettő 
meriialt, a harmadiknak életveszélyes az álla-
pota. 

A szerencsétlenség ügyében a helyszíni vizs-
gálatot szombaton tartják meg. 

Budapesti értéktőzsde zárlat. Az értéktőzsde 
ma egyenetlen irányzattal nyitott. A vezető bá-. 
nyapapirok szilárdan indultak, ezzel szemben a 
vas-, fa- és cukoripari ériékekben alacsonyabb ár-
folyamok jöttek létre Nem sokkal nyitás ulán 
minden, értékcsoportban nagyobb lebonyolítások' 
indultak meg Mivel a hét végére való tekintctlcT 
a kereslet nagyfokú tartózkodást tanúsított, ;» 
piacra került árut csak fokozatosan csökkeni» 
árakon tehetett elhelyezni. A tőrsáeWW tevábib 
folyamán a kínálat mindjobban fokozódót, a nve-
reségbiztosi'tó — mivel a kontremin tevékenysége 
is mélyítette a lanyhaságot — eladásokra a rész-
vényárfolyamok ige« jelentékeny mértékben visz-
szaestek. Közvetlenül zárlat előtt vélem«iye» vá-
sárlások következtében a napi árveszteség egy ré-
sze megtérült. Az általános lanyha irányzattal 
szemben feltűnő volt a» Atbenemu résrrény szi-
lárdsága amely löbb mint 10 száraikkal javított* 
meg árfolyamát. Magyar Nemzeti Bank W&. Ko-
szén 519. Ganz 18.80. Izzó —, Szegedi kenderfonó-
gyár 5626. 

Zürichi deviaa/árlat. Paris 20.18 egynegyed, 

London 21.22, NewyorV <35, Brüssset 73.«», Milá-

nó 22925, Amszterdam 234.20, Berlin 174.96, Schil-

ling 77.70. Prága 15.10, Varsé 8130. Belgrád 1", 

Athé* %.9tt, Bukarest 3.25. 

A Mngvar Nemzeti Bank kiTatalns árjegyzéke: 
Angol font 16.45-16.65. dán kor. 73.80-74.30. belga 
5C.90-57.50, cseh korona 10.10-12.10. dinár 7.»1 

7.95, dollár 3S7.20- .2(1, svéd kor. 81 <>.• -S5.8 
kanadai dollár 333.00-340.00, francia fiánk 15.15 
—15.85. hollandi forint 173.00-186.00. lengvel zloi 
60.00—61 40, leu 2.80-3.70. lira 16.90-17.90 C500 e-, 
IO00 lírás címletek kivételével). német márka 
—. , norvég korona 82,95—83.85, svájci frank 
76.85-78.65. 

Budapesti terménytőzsde zárlat. \ készárupirt-

con a kereslet tartózkodása miatt rendkívül csen-
des forgalom mellett az irányzat gyengébb voít ^s 
a buza ára 10, a rozs 5 fillérrel ijyengölt A ta-
karmánycíkkek piacán tartott volt a lakgrmánv-
árpa. ára nem változott, a zab 10—15. a tengeri 
10 fillérre) gyengült. A forgalom csendes. 

Budapesti terménv(ő/sle hivatalos árfolyamai: 
Buza tiszai 77 kg-os 17.60-17.85, 78 kg-os 1780— 
18.00. 79 kg-os 18.00- 18.15. 80 kg-os 18,10-18.25. 
felsőtiszai 77 kg-os 17.55—17.75.- 78 kg-os 17.75— 
17.95. 79 kg-os 17.95-18.10, 80 kg os 18.05—18.20. 
dunatiszakőzj, fejérmegveí, dunántúli 77 kg-o« 
17.40-17.(55, 78 kg-os 17.60—17^0, 7z kg-os 17.80 -
17.95. 8« kg-os 17.90—18.05. Pestvidéki rozs 1*4-5 
11.55, takarmányárpa I. 14.00—14.58, sörárpa I. 
20.50-22.00. zab T. 16.30-16.50. tengeri 9.15 -925 

Cstkágói terméntőz.-de z.árlat. Buza tartott. 
Dec. 115 hétnyolcad—116. (115.25 hármonyolcad\ 
márc. 113.5—99 hétnyolcad), jul. 100 »99 három-
nyolcad.) Tengeri tartott. Dcc. 102.5 (102). márc 
95.5 («.25), jul. 95.75 (91.75.) Rozs szilárd. Dec 80 
(87.5), márc. 84 harmonyoka-d X8..V, jol. 76 
'76.751. 


