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MAGyAROKS/K,

Boldog
ú j é v e less,
ha Grácia cipői vesz
Kárász ucca 3.

Kalász szelvény.

Telefon 32- 76.

— Tíz nap elótt citromsavat ivott, szerdán
meghalt. December 22-én — mint jelentettük
—, a mentők súlyos állapotban vitték a köz
kórházba K a l m á r Imréné 25 éves Szatymaz
uccai asszonyt. A szerencsétlen asszony véletlenül citromsavat ivott. A gondos ápolás elle
nére nem lehetett segíteni a szerencsétlen aszszonyon, aki nagy szenvedések utúu szerdán
meghalt. Holttestét a törvényszék orvostani intézetbe szállították.
x Pezsgők nagy választékban Kocsisnál.
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Sorsolás:
I. dij 1 üveg pezsgő
II. dij 3 drb tál
I I L - I V . dij 2 - 2 csésze
Hangulat!
Melap
Kitűnő
aljjal.
és hideg
italok ! !
V. dij kancsó
ételek !
VI. dij iparm. sótartó.
Minden vendégnek ingyen szám.
— Készletváltság a cukrász- és cukorkaiparban. .
— Gyakran visszatérő székszorulás, rossz
A pénzügyminiszter most kiadott rendeletével mó- emésztés, vastagbclhurut, felfúvódás, oldalfádosította a cukrászipari termékek, valamint a cu- jás, légzési zavar, szívdobogás, fejnyomás, fülkorváltságadóra vonatkozó rendeleteinek egyes
zúgás, szédülés cs lehangoltság esetén a terrendelkezéseit és az adókulcsok egyrészét felmészetes „Ferenc J ó z s e f keserűvíz gyorsan
emelte. Elrendelte, hogy mindazok, akik adóváltmegélénkíti a gyomor és a belek működését, az
sággal terhelten beszerzett étkezési kristályszörp emésztést rendbehozza, megszabadítja az emés szőlőcukor (burgonyacukor) eladásával foglalbert a kellemetlen érzésektől s tiszta fejet és
koznak, valamint a cukorka (dropsz) készítő üzenyugodt alvást teremt. Számos kiváló orvos a
mek, tartoznak a december 31-én meglévő kristályFerenc József vizet bélféregüzőkuráknál is igen
szörp és szőlőcukor (burgonyacukor) és a vámtarijó eredménnyel alkalmazza.
fa 155. száma alá tartozó cukorka és más cukor- j
gyártmányokból meglévő készleteiket jelenteni és ,M A este 10 órai kezdettel
gyártmányokból meglévő készleteiket megállapi- I
rendezi me<? a
tani és január 8-ig a forgalmiadóhivatalnak bejelenteni és a készlet után a kristályszörp és szőlő
(burgonya) cukor után kilogramonként 8 fillér
a T i s z a szailö
naggtermeben
készletváltságot megfizetni. Készletváltságot nem
kell fizetni, ha az árukészlet összmennviségének
nettó súlya ötszáz kilogramnál nem több. Ha a
bejelentésre kötelezettnek raktárkészlete nincsen,
A műsor meglepői Rendeljen asztalt
ezt a körülményt január l-ig köteles a forgalmimieiőbb a Tisza portásánál.
adóhivatalnál bejelenteni.
490
Je^vek es*e a nénztárná'.
x Borok, likőrök, pezsgők Márkusnál,
— Repülőbizottság a szeged' gyógyszertárakban.
— Református istentiszteletek, óesztendő utolsó
napján délután 5 órai kezdettel hálaadó istentisz- A közegészségügyi törvény alapján évenkint felülszokták vizsgálni a gyógyszertárakat A mult natelet lesz a református templomban és az egyház
gyülekezeti termében. Újesztendő első napján délpokban Budapestről repülőbizottság érkezett Szeelőtt 10 és délután 5 órai kezdettel templomi isgedre és hozzákezdett a gyógyszertárak vizsgálatátentiszteletek. Szolgál Bakó László lelkész és Sehoz. Huszonöt gyógyszertár működik Szegeden,
res Zoltán s. lelkész.
nagyrészüket már felülvizsgálták, még pedig a
rend,
valamint a gyógyszerkészleteknek a törvény— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak
ben előirt szempontjai alapján. A repülőbizottság
i Hatósági Munkaközvetítő utján: Féifiak: 3 konem végezhette el teljesen a munkáját, néhány
vács, 1 fiatal villany- és rádiószerelő. 1 kovácsgyógyszertár felülvizsgálatával nem készültek el a
mester, 3 gránitesiszóló, t kötélgyártó, 2 gazdasági mindenes, 1 kéményseprő. Nők: 15 szönyegcso- kitűzött id'őben, ezeket kedden és szerdán dr. Sajó
Lajo» tiszti főorvos vezetésével vizsgálta felül egy
mózónő, 2 hölgyfodrásznö.
bizottság. A gyógyszertárak vizsgálatánál nem találtak semmi rendellenességet, mindegyik patika
K ü o r ö n c l n v U v A n l As
megfelel a törvényes előírásoknak.
Mindazon rokonok, jóbarátok, ismerős Stantfer pnsztasajt világmárka.
sök és kartársak, kik a felejthetetlen férj,
apa és nagyapa
x Kalász szelvénnyel mindent vásárolhat olcsó,
HrtrKc* DAI
szabott árakon Pollák Testvéreknél, Csekonics-u.
végtisztességen megjelenésükkel fájdal— Sárga Ferenc perei a bíróság előtt. Budamainkat enyhíteni igyekeztek, ezúton fopestről jelertik: Dr. Sárga Ferenc, akinek lcánygadják köszönetünket. A gyászoló család
szöktetési ügye annakidején nagy port vert fel és
akinek párbajai a szószoros értelmében az egész
világon ismertté váltak, szerdán felperesként állott a budapesti törvényszék előtt A pert tulajFájdalomtól megtört szívvel tudatjuk,
donképen Sárga Ferenc felesége, Darkó Magda inhogy
dította; az asszony nagyapjától 150 ezer pengő hozqmányt, szüleitől 300 pengő havi apanázst követel. Tekintettel arra, hogy az árvaszék a szülők
ss. 5ctiwartx v s e r o n
kérésérc még nem helyezte hatályon kivül Sárga
folyó hó 30-án váratlanul elhunyt. TemeFerencné
kiskorúságának
meghosszabbításáról
tése 1-én délelőtt 10 órokor lesz a cinszóló intézkedést, a hozománypert a bíróság elteremből.
A gyászoló család.
napolta. Meg kell várni, amig az árvaszék Darkó
Magdának a hatálytalanítás fölötti kérelmét elintézi. A budapesti törvényszék Méhes-tanácsa előtt
két tárgyalás volt szerdán. Dr. Sárga Ferenc háFájdalomtól megtört szívvel tudatjuk
rom- újságírót állított a vádlottak padjára: Ilajdu
jóbarátaínkkal és ismerőseinkkel, hogy
Endrét, Lukács Istvánt és Turcsányi Gyulát. Hajdú
édes jó apánk
védője a bizonyítás elrendelését kérte. A törvényszék elrendelte a tanuk kihallgatását. A másik hírlapíró, Lukács István is azzal védekezett, hogy
igazat irt és kérte a valódiság bizonyítását. Haneletének 74. évében Nagyszalontán íRogoztatta, hogy Sárga maga kérte a sajtó nyilvánostnania) december 26-án rövid, súlyos
ságát, sót a. cikkeket meg is köszönte. A bíróság
szenvedés után elhunyt.
Lukács Ücfyében részben, Turcsányi ügyében a
Gyászoló gyermekei: Loufy János. Henle.gszélesebbkörü bizonyítást rendelte el.

Zsidó Nőegylet
vidám estjét.

Kroo Laiosné

Lőwy Scma
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x Unió könyvecskére vásárolhat Pollák Testvéreknél.

— Borotvapengét nyelt az éhező artista. Zalriegerszegről jelentik: Kedden éjjel egy kopott ruhájú fiatalember jelentkezett a kórházi kapusnál.
Azt mondotta, hogy öngyilkosságot kísérelt mr;í
rosszul érzi magát. Kérte, hogy vezessék fel a kór
terembe. A fiatalembert megröntgenezték,
majd
pedig műtétet hajtottak rajta végre. Gyomrából
papirosba

csomagolt

borotvapengedarabokat

vettek

ki. Állapota súlyos. Kihallgatása során elmondotta, hogy Pilot József 22 éves pestszenterzsébeti
artista, aki a Hungária-cirkusszal járta a Dunántult. Szombathelyen a cirkusz majma megharapi i
a lábát, hetekig feküdt a kórházban, amikor meggyógyult, .gyalogosan kezdte keresni a cirkuszt,
éhezett és elkeseredésében kísérelte meg az öngyilkosságot.
— Méhésztanfolyam. A Szegedvidéki Méhészegyesület 1937. január hó 5-én (kedden) este fél 7
órakor kezdi meg sorozatos méhészeti előadásait
a belvárosi községi elemi fiúiskolában (JókaJ-ucca
2. sz.). A tanfolyam hat heten át tart s mindig
kedden esle fél 7 órakor kezdődik. Az előadásokon
mindenki részt vehet. Jelentkezni nem kell. Teljesen ingyenes.

Szemüveget csak szakembertől!
O üVLARIUM

K E L L N E R , Kftrász ucca 3.

— 132 lüz. A városi tűzoltóság most adta ki
1936. évi működéséről szóló jelentését. A beszámoló érdekes adatai beszámolnak
arról,
hogy az elmúlt évben a város belterületén öszszesen 74, a külterületen 58 tüzeset fordult elő.
A belterületen a legtöbb esetet kéménytüz
okozta, összesen 26-szor, eldobott gyufa, vagy
cigaretta 3 esetben, gyújtogatás két esetben,
robbanás két esetben okozott tüzet. A külterületen a legtöbb tüzesetet a tető kigyulladása
okozta, összesen 38-szor, kazaltüz 7 esetben
fordult elő. Itt legsűrűbben a kéményből kirepült szikra, 25 esetben idézett elő tüzet, 17
gyujtogatásból és 6 villámcsapásból keletkezeti
tüzesetet jegyeztek fel. A belterületi tűzkárok
összege 22.782 pengő, a külterületeké 27.551
pengő volt. Ugyancsak érdekes adat. hogv a
belterületi tüzek után összesen 1,408,575, a külterületen pedig 1,087.617 pengő biztositást fizettek ki. Balesetnél 16 esetben volt szükség a
városi tűzoltókra. A tűzoltóság ebben az c\ ben is folytatta elismert szakértelemmel és
felkészültséggel megelőző tűzrendészet! munkásságát.
_ A Móravárosi Ifjúsági l^gyesaiet Szilveszter estéién műkedvelő előadást rendez a Reménvuecai Sántha-vendéglőben.
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