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Mikulásra 
Csokoládé Mikulás fényes alumínium-

mal borítva 6 cm 5 fill. 

Aranyozott virgács 10 fill. 
Mézes csók 10 dkg 18 fill. 
Savanyu, v. erős, v. méz cukorka 10 dkg 18 fill. 
Csokoládé sziv bonbouier 20 fill 
Vegyes nápolyi 10 dkg 20 fill. 
Csokoládés mignon 10 dkg 24 fill. 
Mazsolás hatom 10 dkg 24 fill. 
Mikulás kosár diszitve és töltve 38 III!. 
Csokoládé csizma, töltve, fényes alumí-

niummal borifva 11 cm »44 fill. 
Csokoládés drazsé negyed kg 53 fill 
Csokoládé bonbonier fényes alumínium-

mal borítva 51 fill. 

Csokoládé cigaretta tálca cokoládé ci-
garettával töltve 64 fill. 

Sima keksz fél kg 64 fill. 

Csokoládé Mikulás fényes alumíniummal 
boriivá 23 cm ' r s 74 fill. 

Koszorús füge 1 kg 78 fill. 

Kérje 4 oldalas nagy karácsony] árjegyzékünket 

Uz üzletek 
karácsonyi zárórája 

Budapest, november 27. A kereskedelmi minisz-
ter rendeletet adott ki a nyilt árusitási üzletek 
zárórájának és munkaszünc'cnek szabályozásáról a 
learáesomji ünnepekkel és január elsejével kapcso-

latban. A rendelet értelmében Budapesten, vala-
mint azoknak a városoknak és községeknek terű-
leién, ahol az üzleti zárórát miniszteri rendelet, 
vagy szabályrendelet állapítja meg, azokat a nyilt 
árusi'ási üzleteket, amelyeket egyébként este 7 óra 
előtt be kell zárni, december 11-töl 23-ig bezáró-
lag, valamint december 31-én este 7 óráig, a ki-
zárólag tu'nyomóan élelmiszereket és állami 
egyedárusági cikkeket árusító üzle'eket pedig este 
8 óráig szabad nyitva tartani. E rendelkezés, nem 
érinti azokat a rendelkezéseket, amelyek az emii-
tett napokon, vagy azok közül egyes napokra ké-
sőbbi zárórát ál'.cpllcnak meg. 

De-ember 24-én a nyilt árusitási üzleteket este 
7 órán tul nyitva tartani nem szabad. 

A december 5-re esö vasárnapon élelmiszer- és 
italnemüek árusítására berendezett üzleteket reggel 
7 órától este 8 óráig, cukorka, csoko'ádé és száraz 

cukrászsütemény árusítására berendezett üzlete^ 
ket reggel 7 órától este 8 óráig lehet nyitva tar. 
tani. Virágüzletek reggel 8 órától este 8 óráig 
tarthatók nyitva. Gyermekjátékáruk reggel 7 őrá. 
tói dé'után két óráig árusíthatók. Áruházat 5-cn 
egész napon át zárva kell tartani. 

December 19-én kizárólag, vagy túlnyomóan 
cukorka, vajry csokoládé árusítására berendezett 
üzle'.ek reggel 7 órától este 10 óráig tarthatók 
nyitva. Az egyéb nyilt árusitási üzleteket reggel 2 
órától dé'után 6 óráig szabad nyitva tartani. 

Karácsony első ünnepnapján a nyilt árusitási üzé 
leteket a megállapított kivételektől eltekintve, 
zárva kell tartani. 

Női hahótok és ruhák 
óriási választékban Délmagyarország legnagyobb nói divatáru üzletében 

Főpostával szemben. 
Unió könyvek érvényesek". P. Reieh Erzsi 

Darányi miniszterelnök 
a külügyi bizottságban számol be 

a berlini látogatásról 
Berlin, november 27. Hétfőn délelőtt érkezik 

vissza Budapestre D a r á n y i Kálmán minisz-
terelnök kíséretével. A pályaudvaron ünnepé-
lyesen fogadják a minisztereket, akik vasárnap 
ülnek vonatra Berlinben. 

A miniszterek szombaton délelőtt ismét in-
tézményeket látogattak meg, délben báró Neu-
r a t h adott liszteletükre villásreggelit. Va-
sárnap bucsuebéd lesz a magyar követségen. 

Beavatott helyen ugy tudják, Darányi Kál-
mán miniszterelnök és Kánya Kálmán kül-
ügyminiszter hazaérkezése után tájékoztatni 

Szent-Györgyi professzor 
előadása a Természet-
tudományi Társulatban 
„Bárcsak a politikában Is előtérbe jutna 

a testvéri együttérzés" 

Budapest, november 27. A természettudo-
mányi társulat előadásainak sorozatában 
szombaton este dr. S z e n t - G y ö r g y i Albert 
nagyszámú közönség előtt tartott előadást. 
Z i m m e r m a n n Ágoston műegyetemi ta-
nár meleg szavakkal üdvözölte a Nobel-díjas 
tudóst. 

Szűnni nem akaró taps fogadta az emelvé-
nyen megjelenő professzort, aki a biologiai 
égésekről tartott előadást. Hangoztatta, hogy a 
modern kémia szerint minden élet ősanvia a 
viz. főleg a hydrogén. A sejt életéhez, fenn-
maradásához energia kell, aminek ősforrása 
viszont a Nap. Minden seit végeredményben 
szcnhydrál féleséggel táplálkozik. Ezeknek ter-
melésével és elraktározásával kapesolatos vizs-
gálatairól beszólt ezután sokezernvi és sokszor 
hiábavalónak bizonyult mérésekről, álmatlan 
éjszakákról, küzdelmes nappalokról. 

Kifejtelte ezután, hogv kezdetben vollakénen 
az úgynevezett mellékvese működése érde-
kelte, amelyben rendkivül érdekes égési folva-

fogja berlini látogatásáról a közvéleményt, » 
külügyi bizottságot a jövő héten valószínűleg 
összehívják. 

Berlin, november 27. Darányi Kálmán ml* 
niszterelnök és felesége, valamint Kánya Kál* 
mán külügyminiszter és kíséretük tagjai va* 
sárnap este 8 órakor utaznak el az anhalti pá* 
lyaudvarról. Minthogy a magyar államférfiak 
a két utóbbi napot magánemberként töltötték 
Berlinben, elutazásuk -alkalmából hivatalod 
búcsúztatás nem lesz. 

matot fedezett fel. A mellékvese a növényele* 
hez hasonló égési folyamatának tanulmányo* 
zásához a chicagói vágóhidról mázsaszámra 
kapta naponta a mellékveséket. Sikerült vég* 
eredményben 25 gram hexuron-savat kitér* 
melni. Ekkor feledhetetlen emlékű K l e b e l s -
b e r g Kuno gróf hazaszólított. Tőle tanultarrf 
meg — mondotta — és az ő nagy egyéniségé-
ben észleltem: mi az igazi hazafiság. Szegederi 
egy későesti vacsora alkalmából véletlenül 
jöttem rá, hogv az általam keresett anyagot 
talán a paprikából is elő tudnám állítani, még 
azon az éjszakán hozzáfogtam a kísérletezés-
hez és kiderült, hogy a paprika hexuronsavak-
nak valóságos kincses tárháza. 

— Mi a természettudományt kutatásoknál 
mindig előre tekintünk — fejezte be előadását 
a Nobel-dí jas tanár — és csak megoldatlan 
problémákat látunk magunk előtt. Jóleső ér-
zéssel állapítom meg újra és újra. hogy mun-
kásságomban a nemzetközi tudományosság 
igazi testvéri önzetlenséggel lámogat. Csak an-
nak az óhajomnak adok kifejezést, bárcsak a 
lestvéri ecvütlérzés más irányban, a politika, 
szempontjából is előtérbe jutna. 
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15 köves dinicer szerkezelte'' előleg néllaUT 
6 havi részletre. ABC és Nemxeti Talcaré-
Kosság könyvre TÓTH ÓRdtSNAC, Kárász 
u. 13. Nagy óra-, ékszerjavilómUhely. _ Törít 

arany, ezüst, záloalegybevállás. 


