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Szeged szenzációja! H P W Í ™ t M l m e í 

FEMINM hölgy fodrász-szalon 
Budapestén és hUiföldOn naőu slhcri aratolt frlzuro utdonságok készítése. 
Speciális hatfestés divatos hajszín árnualatohban. TartOs onflolálást a leg-
modernebb gépekkel leghosszabb ldOgaranc.ával végezztlk Olcsd bevezető 
propaganda árak. fem ina az elegáns hölgyek találkozó helye, vezetők: 

Kácsné e s Dalolás Mária. 

— Október elsejétől újból közlekedik a buda-
pesti autóbusz. A MA VAUT újból forgalomba 
helyezi a Szeged—Budapest közötti autóbuszjára-
tait. Az autóbusz a Széchenyi-térről 7.30, a Ró-
kus pályaudvarról 7.30 órakor indult és Buda-
pestre 11 10 órakor érkezik, ahonnan 16.30 órakor 
indul vissza és Szegedre 2010 órakor érkezik. 
Budapestről Szegedre az első járat október 1-én, 
Szegedről Budapestre október 2-án indul. A me-

uetjrgy á r i változatlanul 9 30 P, a menettérti 

jegyé 17.50 P. 

— A Dugonies-Társaság felolvasó ülése. A Du-
gonics-Társaság 25-én, vasárnap délután 1 órai 
kezdettel a városháza közgyűlési termében fel-
olvasó ülést tart a következő sorrenddel: S i k 
Sándor alelnök: Elnöki megnyitó, K e m é n y 
György amerikai iró, a Petőfi-Társaság tagja: 
Az amerikai magyarság, V á r a d y Inirc: Mit tud 
tolunk az olasz irodalom? (Székfoglaló előadás). 

— A Szegedi Vöröskereszt tollgyüjtési cs pár-

hagyüjtési akciója. A Szegcdi Vöröskereszt Egy-

let felhívással fordul minden magyar asszonyhoz 

és leányhoz és kéri, hogy indítsanak tollgyüjtési 

és párnakészitési akciót. Kérik, szedjék össze a 

házaknál a tollat^ amit hazafias célra a lakosság 

ónként felajánl és varrjanak hozzávaló párnaío-

kot és huzatot. A nagy párna tokjának 65x80 cen-

timéter nagyságúnak, a kis párna tokjának 50x75 

centiméter nagyságúnak kell lennie. A párnahuzat 

kissé nagyobb méretű legyen, hogy a tolltok be-

leférjen. Minden baromfitollat el kell fogadni, le-

gyen az silányabb is a szokottnál. A használt tol-

lakat a szokásos módon kifőzés, vagy napozás 

utján fertőtleníteni kell. Tokot és huzatot is le-

het a kereskedők önkéntes felajánlása folytán 

biztosítani. Az igy összegyűjtött anyag egyelőre 

megfelelő száraz helyen tárlandó. Aki egész fel-

szerelt párnát ajánl fel, annak a neve és lakása 

ftljegyzcndö, hogy alkalomtadtán tőle a párnát 

bekérhessék. A gyűjtés eredményét bármelyik 

szegedi elemi iskola igazgatójához cl lehet jut-

tatni. 

— A Standard rádiók kivételes képessegük ré-

vén még a legkisebb készüléken is nappal vehe-

tik a külföldi állomások javát. Standard rádió a 

rádiók rádiója. 

— Újévi istentisztelet a zsinagógában szep-
tember 25-én, vasárnap és 26-án, hétfőn esle fél 6, 
szeptember 26, hétfőn és 27-én, kedden reggel az 
uj zsinagógában fél 8, a régi templomban 7 óra-
kor, délután fél 4 órakor. 

g. dr. Ileksch Ágnes a német és francia ta-

nítást megkezdte. Deák Ferenc 23., I I . emelet 4. 

Telefon 20-89 alatt. 

Értesítem az i. f. hölgyközönségef, hogy nem csak 
rendelésre dolgozom, nanem m o d e l l e k a l a p j á n 

kész ruhák árusítását 
la bevezettem. Fűzőt és haskötőt a legmodernebb 
szabással készítek. Kérem azok szives megtekintését, 

•vételkényszer nélkül bemutatom 

Schivnmerling Klára 
Kárász ueca 8. LL 2. 

— Ülőfoglalkozásu egyének, akik idült székre-

kedésben és aranyeres bántalmakban szenvednek, 

vegyék a természetes „Ferenc József ' keserövi-

zct egy pohárnyi napi adagokban, esetleg kissé 

felmelegítve, de mindig reggel éhgyomorra. Kér-

dezze meg orvosát. 

K ö t ö t t á r u k 

Lampel és Hegyinél. 
Tisza Lajos körút. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak 
a Hatósági Munkaközvetítőnél. Férfiak: 3 kovács, 
1 épületlakatos, 1 késes és köszörűs, 1 bádogos, 2 
villanyszerelő, 6 asztalos, 2 kádár, 3 bognár, 8 
szabó, 3 hölgy cs uri fodrász, 17 cipész. 1 cipőra-
gasztó, 2 női ágó cipész, 2 borbélysegéd, 1 kony-
halegény, lehetőleg hentes, 10 kifutófiú, 6 nőtlen 
gazdasági mindenes, 2 udvaros. Nők: 3 bölgyfod-
rász, 1 fehérnemüvarrónő, 6 cipőtüző és ragasz-
tónő, 2 kiszolgálónő, 1 mindenes főzönő Békéscsa-
bára. 

Sí fonok, vásznak 
L a S T X Í t é k b a n Pollák Testvéreknél, 

Csekonics u. Kalász tag 

— A Szegedi Sakk Kör versenyt irt ki tagjai 
részérc a körbajnokságért. A vbrseny kezdete ok-
tóber 10-én este 8 óra, nevezési határidő október 
6. Nevezni lehet a körhelyiségben (Royal-kávéház) 
és Soóky főtitkárnál. A kör választmánya szep-
tember 28-án este fél 9 órai kezdettel ülést tart. 

MEGNYÍLT 
D á l i a " v i r á g ü z l e t e 

Mérey ucca 6a. Klonkoy-palola. 
EskUvöl Cs a l k a l m i csokrok, kocsi dlsxliesck. 

Koszorúk művészies kivitelben, luianyosan 
készülnek. 

— A Katolikus Háziasszonyok Országos 
Szövetségének szegedi Szent Zita leánykóre 
október 2-án, vasárnap délután -I órakor 
megkezdi működését Arpád-tér 5. szám alatti 
otthonában. A szövetség kéri a szegedi há-
ziasszonyokat, hogy küldjék el alkalmazot-
taikat a leánykör összejöveteleire. A vezető-
ség szeretettel vár minden olyan háztartási 
alkalmazottat, aki vasárnaj? délután szabad 
idejét hasznosan és kellemesen akarja eltöl-
teni. 

— Hunyadv Sándor uj regénye, a „Jancsi és 
Jul iska" közlését e heti számában kezdte meg a 
Jjzinházi Elet. 

Zolitai professzor előadása 
a Szegedi Roíary Klubban * 

A Szegedi Rotary Club nyári szünete után teg-

nap kezdte meg újra heti összejöveteleit, dr, 

Z o l n a i Béla egyetemi tanár, a klub ezidei el-

nöke szines, közvetlen hangú előadást tartolt 

déifranciaországl és svájci útjáról. Mint mindem 

évben, az idén is felhasználta az alkalmat a fran-

cia-magyar kulturkaprsolHluk elmélyítésére és a 

magyar igazság propagálására Draguignanbin, 

Kisfaludy Sándor hadifogságának és egy szerel-

mi idiIIjénck színhelyén szintén tartott előadást. 

Olt tudta meg, hogy a városka egy történettudóá 

polgára Kisfaludy ottartózkodásánik miudeij 

mozzanatát kinyomozta és egy tanulmányban fog-

lalta össze. Végül megemlékezett Zolnai profesz-

szor arról a szimpátiáról, amely mindenütt meg-

nyilvánul a magyarok iránt és bizonyára segít-

ségünkre lesz jogos követeléseink érvényesítésé-

nél. 

LEGSZEBB ajándék az 

ŰP9, í t fSZBP B é u S ö i ! 
ÓRA-, ÉKSZER JA VITÁS K L A U Z Á L TÉR 2. 

\ — A SZEGEDI P IAC ARAI . A szombati heti-
piacra állat felhajtás zárlat miatt nem volt. 
Arak a következőképen alakultak. Ilus. Marhahús 
I. rendű kilója 1.60—1.80, II. rendű 1.40—160, I I I . 
rendii 1.20—Í 50, borjúcomb 2 40—2.60, eleje J..60 
—2 40, pörköltnek 1.40-1 80, sertéskaraj 2 pangö, 
comb kilója 1.70—1.80, oldalas 1.50 pengő, zsír-
szalonna 1.60—1.70, háj kilója 1.70—1.80, zsir 180 
pengő. Baromfi.. Csirke rántani való párja' 
140—220, kilója 1.20—1.10, nagyobb párja 200— 
4 20. kilója 1.10-1.25, tyúk párja 3-5.2Ó, kilója 
1—1.10, sovány kacsa párja 1.80—1.20, hizotf 
kilója 1.00—1.30, sovánv lud párja 4—7.50, hízott 
1.00-1.40, tojás 1.40—1.80. Gyümölcs. Alma nyár i 
édes kilója 21—50, savanyu 18—60, téli nenio* 
fajta szép 40—60 fillér, közönséges 12—40, 
őszi barack 50—1, apró 16—10, körte szép 10—70, 
közönséges 20—35, szilva besztercei 3444, din héj-
jas 60—90, görödinnye 3—6 fillér. Zöldség. Bnrenl 
zöld hüvelyes kilója 30—45. fejtelt literje 60—80, 
Zöldbah kilója 6—16. burgonya nyári rózsa 8—11, 
őszi rózsa 8—12 fillér, Gülbaba 8—12, oltott, 
rózsa 8—12, F.lla 6-8. takarmánynak való 5—7, 
vöröshagyma 9-10. fokhagyma 16—30, pctxezse-
Ivem csomóji 4—12, sárgarépa 4—10, vöröseékig 
4—10, vöröskáposzta 8—14. zeller darabja 2—10, 
fejeskáposzta kilója 4—6, kelkáposzta 8—11, 
karfiol darabja 10—50, téli karaláb kilója 4—6, 
tök főzni való 3—5, paradicsom 8—16, ugorka 
nagy 4—8. apró 16—30. zöldpaprika apró hegyes 
10 darab 3—5, tölteni va ló 7—11, tor-
ma kilója 40—70, spenót 10—16. sóska 15—23, 
zöld kukorica csöve 3—5 fillér, füzére* pap-
rika u j füzérje 1.20—3 60. Gabona. Ruza 19 80 = 
20.50. rozs 14.40—14.80. árpa 17 50—18 00. zab 15 00 
—15.50, tengeri uj csöves 9.00—9 50, uj szemes 
13.50—14.50 pengő. Takarmány. Réti széna laz i 
mázsája 4.50—6, leernaszéna 8.50—9.50. alomszal-
ma 1.80—2, tengeriszár kévéje 4—5 fillér. 

— A DMKE igazgatósági ülcsc. A Délma-
gyarországi Magyar Közművelődési Egyesület 
igazgatósága és elnöki tanácsa 30-án, pénte-
ken délután (3 órakor egyesületi tanácster-

mében (Boldogasszony-sugárut 2.) együttes 
ülést tart, amelyre a tagokat meghívja áz el-
nökség. 

— Külföldi fantilinányitiamról visszatérve, a vD 
lágnyelvek tanítását, irodalom, nyelvtan, stb* 
október hó 1-én újból megkezdem. Wcchselmann 
Hermirt, Tisza Lajos-körut 31, I. emelet 9. Fel-
világosítást nyújt Thália könyvkereskedés, Ká-
rász-ucca 11. 

.1 szegedi fodrdszszakos-tály elnöksége ezúton is 

kéri összes szakosztályi tagjait és kedves család-

tagjaikat, hogy a szeptember 26-án, hétfőn 

védszeníünnepélyünkre, 

zaszlüauaiási i M á g m 
és a Fogadalmi templomban 10 órakor tartandó 

szentmisére minél számo-abban jelenjenek mej. 

GyiEc'iCiés reggel 8 órakor az Ipartestületben, 


