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Eféldru vasúti Igazolványai 
a D é l m a g y a r o r s z á g jegyirodáiéban 

Érvényei április 23-ától május 9-éig 

Budapesti 
Nemzetközi 
v á s á r 

— Ünnepség Tömörkény sírjánál. A Puszln-
s/eii Árpád Egyesület a Városi Tisztviselők 
Egyesülele, a Tömörkény-Társaság, a Dankó 
Pista-Társaság, a Dugonics-Társaság és a Vá-
rosi Muzeum vasárnap ünnepség keríteben 
megkoszorúzzák halálozásának évfordulója al-
kalmából T ö m ö r k é n y Istvánnak a belvá-
rosi temetőben levő sir ját. Az ünnepi beszédet 
dr. Hunyadi-Vas Gergelv országgyűlési kép-
vrelö mondja. Az egyesületek kérik tagjai-
kat hogy valamennyien .jelenjenek meg a ke-
gvi lclcs ünnepségen. Gyülekezés vasárnap dél-
clölt fél 11 órától, indulás 11 órakor a villa-
mos Somogyi-uccai végállomásánál. 

— Somogyi debreceni professzor halála után 
öngyilkosságot követett el özvegye. Debrecen-
ből jelentik: A közelmúltban elhunyt dr. So-
m o g y i István egyetemi tanár, idegk'hukai 
igazgató özvegye, pénteken féricnek elvesztése 
miatti bánatában fürdőszobájában öngyilkos-
ságot követett el. Holttestét Budapestre szállít-
ják. 

Befejeződön n háztartási alkalmazottak 
továbbképző .tanfolyama. Szeged iskolánkivÜli 
népművelési bizottsága továbbképző tanfolya-
mot rendezett háztartási alkalmazottak szá-
mára a Katolikus Háziasszonyoknál. A tanfo-
l.vam arra törekcdcll. hogy olyan háztartási 
alkalmazottakat neveljen, akik belé tudnak 
illeszkedni a családba, mint hűséges munka-
társak és az ehhez szükséges kor-
szerű ismereteket háztartási munkák, 
élelmezés, ruházkodás, stb. elsajátítsák, 
liogy a munka nem volt eredménv-
t 'len, bizonyítja a tegnap tartolt vizsga. 
A? előadások szorgalmas látogatásáról bizo-
nyiÉvűnvt kapnak a hallgatók, amelvet vasár-
lap délután 5 órakor oszt ki H ü b n e r József 
népművelési titkár a Szent Zita-leúnvkör tag-
felvételi ünnepélyén a rókusi kultúrházban. 

— Dnjor Gizi egyetlen este — 30-án. 

— Az ..Igényjogosult Bajtársak Egyesülete"' 
21-én. vasárnap délután 3 órai kezdettel gyűlést 
tort Boross József-ucca 15. szám alatti Kincsei-
vendéglöbcn, melyre kéri mindazon szegediek és 
s/egedkor nyékiek megjelenését, kik a nemzeti had-
sereg kötetékében hosszabb ideig szolgáltak. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak 
a Hatósági Munkaközvetítőnél. Férfink: 3 kovács, 
1 mérleglakatos, 1 tűzharcos kazánfűtő, 4 bognár, 
3 kádár, 1 kosárfonó, 1 cipész, 1 hölgyfodrász. 2 
szabó, 1 udvarostól, 2 kifutó, 3 nőtlen gazdasági 
mindenes, 4 könyvterjesztő ügynök. Nők: 2 ci-
pőtiizőnő, 1 hülgyfodrnsznö, 4 szőnyegszövőnő, 2 
horgolónő, 1 éttermi kiszolgálónő. Szakácsnak, 
szobaleányok, mindenes főzőnők. Hadigondozottak 
részérő fenntartott munkahelyek: 1 molnár, 1 ko-
vács, t lakatos, 1 kazánfűtő. 2 kubikos, 2 éjjeli-
őr. 5 légiagyárt és cipőgyári munkás, 2 cipőtüző-
nrt, 2 cipőgyárt munkásnö. Foglalkozást keresnek: 
könyvelőnők, gép- és gyorsirónök. kiszolgálónök: 
kereskedősegédek, csapos-pinoér, házmesterek. 

— Stnnlfer dobozos Rochctortot kérjen! 

Kerékpárosok! 
El ö rendU k a r ö k p á r o k a ! e n g e d m é n y e s ár-
ban résziéire adom. Ounl'tit és nl't fűrészeket 

ér'ks/kaphiit szántó sándornál, 
S z e g e d , (Kiás D. natota) K i s s u. 2. 

— Féloldali hüdésben szenvedő betegeknek 
gyakran igen nagy megkönnyebbülést szerez 
egy kis pohár természetes „Ferenc József" ke-
serűvíz azért, mert anélkül/hogy a betegnek 
a legcsekélyebb mértekben is erőlködnie kel-
lene, a bcleícct alaposan kitisztítja és az egész 
anyagcserét előmozdítja. Kérdezze meg orvo-

f süt. 

Tartós szcinpillulestés Elité kozmetikai szalonban. 

— Bajor Gizi, Kiss Ferenc, Rajnay Gábor a 
„Kék róká"-ban 30-án egyetlen este. 

— Egy harmincéves nő hirtelen halála. Pén-
tekre virradó éjszakán a Vadász-ucca 7. szám 
alatti házban rejtélyes körülmények közölt 
meghalt A d ó k Erzsébet Katalin 30 esztendps 
városi segélyezett. Amikor a mentők kiérkez-
tek a lakásba, már csak a beállott halált kon-
statálhatták. A lakásban vele együtt lakolt 
egy 70 esztendős férfi, ugyancsak városi segé-
lyezett, aki elmondotta, hogy Adók Erzsébet 
az este is, mint mindég, lefeküdt, egyszer csak 
hörögni kezdett és nemsokkal később már nem-
mozdult. A rendőrség a holttestet a törvény-
széki orvostani intézetbe szállította. A bon-
colás fogja megállapítani, hogy mi okozta a 
fiatal nő hirtelen halálát. 

— Standard kerékpárokat egyedül ParraginAI. 

—oOo— 

R futballmérközés 
félidejében... 
Vihara pályán, pénzbün-
tetés a rendőrbiróságon 

(A Délmaa.uarorszán munkatársától.) Nem 
mindennapi incidens zajlott le a március 6-án 
megtartott Szeged—Nemzeti futballmérkőzó-
sen a Vasutas-pályán. A Nemzeti tulkemény 
játéka a nézőközönség soraiban ellenszenvet 
váltott ki ós a félidő vógefelé — amikor l:l-re 
állt a mérkőzés —. Bertókot, a Szeged FC je-
les halfjátékosát megrúgták, ugy, hogy össze-
esett. A bíró nem figyelmeztette a Nemzeti já-
tékost, aki tovább ^oliant a pályán és éppen 
Riosznek ment neki, amikor a bíró lefújta a 
mérkőzés félidejét. A Nemzeti játékosai a 
közönség szitkolódzása közbon. vonultak le a 
pályáról és ketten a nézők közül: Deutsch 
Imre utazó és Balogh József kereskedő a kö-
rülöttük lévők állítása ezerint leköpködték a 
játékosokat ég gzidkokkal halmozták el. Iga-
zolásra szólították fel a két nézőt, majd a 
rendőr jegyzőkönyvet vett fel. A rendőr jelen-
tése szerint „a két néző őt is leköpköd to és 
szidalmazta". 

A rendőr jelentése alapján az ügv a kihá-
gást rendörbiróság elé került, dr. Deák Viktor 
rendőrtanácsos tárgyalta az ügyet. Balogh és 
Deutsch tagadták, hogv megsértették volna a 
Nemzeti játékosait, vagy különösen az eljáró 
rendőrt. Több tanú azt vallotta, hogy hallot-
ták. amint ócsárolták a játékosokat és hogy 
a vita során Balogh a rendőrt megsértette. 

A rendőrbíróság bűnösnek mondta ki mind-
kettőt botrányokozásért és ezért B nlogh «ÍÓ-
zsefet 50 pengőre és Deutsch Imrét 30 pengő 
pénzbüntetésre Ítélte. Az itclet ellen felleb-
beztek. 1 

MAKÓ iv. 23. 
A vasárnapi makói mezőgazdasági bizottsági > 

tugvúlusztások iránt uz érdekelt gazdák körében'1 

nagy érdeklődés mutatkozik. Az érdeklődésnek) 
egyik magyarázata, hogy a választásokkal k íp-
csolatos előkészületek és korleskedés nem maradt 
mentes bizonyos politikai motívumoktól, amiket 
a kormánypárt az ellenzéki jelöltek és vezetők 
korteskedésében Iát, az ellenzék viszont abban is 

konstatál, hogy a választási helyiséget a I I I VI. 
kategóriák számára a Gazdasági Egyesület szék-
házában állítják fel. Az I. és II. kategóriákban 
különben >az ellenzéki lista fölényes győzelmét 
várják, mig a felsőbb kategóriákban komoly ve-
szély aligha fenyegeti a»kormánypárt eddig el-
foglalt pozícióit. Az ellenzéki pártok egységesen 
vették fel azért a küzdelmet, a felsőbb kategó- ' 
riák tagsági helyéért is s különösen a' I I I , és IV. 
csoportban fognak minden erőt megmozgatni ab-
ban az irányban, hogy az ellenzéki törekvésekkel 
legélesebben szembenálló "két gázdavézércknek, S. * 
Bálint Györgynek <5s Nagy Ernőnek pozicióját! 
gyöngítsék. . í 

Vasárnap hatkor nyitnak a makói fodrászok". 

A makói fodrász- és borbélyüzletek a nyári idő-
szakban vasárnaponkint reggel 6 órakor nyitnak., 

Sokat vett he a fájdalomcsillapító szerből. . , . 
Ve n é z e l I á k Rozália 29 éves háztartási alkal-
mazottat a Zrinyi-uccai Eötvös-vendéglőből, ahol 
szolgált, súlyos mérgezési tünetekkel szállították 
a kórházba. Mint megállapítást nyert, a leánynak" 
fájdalomcsillapító • tablettákat irt elő a napókban 
az orvos, amelyekből ma a kelleténél többet vett 
bc, valószínűleg betegsége miatti elkeseredésé-
ben. Az idejében alkalmazott orvosi segítség foly-
tán Venczellák Rozália állapota javult. 

Anyakönyvi hirek. Elhaltuk: Simon István 53 

éves (Filsudszky-ucca 49.), Dobsa Antal né .Yad-

lövő Mária 25 éves (Vasvári Pál-ucca 42.). 

110 pengő a makói zöldség. A pénteki heü pia-
con a zöldség ára mázsánkint 110. pengő rekord-
árat ért el. A vöröshagyma viszont, amelyből na-
gyobb kinálat jelentkezett, olosé&bodott 30—10 
pengőre. A dughagyma 85, a fokhagyma 1-̂ -8 pen-
gő volt mázsánkint. Gabonaárak: buza 20—20.30, 
árpa, zab 15, tengeri 11.80 pengő mázsánkint. Ba- f 

romfipiac: csirke 120—180, tyúk 116, liba, kacs.* : 
125, pulyka 80—85, tojás 100—105 pengő kilónkint* j 
Sertéspiac: fiatal nehéz 90—92, öreg 88—90, VQ-
zép 86.—88, mázsán alóli 80—82 fillér kilónkinb ' 

PÁRISI NAGY ÁRUHÁZ RT, 
IZROVPa CHKONtCS éa KISS UCCA I A É O K 

Divatáruk 
Gyermek pamut sok ni 0-Ss 33 fillér 
Gyermek pamut harisnya, minden 

szinben 1-cs 36 fillér 
Gyérülök gumi nadrágtartó 38 fillér 
Gyermek öves harisnyatartó 68 fillér 
Gyermek tiroli nadrágtartó 68 fillér 
Gyermek cérnakezfyü, fehér vagy 

szincs 78 fillér 
Gyermek pullover trikó fehér 

4—10-ig 88 fillér 
Gyermek atlaszcsikos nadrág, kís-

hibás 88 fillér 
Gyermek tiroli vászonradrág l-es P 1.08 
Gyermek műselyem kalap, sötét-

kék, vagv drapp 6zinbcn P 1.48 
Női színes zsebkendő 24 fillér 
Női fonott öv 68 fillér 
Női piké ruhagallér 78 fillér 
Női bőröv 88 fillér 
Női atlaszcsikos müscTycm 
Női lírokát öves harisnyatartó 08 fillér 

Női műselyem harisnya 08 fillér 


