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_ — Revolverrel agyonlőtte magát egy orosházi 
lárásbirósági tisztviselő. A vásárhelyi közkór-
házban meghalt dr. D ó m b a y Károly, az 
orosházi járásbíróság 27 esztendős tisztviselő-
je. A fiatalember egv orosházi leánynak udva-
rolt, azonban a leány nem viszonozta szerel-
mét, ezért határozta el magát az öngyilkosság 
elkövetésére. A fiatalember revolverével mell-
belótte magát, a golyó a szív meglett hatolt a 
mellébe. A szerencsétlen fiatalembert a mentők 
a vásárhelyi közkórházba szállították, ott mű-
tétet hajtottak rajta végre, de nem lehetett 
rajta segíteni, a műtőasztalon meghalt. 

— Vasárnapig marad nyitva a nyulkiáll ifás. 
Állandóan nagy érdeklődés nyi lvánul meg a 
házinvulkiál l i tás iránt. Minden századik láto-
gató egy élő házinyulat kap ajándékul , ami a 
meglepetésen tul az eddigi tapasztalatok sze-
rint nagv örömet is szerez az igv nynlásszá 
avatott szerencsés látogatónak. A' kiáll i lásl 
vasárnap. 12-én esle zárják he. Csütörtökön, 
illetve pénteken tenyészállatokat sorsolnak ki, 
mely iránt nagy az érdeklődés. HázinyuHnts-
ból készült szalámi és kolbászféléket szendvi-
csek formájában is árusítanak a kiáll ítás te-
rületén-

— Vászonárukat btzalommaT Pollik Testvérek-
nél vegyen. 

— A fejfájás és a migrén, akkor, ha ezek 
a bélmüködés és a gyomoremésztés zavaraiból 
erednek, gyakran már egy kis pohár termé-
szetes „Ferenc József" keserüviz használata 
után is megszűnnek. Kérdezze meg orvosát. • 

— Zászlószcntelési ünnepély. A Belvárosi Ka/ 
tolikus Legényegylet vasárnap rendezi diszzászló-
jának fclszentelesi ünnepélyét és tagjvalását. 
Szombaton este fél 9 órakor a központi helyiség-
ben viléz P i n t é r József pápai kamarás, az 
országos szövetség elnöke, tagavatást előkészítő 
szentbcszéídct mond. Vasárnap reggel h i t óra-
kor az egylet tagjainak közös szentáldozása a fo-
gadalmi templomban. Kilenc órakor gyülekezés a 
Katolikus Házban, 10 órakor ünnepélyes szent-
misét celebrál a székesegyházban R a s k ó Sán-
dor prclátus-plébános és megszenteli az "gylet 
diszzászlóját. A tagavatást vitéz P i n t é r József 
pp. kamarás végzi. Szentmise után diszgyülés és 
zászlószegek beverése a Katolikus Házban. — 
Délután negyed 0 órakor 'a rókusi Dolgozó Leá-
nyok Jézus Szive csoportja tartjn tagavatását és 
zn«zlöszentelési ünnepélyét a rókusi templomban, 
utána a rókusi Katolikus Népházban diszgyü'és. 
F.ste fél 9-kor zártkörű vacsora a zászlónnyák 
tiszteletére a Katolikus Ház nagytermében. A 
diszzászlószentelést ünnepségeken megjelennek 
Bornemisza Gézánó és Imecs Györgyné zászló-
anvák is. 

— Erőteljes, kövér egyéneknek, koszvénve-
seknek cs aranyérben szenvedőknek reggelen-
ként éhgyomorra egy-egy pohár természetes 
„Ferenc József" keserűvíz gyakran felbecsül-
hetetlen szolgálatat tesz- Kérdezze meg orvosát. 

— Építőmunkások értekezlete. A Magyarorszá-
gi Építőipari Munkások Országos Szövetségének 
szegedi csoportja 10-én, pénteken este fél 6 órakor 
az épitömunkásotlhonban (Fodor-ucca 10.) szakér-
tekezletet tart, amelyen napirendi pontként a kül-
dötlközgyülési beszámoló és a minimális munka-
bérek jóváhagyása a festőiparban, szerepel. A na-
pirendi pontokat L a d v á n s z k i József, Bo-
z ó k i József és C s ű r i Mihály ismerteti. 

— Á vádlottakat felmentették, a sértettel 
elitéltek- Dr. M o l n á r István törvényszéki bi-
ró szerdán tárgyalta a csengelei legények nagv-. 
szabású verekedési ügyét. R a b i Vilmos, B o-
z ó k y István, B o r b a s János, T ö r k ö l y Má-
tyás, K ő v á g ó József és K a s z a József kerül-
tek a vádlottak pad jára azért, mert február 
8-án este megtámadták kocsma után az or-
szágúton K u n S z a b ó János gazdálkodót, akit 
botokkal ütlegeltek, zsebkéssel összeszurkálták. 
Kun Szabó János sulvos sérüléseket szenve-
dett. A múltkori tárgyaláson Bozókv István vi-
szonyúdat emelt Kun Szabó ellen és elmondot-
ta, hogy Kun Szabó volt a támadó, nem ók tá-
madták meg Kun Szabót. A támadás követ-
keztében súlyos sérülést szenvedett. A' biróság 
szerdán több tanút hallgatott ki, akik azt iga-
zolták, hogy nem Bozókyék. hanem éppen a 
sértett Kun Szabó volt a támadó. Bozókyék 
csak önvédelemből ütlegelték Kun Szabó Já-
nost. A törvényszék Bnzókvéknt felmentette 
az ellenük emelt vád alól. ellenben bűnösnek' 
mondotta ki Kun Szabó Jánost sulyos testi 
sértés vétségében és egyhónapi fogházra ítél te- • 
Az itélet nem jogerős. 

— Krep dc sch.in esőkabátok' minden szinbed 

18 pengő Blau Ignátz cégnél, Kelemen-u. 5. 

nmnnriihák, nadrágok, köpenyek 
rUnUUcipők és sapkák I I II . 

Lampeles Hegyi 
— A SZEGEDI PIAC ARAI. A szerdai heti-

piacra állatfelhajtás a zárlat miatt nem volt. A 
többi a következőképen alakult. Marhahús I. r- 1C0 
1.70, II. r. 1.40—1.60, III. r. 1.20-1.50, borjúcomb 
2.20—2.60, eleje 1.60—2 40, pörköltnek 1 40—1 60. 
•ertéskaraj 1.80—2, comb 1.60—180, oldalas 1.10— 
1.50, zsirszalonna 1.50—1.60, háj 160—1.70, zsir 
1.60—1 70 pengő. Baromfi. Csirke tavaszi párja 
80—3.0Ó. rántani való kilója 1.20—1.30, nagyobb 
1 40—1.50, tyúk párja 2.60—5.00, kilója 95-1.05, 
sovány kacsa párja 1.20—3.80, hizott kilója 80— 
1.00, sovány lud párja 5.50—7.50, hizott kilója 80— 
1.00, pecsenya liba kilója 1.05—1.20, tojás kilója 
1.00—1.35. Gyümölcs. Alma nemes fajta kilója 1.40 
—2.40, közönséges 80—1.20, cseresznye zsnholai 
60—1.20, közönséges 30—70, büszke 20—36, földi-
eper 15—60, dió 80—1.20, citrom darabja 8—14. na-
rancs kilójH 1 20—1.60 Zöldség. Borsó zöld hüve-
lyes kilója 6—14, fejlett literje 15—25, zöldbab ki-
lója 1.20—1.60, burgonya ó nvári rózsi kilója 12 
-14. őszi rózsa 10-12, Ella 9-11. Gülbaba 12-14, 
oltott rózsa 12—11. takarmánynak való 7—9, uj-
burgonya apró 8—16, nagyobb 18—25. vöröshagy-
ma uj csomója 4—14, fokhagyma kilója 1—10, uj 
csomója 3—7. sárgarépa uj csomója 4—16, zeller 
ó darab] i 6-20, kelkáposzta kilója 16—24. saláta 
10 fej 20-80, karfiol darabja 10-50. karaláb nyári 
csomója 3—10, tök főzni való kilója 30—50, uborka 
30—50. zöldpaprika apró hegyes darabja 6—8, tor-
ma kilója 40—60, spenót 10—16.sóska 8—20, hő-
napos retek csomója 2—1, nvári retek csomója 

10. spárga kilója 50—80, Füzéres paprika fü-
zérje 1.40-3.10. ^ 

— Házasság. Dr. Bach Imre és Márer Rózsi há-
risságot kötöttek. 

— A Szegedi Izraelita Nőegyesület 193S junius 
hó 16-án, csütörtök délután fél 4 (félnégy) órakor 
i hitközség székházának dísztermében évi rendes 
közgyűlést tart, melyre a tárgy fontosságára való 
tekintettel a T. tagok feltétlen és pontos megjele-
nését kéri az Elnökség. Határozatképtelenség ese-
téri junius 23-án fél 4 (félnégy) órakor lesz <s 
közgyűlés. 

— A szegedi gyorsirástanitói vizsgáló bizott-
ság kinevezése. A kultuszminiszter a Szeged szék-
hellyel működő Gyorsírás-, Szcpirás- és Gcpirás-
tanitókat Vizsgáló Állami Bizottságba öt évt idő-
szak tartamára kinevezte elnökké dr. S zé 1 1 Gyu-
lái, a gyorsirási szakra ügyvezető 'alelnökké dr. 
B a n n e r Jánost, tagokká: Eckerdt Eleket, dr. 
Katona Dávidot, dr. Kcrkai Józsefet, a szépirási 
szakra ügyvezető alelnökké dr. Kart Jánost, ta-
gokká dr. Bohdaneczky Imrét, Czógler Kálmánt, 
dr. Cs. Sebestyén Károlyt, a géplrási szakra ügy-
vezető alelnökké dr. Pap Róbertet, tagokká dr. 
Flrbás Oszkárt, Gál Ferencnét, dr. Gcrhauser Al-
bertet. a bizottság jegyzőjévé dr. Katona Dávidot. 

— Halálozás. P a p Márton gazdálkodó hosszas 
szenvedés után tegnap elhunyt. Temetése csütörtök 
délután fiat órakor lesz az izraelita temetőben, 
özv. Pap Mártonná sz. Neumann Ilona férjét, dr. 
Pap Ferenc édes atyját gyászolja. (Minden külön 
értesítés helyett.) 

— Vakok felvétele. A vakok szegedi Intézete 
az uj évre iskolai, valamint zenei és ipari kikép-
zés céljából felvesz minden 14 évtől 35 éves korig 
levő oly vak nőket és ifjakat, akik a vakságon 
kivül más fogyatkozásban nem szenvednek. Fo-
lyamodványok legkésőbb julius 15-ig az inlézet 
igazgatóságához cimzendők. 

A jégszekrények kiválóságát a Fekete név garan-
tálja. Állandó raktár Kossuth Lajos-sugárut 18. 

— Frontharcos népünnepély. A Frontharcos 
Szövetség felsővárosi körzete nagyszabású nép-
ünnepélyt rendezeti u Római-körűt és Vásárhelyi-
sugarút sarkán levő telken. A rendezésben is pél-
dás frontharcos ünnepélyt több ezren keresték, fel. 
Az ünnepély sikerét mutatja az is. hogy a vendé-
gek nagyrésze csak a hajnali órákban kezdett 
szétoszlani. 

— Kiesi falvakban, távoli majorokban ön ép-
ugy ruházkodhat, mintha a fővárosban élne Ha-
zánk egyik legrégibb posztógyára önnek fs szí-
vesen küldi angolos gyártású legdivatosabb szin-
gvapju szövetmintáit közvetlen n gyárból. Kérje 
még ma a mintakollekció bérmentes és önre kő-
telezettségmcntes elküldését a Trukhahn posztó-
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— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak" 
a Hatósági munkaközvetítőnél. Férfiak: 5 kovács, 
1 lakatos, 1 gözekevontató, 1 vasesztergályos, 1 
cipész, 3 szabó, 1 magyar szűcs, 2 borbély, 1 fia-
tal cukrász, 5 kifutó, 3 nőtlen gazdasági minde-
nes, 10 faügynök. Nők: 3 hölgyfodrásznő, 1 var-
róleány, 2 vasalóleány, 1 cukrászdái kíszolgálónő, 
10 ügynöknő. Tannnchclyek: 1 szabó, 1 lakatos, L 
szobafestő, 1 kőfaragó, 1 varróleány, 1 hölgyfod-. 
rászleány. Foglalkozást keresnek: kertészek, la-
katosok', csaposok, gép- és gyorsirónők, kiszo'.gá-
lónők, kcrcskcdőscgédck, házmesterek. 

— F.LAADASOK. Dr. K o z á k y István pia-
rista tanár, a bécsi Tcréziánum vott magyar ta-
nára 9-én, csütörtökön délelölt 11 órakor .,A ger-
mán fcrficszmcny az ófolnémet irodalmi kor tük-
rében" cimü magántanári próbaelöadását a böl-
csészeti kar II. számú tantermében tartja. 

Eladó borkereskedés és vendéglő. 
Az üzlet 48 éve öli fenn. Rorbevásárlási központj 
Ugy bevásárlásra, mint eladásra kitűnően beveze-
tett cég. 800 hektoliter bor beraktározására al-
kalmas jól felszerelt borpince. A vendéglő évi 300 
hektoliteren felüli borfogyasztással, berendezes-
és felszereléssel, áruraktárral eladó. Érdeklődni 
ORDÖG-nél, Iválvári a-ucca 16. 

Olcsó és jó sz&lloda Pesfcn a 

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


