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A szegedi egyetem u j tanácsa. Budapestről jelenlik: A valjás- és közoktatásügyi miniszler <1r. G e l e t-József egyetemi tanárnak,
a Ferenc József tudományegyetem
rektorává, dr. H o r v á t h Barna egyetemi tanárnak
a jog és államtudományi kar dékánjává, dr.
B u s z n v á k István egyetemi tanárnak az orvostudományi kar dékánjává, dr. V á r k o n v i
Hildeb'andt egyetemi tanárnak a bö'esészet,
nyelv és történet tudomány
dékánjává, dr.
F r ö h l i c h Pál egyetemi tanárnak a matematikai és természettudományi kar dékánjává
és dr. K r a m á r Jenő egyetemi tanárnak az
orvostudományi kar jegyzőjévé, az 1937.—38.
tanévre történt megválasztását
jóváhagyólag
tudomásul velL: és ebben a tisztségükben megerősítette.
— Az ujszegedi Szent Vince Egyesület ,,Jujzikák" csoportja szombaton délután 6 órai kezdettel
az ujszegedi kultúrházban
tánccal egybekötött
fagylaltdélutánt rendez.
— Speciális gyógylmskötök Paulusznál.
— Építőmunkások értekezlete. A Magyarországi Építőmunkások Országos Szövetségének
szegedi esopotja pénteken este 6 órakor
az
Épitőmunkásotlhonban (Fodor-urca 10.) sznk'rlekezletet tart, amelyen
a
munkaadókkal
folytatott tárgyalás eredményét
Ladváns z k i József ismerteti.
— Ma harcsás kerseirés szálkamontes halászlé
Pusztaszeri Pnzsin Miklós, Szentháromságai. 5.
— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak
* hatógági munkaközvetítő utján férfiak: 16 kov6"s, 1 bádogos, 1 fiatal lakatos, 1 stabil kazánfűtő, 2 aszlalos vidékre. 1 kaptnfakészitő. 1 kádár, 0 bognár, 1 kosárfonó. 2 kötélgyártó. 2 cipész
3 szabó, (női és magyar) 4 fiatal borbély, 1 cukrász. 1 műszerész, 2 órás. 2 kocsis, fuvarozásra,
4 nőtlen gazdasági hónapos munkás, 4 kifutófiú,
t fatelepi napszámos, 6 téglaverő munkás vidékre,
1 divatárukereskedő seSéd, áruházba. Nők: 4 téglagyári munkásnő, 2 hölgyfodrásznő, 2 szövőnő,
vidéken, 1 varróleány, 2 kiszolgálónó, 1 mosogatólány, 3 mindenes főzőnö. Hadigondozottak részére fcnnlartplt helyek:
20 gyári munkás és
munkásnő, 1 lakatos, 1 műszerész, 1 órás, 1 fiatal
napszámosba, 2 jegyszedőnő, 1 kazánfűtő vidéken.
— Serdülő fiuknak és leányoknak adjunk hetenként legalább egyszer reggel felkeléskor egyegy kis pohárnyi természetes ..Ferenc József"
koseriivizet, mert gyomor-, bél- és vértisztitó hatásúnak gyakran igen fontos eredményeket köszönhetünk. Az. orvosok ajánlják.
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NÖI KALAPOK
R e k l á m női k a l a p

9 8 fiil.

Strapa női k a l a p

1 4 8 fiil.

Ntjari női k a l a p

1 9 8 fiil.

ttodéra

női k a l a p

2 4 8 fiil.

R a d z s a női k a l a p

2 9 8 fiil.

Naguszliu radzsa
női k a l a p

348

m.

atikl r a d z s a női k a l a p 2 9 8 f ü l .

— A szívburok, a szívbillentyűk és a szívizmok megbetegedéseinek kezelésénél a rendkívül enyhén ható természetes „Ferenc
József" keserűvíz fontos segédeszköz, mely reggel felkeléskor egy kis pohárral bevéve a tápcsatorna tartalmát biztosan felhígítja és azt
igen könnyen levezeti. Az orvosok ajánlják.
— Keztyiit, fiizŐt Paulusznál, Kárász-u. 10.
— Balesetek. S z e k e r e s István hétesztendős
kisfiú tegnap este egy eperfáról leesett, a mentők a kórházba vitték. Állapota súlyos. — özv.
S z e k e r e s Józsefné 57 esztendős Kaesa-ucea 5.
szám alatti lakos a lépcsőről leesett és
sulvos
zuzódásokat szenvedett. Állapota életveszélyes" A
balesetek ügyében az eljárás megindult.
Gummiharisnya nagv választékban Paulusznál.
— Kevesebb ruhát kell csináltatni, ha a szövet
szingvgpjuból készült, mert az évekig
lart és
mindig szép A magyar uricsaládok részére évek
óta szállítja angolosan gyártott kiváló szöveteit
a Trunkhahn Posztógyár, Budapest, XI., Lenke-ut
117. Még ma kérje a szövetminták költség- és
kötelezettségmentes elküldését
-oOo—

MAKÓ VII. 2.
Tízéves találkozó. A makói polgári leányiskola
1927-ben végzett növendékei julius 3-án, szombaton este 6 órakor tartják a polgári leányiskolában
tízéves találkozójuk programjának megbeszélését.
Uj hivatalos órák a makói ipartestületbe/.. A
kél nyári hónapban, julius és augusztus hónapban a makói ipartestület hétköznapokon csak délután 4—7 óráig tart hivatalos órát.
Anyakönyvi hirek. Házasságra
jelentkeztek:
Péii Péter Kerekes Juliannával, Szenípéteri István
Megvesi Piroskával. Elhall özv. Martonosi Jánosáé Varga Rozália 65 éves (Kossuth ucca 41.).

Budapest I.
6.45; Torna, hanglemezek. 7.20: Étrend, közlemények. 10: Hirek. 10.20: Időszerű szemle. 10.45;
A csúzos betegségek újszerű gyógyítása
kénes
és iszapfürdőkkel 11.10: Nemzetközi, vizjelzőszolgálat. 12: Déli harangszó az Egyetemi templomból, időjárásjelentés. 12.05: f-askó Emil énekegyüttese. 12.10: Ilirek. 13: A Beszkárt-zenekar.
Közben 13.20: Pontos időjelzés, időjárás és vízállásjelentés. 14.40: Hirek. 15: Árfoiyamhirek,
élelmiszerárak, piaci árak. 16.15; Ismeretlen részletek Madách életéből. Előadás. 17.15; Sportközlemények. 16.45: Pontos Időjelzés, időjárásjelentés, hirek. 17: Zenélő doboz. 17.30: Zsebők Vilma r's Rohmann Henrik hárfakettöse. 18: 1. A
hold. 2. A csalogány. Elbeszélés. 18.30: Bura
Sándor és cigányzenekara, Szijj Dénes tárogatószámaival. 19.45: A rádió kiilüffvi negyedóráin.
20: Bultkay Ákos emlékezete. Bevezetőt
mond:
Huszka Jenő. Közreműködik: Orosz Júlia, az Operaház tagja. dr. Szedő Miklós ós a Budapesti
Hangversenyzenekar. Vezényel: Nádor Mihálv. 21
óra 40: Hirek. idöiárásielentés. 22: Dr. Ottlik
György rrnncinnvelvü előadása. 22.15: TTangletmo7ek. .Tazz-dalok és táíjcszámok. 23: Hirek anno! nvelven. 23.20: Vecsev Ernő
iazz-zenekara
játszik. 0.05: Hirek külföldi magyarok számára.
Budapest TT.
17: Solvmossvné Wolff .Tussv énekel. 17.30:
Táné. Tomori Viola előadása. (A rádió irodalmi
pályázatán dijnvertes pálvamunka.)
19.15: Az
ucca veszélyei. Előadás. 20.15: Hírek. 20.10: Hanglemezek.
Külföld
Bécs. 10?0: Szimfonikusok Tihlers esembalómfi'vésznő. Ludv i" és Brnuneis fuvoiásokkal. dmoll versenv. F-dnr vrrs n nv — Deuschlandsender 10 90; ,\ witzh-Üem ultrarövidhulláim' állomás vidám zenés estje szopránszólóval cs harmonikakettőssel.
*
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Budapesti értéktőzsde zárlat. Külföldi tőzsdék
hangulatának megfelelően szilárd irányzattal élénk
forgalommal nyitott a tőzsde. Az első kötések kivétel nélkül a tegnapi árszint felett jöttek létre.
Az üzletidő későbbi folyamán a spekuláció sürgős
fedezései, a magánközönség véleményes vásárlásai nyomán a kereslet fokozódott s minthogy áru
alig volt a piacon, mind magasabb árak kerüllek
felszínre. Az érdeklődés középpontjában a bánya,
szén, vasipari ériékek állottak. Számottevő üzlet
jött létre a Magyar Cukor, Trust és Vasulforgalmi részvényekben is. A zárlat előtt napi játékosok'
nvereségbiztositó eladásaira az árszint kissé gyengült, a tőzsde ínég igy is barátságos irányzattal
zárt. Magyar Nemzeti" Bank 187, Kőszéa 483 50,
Ganz 32, izzó 243, Szegedi kenderfonógyái 52.50.
A tőzsdetanács határozata folytán az értéktőzsde hivatalos forgalma julius és augusztus hónapban a szombati napokon szünetel.
Zürichi devizazárlat. Páris 17.30, London 21.61',
Ncwyonk 437.37, Brüsszel 73.65. Milánó 23.00, Amszterdam 240.35, Berlin 175.40, Schilling 81.70, Bécs
kifizetés 8190, Prága 15.23, Varsó 82 90, Belgrád
10, Athén 3.95, Bukarest 3.25.
Magvar Nemzeti Bank hivatalos valutaárfolyamai. Angol font 16.70—16.90, belga 56 90-57.50,
cseh korona 11.05—11.95, dán kor 74.55—75.35, dinár 7.50—795, dollár 337.70—341.70. svéd korona
80.10—87.00, kanadai dollár 336.00-311.00. frsnsia frank
hollandi forint 185.90—187.90,
ler.gyel zloty C0.00-61.40, leu 2.85-3.00, leva 3.90
—405, Ura 17.40—17.90, (500 és looo lirás bank*
jegvek kivételével), német márka
—.—, norvég
korona 84.00-84 90, osztrák schilling 80 00-80.70,
svájci frank 77.30—78.20,
Budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzései
Buza tiszai 77 kg-os 19.60-19.85, 78 kg-os 19.30—
20.05, 79 kg-os 20.00-20.25, 80 kg-os 20.20-20.45,
folsötiszai 77 kg-os 19.C0-19.S5, 78 kg-os 19.80-*
20.05, 79 kg-os 20.00 -20.25, 80 kg-os 20.20-20.45,
fejérmegyei, dnnatiszaközi, dunántúli 77 kg-oa
19.50—19.65, 78 kg-os 19.70—19.85, 79 kg-os 19.85-.
20.00, 80 kg-os 20.10—20.30. Rozs pestvidéki 18.69
18 80, takarmányárpa T. 14.75—15.00. zab I. 17.25—<
17 10, tengeri tiszántúli uj 11.25—11.40.
Oikágói terménytőzsde zárlat. Buza szilárd.
Jul. 124 (118 hétnyolcad—119), szept. 125 (120 egy*
nvolcad—119 hétnyolcad), dec.
126 hétnyolcad
(121 hélnyolcad—122). Tengeri szilárd Jul. 128
(105), szept. 114 (103.75), dec. 81 hétnyolcad (78.75)
Rozs szilárd. Jul. 92 (91), szept. 91.75 (87.25), dec.
93.75 (8S hél nyolcad).
Szeged sz- kir. város
32382—1937. I. s z.

polgármesterétől.

Hirdetmény.

A szegedi Mértékhitelesítő Hivatal, a közforgalmi mértékek és mérőeszközök 1937. ért időszakos hitelesítését, Szeged sz. kir. váro s V. és
VIII. kerületének lakosai részére az alábbi napokon fogia megtartani:
A VI11. kerület
részére:
Szatymazon
Báló
István vendéglős tánctermében a szatymazi, a
jánosszállási, a vilmaszállási é$ fehértói lakosság
ré s zére julius hó 19., 20.. 21. ós 22-én egész napon
át, 23-án pedig csak délelőtt.
Szeged-felsőtanyán: Benkö
József
vendéglős
tánctermében a gajgonyai, őszeszéki, kapitánysági és balástyai lakosság részére julius bó 21.,
26., 27., 28., 29-én egé s z nap és 30-án délelőtt.
Csengőién: Kordás Mihály tánctermében
a
csengelei és környéki lakosság részére julius hő
31-én.
V. kerület '(Rókus):
Somogyi-telep,
'Aignertelen. Gyula püspök-telep.
Fodor-telep és
a
többi felsővárosi telep részére Szegeden Boldogasszony-sugárut 21. sz. alatti hivatali
helyiségünkben: augusztus 23., 24., 25., 26., 27. é 9
28-án szeptember hó 1.. 2., 3.. 4„ 13., 14., 15., 16.»
17-én Október hó 12.. 13.. 11.. 15., 16.. 18., 19., 20.1
21., 22.. 23.. 25.. 2G.. 27., 28., 29. c s 30-án.
Erről az érdekelt mérték é s mérőeszköz tulajdonosokat azzal a figyelmeztetéssel
értesíteni,
hogv a hitelesítés törvényes kötelesség, amelynek
elmulasztása az 1907. évi V. t.-c. 32. é s 36. g-ni
értelmében szigorú pénzbírságot és a mérőeszközök elkobzását vonja maga után.
Szeged, 1937 junius 30.
Dr Katona István tanácsnok,
a polgármester h*

