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Hó- és sár cipők 
Kalász ás 
A. B. C. 

lag 

Téli rnelegbéléses clpök, 
l'ccal és estélyi cipők. 

„GRÁCIA" cipőüxlet, Kdrdax 

sport' vadász- és korcsolyaclpök. 
Nagy választék 1 Olcsó árakl 

ucca 3. sz. 

/ZEGED XII. 

flz üzletek karácsonyi zárórája 
A kereskedelmi miniszter csütörtökön ren-

deletet adott ki az üzletek karácsonyi és újévi 
zárórájáról. A rendelet értelmében azoknak a 
városoknak és községeknek területén, ahol az 
üzleti zárórát miniszteri rendelet, vagy sza-
bályrendelet állapít ja meg, azokat a nyilt áru-
sítási üzleteket, amelyeket egyébként este 7 óra 
előtt be kell zárni, december 11-töl 23-ig be-
zárólag, valamint december 31-én este 7 óráig, 
a kizárólag túlnyomóan élelmiszereket és álla-
mi egyedárusági cikkeket árusiló üzleteket pe-
dig cste 8 óráig szabad nyitva tartani. E ren-
delkezés nem érinti azokat a rendelkezéseket, 
amelyek az emiitett napokon, vagy azok közül 
egyes napokra későbbi zárórát állapítanak 
meg. 

December 24-én a nvilt árusítási üzleteket 
Csle 7 órán tul nyitva tartani nem szabad. 

December 19-én kizárólag, vagy túlnyomóan 
cukorka, vagy csokoládé árusításra berende-
zett üzletek reggel 7 órától este 10 óráig tart-
hatók nyitva. Az egvéb nyilt árusítási üzlete-
ket reggel 7 órától délután 6 óráig szabad nyit-
va larlani. 

Karácsony első ünnepnapián a nvilt árusí-
tási üzleteket a megállapított kivételektől elte-
kintve, zárva kell tartani. 

A rendelet értelmében tehát 12-én, most va-
sárnap az üzleteket nem lehet nyitva tartani. 

ANGÓRA MWTASZ«UN 
Dugonics-tér t i . sz. alatt MEGNYÍLT 

ízléses anaora klSIöttárzik nagy vá-
lasztékban kanfiaiók-

kz ön szállodája BUDAPESTEN a 

CORVIN-SZÁLLODA 
Budapest szivében a Nemzeti Szinház mel-
•ett: VIII., Csokonay ulea 14. 
Tökéletes modern komfort. — Folyóvíz és 
központi fűtés minden szobában. 
Budapest valamennyi villamos vasútja és 
autóbusza a liotel közvetlen közelében. 
Egyágyas szobák már 3 pengőtől, kétágyas 
szobák C pengőtől, teljes pen?ió 6.50 pengö. 

— Miklós-nap a Tisztviselő Otthonban. A 
kormánvzó névnapja alkalmával vacsorával 
egybekötve nagyszabású Miklós-összejövetelt 
tartott a Szegedi Tisztviselők Otthona szomba-
ton este a Fekelesas-uccai klubhelyiségében. 
A vacsorán megjelentek S h v o v Kálmán ny. 
altábornagy és dr. H u n v a d i - V a s Gergely 
országgyűlési képviselők, dr. T ó t h Béla pol-
gármcstcrhelyettes cs még számosan. Az ün-
nepi beszédei T ö r ö k Sándor nv. igazgató 
tartotta, majd beszédet mondottak S li v o v Kál-
mán és H u n y a d i-V a s Gergely országgyű-
lési képviselők és még számosan. 

— Eredeti olajfestmények, képkeretek, Freí-
ffuMnál. Kárász-ucea 10. 

— Székelési zavaroknál és az ezekkel járó 
éltalános rosszullétnél a rendkívül enyhén ha-
tó természetes „Ferenc József" keserűvíz — 
reggelenként felkeléskor egy pohárral bevéve 
— a gyomorbélcsatorna tartalmát gyorsan 

kiüríti cs a mérges bélgázak fejlődését csök-
kenti. az emésztést és a vérkeringést előmoz-
dítja s tartós megkönnyebbülést szerez. Kér-
dezze meg orvosát. 

a 
szegedi csoportja és a "YVIZO együttes rendezésé-
ben MA délelőtt 11 órakor a zsidó hitközség 

* dísztermében előadást tart I)r. MIKLÓS GYULA, 
a szövetség elnöke „Anglia céljai Elöázsiában'-' és 
. Kongresszusi referátum" cimmel. Belépés díjtalan 

Szenedi piac1 órak 
A szombati hetipiac kis forgalmú volt. Arak a 

kővetkezők: 

Jószág. Az állat vásárra felhajtottak: 38 darab 
borjut, 228 bízott, 202 darab sovány sertést, 2 ju-
hot. Az árak a következőképen alakultak: borjú 
kilója tM—110, hizott sertés 90—105, éves sovány 
sertés darabja (30—70. féléves 10—50, választási 
malac párja '25—30, juh 60—62 fillér. Hus. Marha-
hús: I. r 1.60-1.80. II. r. 1.60-1.80, III. r. 1.20— 
1.80, borjú comb 2.10—3.00, eleje 1.60-2.10, pör-
költnek 1.60-1.80, sertéskaraj 1.S0-2.0o, comb 
1.60—1.80, oldalas 1.40-1.(30. zsirszalonna 1.50— 
1.60, báj 1.66-1.80. zsír 1.70-1.80. Baromfi: csirke 
párja 1.20—3.40, kilója 90—1.00, tvuk párja 2.80— 
4.80, kilója 90—1.00, sovány kacsa párja 3—5.50, 
hizott kacsa kilója 1—1.20. sovány lud párja 7—12 
pengő, hizott kilója 1.00—1.30. gyöngyös párja 1.80 
—3, kilója 1..05-1.15. pulyka párja 6—14, kilója 
95—105. tojás kilója 1.60—2.0O. Gyümölcs: alma 
nemes fajta kilója 70—1.40, közönséges 40—60. 
szőlő csemege 1—1.60. kevert 40—76, birsalma ki-
logramia 50 80, naspolya 10—60. szép körte' 80— 
1.10. közönséges 60—80, uj dió 50— 80, citrom da-
rabja 4—10, narancs 72—110 fillér. Zöldség: bur-
gonya nyári rózsa 6—8. őszi rózsa 5—7, Ella 4—5, 
Gűlbaba 6—8, ótott 6—8, takarmánynak való 4—4. 
vöröshagyma kilója C—11. fokhagyma kilója 15— 
25. netre/selyem kilója 16—20. sárgarépa kilója 
8-20, zeller darabja 2—14. kelkáposzta kilója 8 
—ti. vöröskáposzta 20—30, karfiol darabja 10 430 
fillér, feieskánoszta kilóia 10 -16, karaláb téli ki-
lóia 6—10. tök főzni való kilója 8—11. spenót ki-
lója 10-16. sóska 40—60. torma 30—60, füzére? 
paprika ni füzérje 60 220. Gabona. Buza mázsája 
19 40—2000. rozs 18.20-18.40, árpa 11.00—14.50, 
zab 15.00— 15.5o, uj tengeri szemes lo.8o-ll.5o, 
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— Ma zárul a Lorántfv-kiállítás. '.A szegedi 
református asszonyok és leánvok Lórántfy 
Zsuzsanna Efivesületének nagysikerű kara-
esonvi kiállítása ma záródik. Délelőtt 10—1-ig 
és délután 4—7-ig megtekinthető a kiállifás. 
néhánv szép és ízléses magvaros kézimunka 
kapható. A vásár, amely ugy erkölcsi, mint 
anyagi tekintetben igen iól sikerült. — tisz-
ta iövcdehnévol nagv segítséget ielcnt a sze-
gedi szerényeknek, akiket a Lorántfv Zsuzsanna 
Fevesiilet az idén is különböző természetbeni 
adományokkal lát el karácsony napján. 

x Ui Dozzi-szalámi mindenütt kapható! 

Kossuth Lajos húgának 
sírjánál 

Emlékezetesek még a sok bensőséges ünnep-
ségek, amelyeken L a t h r o p amerikai lelkészt 
a szegedi egyetem díszdoktorává avatta. Be-1 

számoltunk akkor a magyarbarát amerikai 
férfiúnak arról a kegyeletes cselekedetéről, 
amellyel a brooklyni temetőben nyugvó Kos--
suth Emíliának, Kossuth Lajos húgának sir-; 
ját állandóan gondozza. Az egyetem rektora ai 
Szegeden levő nöegvesületck között mozgalmat 
indított, hogy a szegedi nők fejezzék ki Lali i" 
rop elölt a magyar nők háláját ezért a kegyele" 
tes munkáért. Az ünnepségen a rektor felké-
résére az Egyetemet és Főiskolát Végzett Ma" 
gyar Nők Egyesületének titkárnője, dr. K o t 
Erzsébet magántanár üdvözölte Latropot, aki-
nek a magyar nők nevében csokrot nyújtott ál 
és egyúttal az egyetemnek egy kis babérko-
szorúját, kérvén Lathropot, hogy a koszorút a 
magvar nők nevében helyezze el Kossuth Emilia 
sir iára. 

Dr. Kol Erzsébet most levelet kapott LatK-
rootól, amelyben az egveteni díszdoktora tud-
tul adja, hogy a küldölt babérkoszorút Kos-
suth Emilia sírkövére egv lélekemelő ünnepség 
keretébon elhelyezte. Egyúttal néhány fényké-
pet is küldött a megkoszorúzott síremlékről, a 
koszorú elhelyezéséről, az ünnepségről. A rek-
tor ugy intézkedett, hogv a dr. Kol magánta-
nárnőnek érkezett fénykének a nyilvánosság 
számára is hozzáférhetők legyenek. 1 
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— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak 
a Hatósági Munkaközvetítő utján. Férfiak; 1 kö-
szörűs, 1 bádogos, 2 bognár, 1 kosárfonó, 1 kár-
pitos, 1 szahó. 1 cipész, 1 magyar szűcs. 2 hölgy-
fodrász, 2 cserepező, 2 nőtlen gazdasági minde-
nes. 3 kifutó. Nők: 2 hölgyfodrásznő vidéken, 1 do-
bozkészitőnö, t kifutóleány, 4 torontáli szőnyeg-
szövőnő. 2 szőnyegcsomózönö. Hadigondozottak 
részére fenntartott munkahelyek: 1 molnársegéd, 
1' takács vidéken. Állást keres: 1 mérlegképes 
könvvelőnő, 1 ápolónő, 2 kiszolgalónő. 

u ftoel H e r e n d i p o r c e l l d n l 
e r e l e l n®oy választékban 
rlSláíllI lego'csóbban 

e r ő m t ő l rmmann^l 
— Töltőtollat kapni, adni — célszerű! Traub B. 

és Társa, Klauzál-tér, Kiss Dávid-palota, rendel-
kezésére áll nagy raktárával. 

— A kulluszadólajstromok közszemlén. Az 
izraelita hitközség közli tagjaival, hogy 1938. 
évi kulluszadójavaslatokát tartalmazó lajstro-
mok 1937. cvi december 12-től 19-én déli 12 
óráig közszemlére vannak kitéve a hitközség 
jegyzőt irodájában. (Margit-ucca 20.. I.), Min-
den adózónak joga van minden egyes adóté-
telre észrevételeit a fenti idő alatt a hitközségi 
irodában benyújtani. 

— Ifj. Ilcgcdiis temetkezési intézete Szent 
György-tér 11., telefon 15-55. 

Orion Bőrgyár Rt. tisztviselői és mun-

kásai szomorú sziwel jelentik, hogy hű-
séges munkatársuk, 

Biró József 
folyó hó 10-én, életének 67. évében el-
hunyt. 

Temetése a felsővárosi Dugonics-te-
mető halottasházából vasárnap délután 
fél 3 óirakor lesz. 

Kösz öneínyil vánilás. 
Mindazon rokonok, jóbarátok, ismerő-

sök, valaminf a Szegedi Temetkezési 
Egyesületnek, kik . szeretett édesanyánk, 

özv. Ökrös Antalné 
végtisztességén megjelentek s virágado-
mányaikkal fájdalmunkon enyhíteni igye-
keztek, ezúton mondunk hálás köszönetet. 

GYÁSZOLÓ CSALÁD. 


