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Csütörtök, 1938. március 3. 

Uvelet intézte dr. Pap Róberthez a Szabadság-
Jpart elnökéhez; . 1 

„Igen tisjitelt Elnök Uri Biedl Samu th. biz. 
Tag ur, párttagjuk szomorú elhalálozásával a Pár-
tot ért veszteség és gyászukban őszi ©te résztvevő 
érzésekkel, osztozom. Az elhunyt derék, becsülő. 
les. k6tel$s»égt|idó fia Vuit városánuk, nunaft 
ttirvényhatóságának egyik legértékesebb é> szé-
l i mondó (is/jut^, játja volt. Mint ellenfél uiin-
dénkor megértő, higgadt és tárgyilagos, a Sze-

mélyi érzéseket a közügynek alárendelni tudó ne-
mes vitázó volt. Mint ember meleg szivü, becsü-
letes, puritán, vallásos jó JóJek ©óit. — Amikor 
átérzett részvétemnek adok kifejezést, fogadja 
agy Linók ur, mint az egész Párt őszinte, tiszte-
letein nyilvánítását. Pesthez kötőtl tartózkodá-
som megakadályoz, hogy a temetésen részt vegyek, 
kóréh© ezen rajtám kivül átló gátló okot elfogad-
ni és tudomásul venni. 

Szívélyes üdvözlettel vagyok igaz tisztelő bivé 
Shvoy Kálmán". 

retett, férje 

BECK JENŐ 
fakereaJcedö 

f. hó 1-én elhunyt. Temetése f. hó 

3-án délután 3 órakor a cinteremből. 

Mind.én külön értesítés helyett. 

RéspvétlátOQotAsok mellőzését 
kérjük. 

— Az. érettségi találkozók. Az idei jubiláris 
Szegedi Ipari Vásárt .junius 4—12. között ren-
dezik. Ezzel kapcsolatosan a vásár intézőbizoll-
vága felkéri azokat, akik az érettségi, vagy is-
kolai találkozók megrendezésével ©annak meg-
bízva, IiQgy az összejöveteleket a vásár idő-
pontjára tűzzék ki. Az utazási- és vizumked-
vezménvek révén könnyebb az iskolai talál-
kozókat megrendezni, dc a vásár irodája a jut 
nius 1-12. közötti időben megreudezésre ke-
rülő érettségi találkozók adminisztratív mun-
káját készséggel vállal in. A vásár irodá ja kész-
séggel áll az érdeklődők rendelkezésére (Hor-
váth Mihály-ucca 3., telefon 14-ló.L 

Halálozás. Széles körökben keltett részvé-
tel uz ü hir, hogv B e c k Jenő, a szegedi keres-
kedólársadalom régi, érdemes tagja szerdán 
reggel elhunyt. Beck Jenő régebben a Milkó-
gőzfürész vezetője volt, majd kilépett a régből 
és önállósította magát, kikeres'é lést nyitott a j 
Uóruat-köruton. Hosszú évek eredményes és 
becsüli munkásság után előrehnladott kora és 
megrongált egészségi állapota miatt nemrégi-
ben megvált a telep vezetésétől, a fia vette ál a 
{.'(kereskedés iránvitását. Bcek Jenő 71 éves 
© lt. Az utóbbi idóf>cri vese- és enkorbai ki-
re,©ta és ez okozta most halálát. Beck Jenő te-
vékeny részt veit az érdekképviseleti mozgal-
makban, mindenki által becsült puritán egyé-
niség volt. akit pályatársai általános megbe-
e ülésben részesítettek. Halálát fia. Beck Ist-
ván. két leánva és kiterjedt rokonság, l'-'fe-
lóinek nagy lábora gyászolja. T'tolsó útjára 
csütörtökön délután 8 órakor kisérik el a zsi-
dó temetőből. — G á b o r Islván. a hódmező-
vásárhelyi ipartestület titkára szervián reggel 
szivszélhüdésben meghalt. Gábor István régeb-
ben városi tisztviselő volt. 1920-ban lett nz ipar-
testület titkára. Sokan ismerték Szegeden ís, 
mint kamarai tag és az OTT. szegedi választ-
mánvának tagi a, sokszor hallatta szavát ipa-
ros ügyekben Szegeden is. Halála iránt őszinte 
részvét nvilvánult meg. 

Beck Jenővé ÍZ. Csillag Imw ugy 

a magra, mint gyermeked. I*fvái>. 

Vera, Erei fe az egész rokonság ne-

vében fájdalommal jelenti, hogy sze-

— Agy- és szí©érelmeszesedésben szenvedők-
nek reggel felkeléskor egy fél pohár termé- I 
szetes „Ferenc József' keserűvíz — a legki-
sebb erőlködés néikül — igen könnyű szék- ' 
ürülést biztosit, azonkivül a gyomor és a be- i 
lek működéséi előmozdítja és kielégítő etnész- ] 
tést hoz létre. Kérdezze .nreg orvosát. 

— Meghalt a bat évés Ábrahám Mária, Je-
lentette a Délmagyarország. hogy kedden este 
beszállították a közkórházba Ábrahám Mária 6 
esztendős tanyai kisleányt, akit fivére játsza-
dozás közben revolverrel súlyosan megsebesí-
tett. A szerencsétlen kisleányon műtétet haj-
lottak vegre, azonban nem lehetett rajta segí-
teni. a kórházban meghalt. A halálos szeren-
esetlenség ügyében a vizsgálat megindult. 

— A szegedi munkásság kulturdélutánja. A 
szegedi szervezett munkásság kulturbizottsága 
a Szegedi Munkásszinpad rendezésében már-
cius íi-án, vasárnap délután 5 órai kezdetfel az 
ipartestület nagytermében kuftqrdélulánt ren-
dez. amelvnek keretében szinte kerül Zilahi 
Lajos: „Süt a nap'' cimü életképe. A kultur-
délután iránt nagv érdeklődés mutatkozik. 

— Stauffer dobozos Rodjefortot kérjen! 

-- Archaszurtak egy legényt. Á b r a h á m 
Szilveszter 22 esztendős szentrniliAlytelki le-
pényi az elmúlt éjszaka az oltani kocsmában! 
ismeretlenek megtámadták és az arcán össze- , 
szurkálták. A kórházban ápolják. — Kocsmai 
..baleset" áldoznia lelt P a p p Jánós 31 eszteti • 
dós sütősegéd is. akit egy kocsmából kidobtak, 
ugv, hogy belezuhant egy kirakatba és össze-
vágd ósta magát a kirakat üvegével. A kórház-
ban kötözték be sérüléseit. 

r- Országos vásár Pusztamérgesen. Pusztamér-
ges község elöljárósága piárdus i'2-én országos 
állatvásárt tart, amelyre yésznientcs helyről, sza-
bályszerűét} irányított jártatokkal mindenféle ál-
lat'felhajtható. " 1 

J ' •/ I 

—- Megérkeztek Blau Igtiálz céghez a legújabb 
tavaszi nöi és térti ruhák és felöltök. Kelemen tv 5. 

IX 

Olcsö és fó szálloda Pesíen a 

METROPOLE. Rákóczi-uton 
150 kényelmes szoba 4 pengőtől, 
teljes penzióval 9 pengőtől. — Az 
étteremben szegcdi Farkas Jóska 
muzsikál, a télikertben délután és 
este a Virány-jazz játszik a tánc-
hoz. Hallgassa meg mindkét zene-
kart rádión. Adjon barátainak ta-
lálkozót, bivja meg őket vacsorára 
a M E T R O P O L E - b a l 

A SZEGEDI PIAC ARAI. Az állatvá-
sárra a zárlat mi11 nem volt felhajtás. Arak a 
következőkép alakultak. Hus. Marhahús: I. r. 1.60 
—1.80- II. r. 1.00—1.70, ti l l . r. 1.20-1.G0, borjú-
comb 2.40-2.30. eleje, 1.60-2-60, pörköltnek 1,60-
1.80. sertéskaraj 1.60-2.00, comb t.OO—1.80, olda-
las 1.40-1250, zsirszalonna 1.50—1.60. háj 1,60-
130, zsir 1.60—-1 80 P. Baromfi. Csirke párja 1 80--
-1.10, kilója 1.15—1.21, »yuk párja 3.20-6.00, kilója 
93—1.13, sovány kacsa párja 4 30—6.50, hizott 
kilója 1.20—1.30," soványlud párja *0—15, hizott ki-
lója 1.20—1.35, tojás kilója 90-1.25 pengő. Gyü-
núilfcs. Alma nemes fajta kilója 100 — 
l.SO, közönséges kilója 00-100, naspolya 
40-65, uj dió 70-90, ritrom darabja C--10. na-
rancs 72—110 fillér. Zöldség. Burgoiya: nyári 
rózsa 6—8, Ella 5.5—7,. Gülbaba 7—9, őszi rozsa 6 
-8, oltott rózsa .7—9, takarmánynak i— 5. vörös-
hagyma 8—10, fokhagyma 6*_ 16, petrezselyem ki-
lója 55—65, sárgarépa 10-20, zeller darabja 4—44, 
kelkáposzta 12-30. téli karaláb 14-20, terma 30-
50, spenót 28—10, füzéres paprika 1—2.60. Gabona. 
Buza 19.80-29.40 rozs 18.00_18.'20. árpa 14.80-15, 
zab 15-15.50," szptues tengeri 1220-1260. Takar-
Diiny. Réti széna 3—4.50 luc-nú 5—6. alomseaí-
ma 1.89—2, tongetiszár kévéje 3—6 takarmányré-
pa 80-1 00 P. 

— Megkezdődtek a tavaszi állatvizsgálatok. A* 
évenkint szokásos tavaszi haszonáliatvizsgálatulj 
csütörtökön kezdődnek Szegeden és a környékea. 
Szeged állategészségügyi hatósága mindé© tavasi}-
szal felülvizsgálja az egypatás állatokat, hogy 
nem szen©ednek-c valamilyen betegségben, amit a 
betegség keletkezésekor annak súlyos fejtőző vol-
tára tekintettel bc kéllett volna jelenteni. A ha-
szonállatvizsgalatok egész márciusban tartanaly 
Az egypatás állatokat minden jószágtartó kötele® 
elövezetli, ellenkező esetben büntetésben részesüt 
Csütörtökön Alsókőzponton és Nagyszéksósoa 
kezdik meg •© vizsgálatokat és tovább folytatja^ 
Alsótanyán. 

— Szeszed város árverési esarnoka március 
3-án, csütörtök délután 4 órakor önkéntes bútor-
árverést tart az Ipartestületben. Árverésre kerül-
nek: két komplett 12 személyes ebédlő (egyik ba® 
rokk), egy komplett háló, egy szalongarnitura tö-
körrel, kisebb gépszőnyegek és egyéb apróságod. 
Igazga lóság. 

— Megrögzött székrekedésnél és annak min-
denféle káros következményeinél a -gyomor-
bélcsatornát reggel felkeléskor egv pohár ter-
mészetes „Ferenc József" keserűvíz alaposan 
kitisztítja, az emésztést és az anyagcserét elő-
mozdítja. a vérkeringést megélénkíti • s kd le* 
mes közérzetet és fokozott életkedvet teremt-
Kérdezze meg orvosát. 

- ELŐADÁSOK. Pénteken este fél 8 órai kez-
dettel a Munkásotthonban S z a k a s i t s Antal, a 

! Szakszervezeti Tanács titkára ..A munkásifjuság 
problémája a szocializmus tükrében" cinjén tudo-
mányos elöidást tart. 

- MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatna* 
a Hatósági Munkakőz vetítőnél. Férünk: 1 gépész 
kovács, 1 kocsikovács, 1 fiatal géplakatos, l ká-
dár, 1 bognár, 1 faesztergúlyos, 1 kötélgyártó, % 
kosárfonó, 1 papucsos. 1 kefekötő, 1 hölgyfodrász, 
2 otthoni munkás nagyszabó, 3 nötlci gazdasági 
mindenes, 3 kifutó, 12 üzletszerző tisztviselő, 1 fii-
s/erkereSkedő. Nők: t cipőtüzőnő, 1 varrónő, 1 
hölgyfodrásznő vidéken, 3 torontáli szőnyegszövő-
iib. 2 téglaformázóntf. Hadigondozottak részér® 
fenntartott munkahelyek: 1 molnár, 10 fűrésztelep 
napszámos, 3 késgyári napszámosleány, 1 keres-
kedősegéd. Foglalkozást keresnek: 1 könyvelőn5, 
3 gép- és gyorsirónft, 2 kiszolgálónö, 3 ápolónő, 3 
kereskedősegéd, 1 szobainas, 1 parádés kocsis. 

Leesett a kerítésről. N é m e t h Zoltán Jt 
esztendős főiskolai hallgató kedden este a ILv 
tőfi Sándor-sugarut 29- számú ház kerítéséről 
leesett és súlyos agyrázkódást szem-edett. K 
klinikán ápolják. 

A szegedi chevra kaddiso szent-
egylet elöljárósága mély megillető-
déssel jelenti, hogy az egyesület 
elöljárója 

Beck Jenő úr 
elhunyt. 

A megboldogult negyedszáza-

don át vallásos ludással, hűséggel 

és nemes jószívűséggel szolgálta 

a testvérszeretet eszméjét. 
Végtisztessége f. hó 3-án, csü-

törtökön <1. u. 3 órakor lesz a 
zsidó temető cinterméből. 

Villamoskocsi a. Dugonics-térről 
fél 3 órakor indul. 

M 


