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FEMIKÜ hölgy fodvász-szaíon 
Oudepestén és kttildldön naóu slhcrl arafolt frizura utdonságox készítése. 
Speciális halfestés divatos hátszín drnualafohban. TortOs on^olálást a led-
modernebb genchkc! ledhosszebb tdogarőnc.fl val védezzUk. Olcsfr bevezető 
propaganda árak. rewlna oz elegáns hOtgueh találkozó helue, vezetők: 

Kácxné es Palotás Mária. 

» - ~r *tíi idg-if trtiFé; . r « rv- , 

Családi segély! kapnak 
a ffegyvergyakorlaira bevonult 

legénység családtagjai 
Budapest, szeptember 28. A MTI. jelenti: A 

honvédelmi miniszter a honvéd vegyesdan-

dárparancsnoksághoz, valamint a városi és 

vármegyei törvényhatóságokhoz intézett ren-

deletében elrendelte, hogy a fegyvergyakor-

latokra bevonult legénység családja, (fele-

sége és gyermekei) a férj katonai szolgálatá-

nak ideje alatt családi segélyben részesülje-

nek. A családi segély összege a feleség után 

havi 15 pengő, minden gyermek után havi 10 

pengő. A családi segélyt mindenki megkap-

ja, aki rászorultságát igazolja. A segélyre 

szorultnak tekintendő a család akkor, ha jö-

vedelme, vagy keresete kis- és nagyközség-

ben havi 0 0 , megyei és törvényhatósági jo-

gú városban havi 8 0 pengőt, Budapesten a 

havi 1 0 0 pengőt nem haladja meg. 

A családi segélyért a fegyvergyakorlatra 

bovonultaknak illetékes csapatparancsnoksá-

gukon kell jeletkezniök. A csapatparancsnok-

ság a jelentkezések alapján készített név-

jegyzéket elküldi a család á l landó tartózko-

dási helyének községi elöljáróságára, vagy 

polgármesteri hivatalába, hogy a segélyre 

való igényjogosultságukat megállapítsa és 

azután a segélyt közvetlenül a legsürgőseb-

ben folyósítsa. 

A honvédelmi miniszter intézkedett az-

iránt is, hogy minden egyes tényleges szol-

gálatot teljesítő, nem fegyvergyakorlatra be-

vonult család, az eddigi személyenkénti öt 

pengős családi segély helyett szintén felemelt 

összegű segélyben részesüljön október l-lől 

kezdve, a feleség ezentúl havi 15 pengő, a 

gvermekek 10 pengőt kannak segélykénen. 

iOva« ArmeníVnn Ede okleveles vivófanár 

u i uű t enioiuamat 
október 1-ftn kezdi meg. — Beiratkozni 
lebet B e l v á r o s i M o z i épületében. 
V í v ó t e r e m b e n d é l u t á n 4—5-lg. 

— ELÖADASOK. A Ferenc József Tudomány-
egyetem Barátai Egyesületének orvosi szakosz-
tálya és a vele egyesült Szegedi Orvosegylet ok-
tóber 1-én, szombaton délután fél 6 órakor tart-
ja első szakülését a bőrgyógyászati klinika tan-
termében (bejárat: Somogyi-uccai kapu) Tárgy-
sorozat: C s i n á d y Jenő: „Harci gázok", Für-
j e s t Béla: „A gázharc hclgyógyászati szempont-
ból", M e l c z e r Miklós: ..Védekezés a mustár-
gáz ellen". . 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS Munkát kjphatnak 
a Hatósági Munkaközvetítőnél, férfiak: 2 kovács, 
2 késes és köszörűs, 2 villanyszerelő, 2 kádár. 3 
bognár, 1 ?sztalos, 3 szabó, 11 cipész, 4 borbély, 
1 cukrásr. 2 napszámos, 10 kifutó, 6 gazdasági 
mindenes. 2 bádogos és szerelő. Nők: 3 hölgyfod-
rász, 2 kifutó leány, 1 varrónő kötődébe, 1 kiszol-
gálónö. 

— A szivburok, a szívbillentyűk, a szívizmok 
és szividegek megbetegedéseinek kezelésében a 
rendkívül enyhén ható természetes „Ferenc Jó-
zsef" keserűvíz fontos segédeszköz, mely reggel 
éhgyomorra egy kis pohárral bevéve a tápcsa-
torna tartalmát biztosan felhígítja cs azt igen 
könnyen levezeti. Kérdezze uicg orvosát. 

— Októberi gyorsirási és gépirási tanfolya-

mokra beiratkozás szakiskolában (Ilonvéd-tér 4) 

— Légoltalmi előadás az Alföldi Utazók és 
Kereskedők Egyesületének helyiségében (Klauzál-
tér 3.) október 1-ón, szombaton este fél 9 órai 
kezdettel. A tagok családtagjaikkal együtt minél 
számos.ibban jelenjenek meg, vendégeket szivesen 
látnak. atnak. 

©4 A SZEGEM PIAC ARAI. A szerdai heti-
piacra állatfelhajtás zárlat miatt nem volt. 
Arak a következőképen alakultak. Hus. Marhahús 
l. rendű kilója 1.60-1.80, II. rendű 1.40-1.60, III . 
rendű 1.20—1.60, borjú comb 2.40— 2.60, eleje 1.60 
—2.40, pörköltnek 1.40-180, sertéskaraj 2 pengő, 
comb kilója 1.70—180. oldilas 1.50 pengő, zstr-
szalouna 1.70—, háj 1.70—1.80, zsir 180 
pengő. Baromli. Csirke rántani való párja 
1.40—220 kilója 1.20-1.40, nagyobb párja 2 90-
4 20. kilója 110—125, lyuk párja 3-5.20, kilója 
1—1.10, sovány kacsa párja 200—1.20, hizott 
kilója 1.05—135, sovány lud párja 3.50—7, hizott 
1.00—1.40, tojás 140—1.80. Gyümölcs. Alma nyári 
édes kilója 24—50, savanyu 18—60, őszibarack 
nagyszemü 60—1, aprószemü 25—40, körte szép 40 
—70, közönséges 20—35, szilva besztercei 34—11. 
szőlő csemege 20—60, kevert 10—20, dió uj 
kilója 60—90 fillér. Zöldség. Borsó zöld 
hüvelyes kilója 30—45, fejtett literje 60—80, 
zöldbab kilója 6—16, burconva nyári rózsa 8—11, 
őszi rózsa 8—12, Gülbaba 10—14. oltott 
rózsa 10—11, takarmánvnak való 6—7. Ella 6—S, 
vöröshagyma 7—14, fokhagyma 16—30. petrezse-
lyem csomója 4—12. sárgarépa 4—10, vöröscékla 
6—10, vöröskáposzta 8—14, zeller darabja 2—10, 
fejeskáposzta kilója 4—6. kelkáposzta 8—11, 
karfiol darabia 10—50, téli karaláb kilója 4—6, 
tök főzni való 3—5, paradicsom 10—16, ugorka 
r.agy 1—8. apró 15—30. zöldpaprika apró hegves 
10 darab 3— 5i, tölteni való 7—14, tor-
ma kilója 40—70, spenót 10—16. sóska 15—25, 
zöld kukorica csöve 2—5 fillér. Füzéres pap-
rika uj füzérje 1.20—3.60. Gabona. Buza mázsája 
20 00—21 00, rozs 14.50— lo.Oo. árpa nem volt, zab 
1500—155o. tengeri uj 135o—14. tengeri uj csö-
vcs S.oo—92o. Takarmány. Réti széna laza r i -
zsája 4 50—Ci. luccrnaszéna 8.00—O.őo. alomsza!-
tna 1.80—2.00, tengeriszár kévéje 4-6 fillér. 

— Krep de schin esőkabátok minden színben 

18 pengő Bírni Tgnáfr cégnél Kelemen-u. 5. 

FILM 

iszinhaz es 
művészet • 

Harmónia hangversenvek 

Harmónia Mes'erbérte! 1938 29 
Sauer, Sebipa, Milstein, Virovai, Cherkassky, 

DaDyi, Mazzucurati, Segovia, Dán-guartett, Nöi 
Kamara zeneka p. 

Bérlet havi 125 pengőtől. 

Nehéz apának lenni 
(A Széchenyi Mozi bemutatója) 

Ez az uj magyar film méltán és rangosan Il-
leszkedik a magyar filmvígjátékok sorozatába. 
Könnyen perdül és végig ama jól ismert könnyes-
niosolyos vidámságot árasztja, amely legjellem-
zőbb sajátja a jó filmvígjátékoknak. Ezekben a 
lidércnyomásos napokban két könnyű, mosolyos 
crát ajándékoz a közönségnek. És ez jelentékeny 
adomány. M á l y Gerö kacagtató mesterdetektivjrt 
a darab egyik legsikerültebb alakítása, kitűnően 
föltik be szerepüket a kiváló P á g e r Antal, 
S z e l e c z k y Zita, K o m á r Júlia és V á sza-
r j Piroska és a nagyszámú együttes minden fog-
ja. Az uj magyar filmvígjátékot a Széchenyi Mozi 
szerdán mutatta bc a sajtó képviselőinek 

Budapesti értéktőzsde zárlaf. Kedvetlen han-
gulatban iizlcttclenül nyitott a mai tőzsde. A;. el-
ső kötések tegnaphoz viszonyítva kivétel nélkül 
gyengébb árszinten jöttek létre.- A nemzetközi 
helyzet bizonytalansága tartózkodásra késztette 
a spekulációt. A lözsdeidő folyamán ellentétes 
vélemények erös áringadozást Idéztek elő. A tőzs-
deidő második felében az általános kedvetlensé-
get bizakodóbb hangulat váltotta Tel. A knntremin 
fedezései hyonián a kereslet került többségbe, mi-
vel a kínálat megszűnt, a részvények cmelke iö 
árakon cseréltek gazdát. A napi legmagasabb ár-
folyamokat közvetlenül zárlat elölt jegyezték, a 
tőzsde azonban még igy is gyengébb irányzattal, 
árveszteségekkel zárt. Magvar Nemzeti Bank Í5.t, 
MAK 293. Ganz 18.80, Izzó, Szegedi kendertonó. 

stár - . 

Zürichi deviznzárlaf. Páris 11,675, London 21.875, 
Newyork 452, Brüsszel 7600. Milánó —, Amszter-
dam 241.50, a többi nem leheléit megszerezni. 

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos vafutaá i fo-
lyamai. Angol font 16.t0— 16.:!0, belga 59 10—59.W, 
eseb korona 5.10—10.00 (a 20 koronánál nagyoblí 
címletek kivételével), dán kop, 72.55 73.35, dinár 
7.15—7.70, dollár 317.10-35110. franria fr. 8 80 -* 
9.35, kanadai dollár 332.00—3&7.00, hollandi forint 
182.65—18465, lengvel zlolv 6000—61,40, leu 3.00 — 
3.45, leva 300—3.60, lira Í690—17.90 (500 és 10(l0> 
lírás bankjegyek' kivételével), német márka , 
norvég korona 81.85—82 75. svéd korona 81'X)—< 
83.90, svájci frank 77.05—77.95. 

Budapesti terménytőzsde zárlat. A készáru pia-
con nagyarányú külföldi áremefkedések hatása 
alatt szilárd volt az irányzat, ugv a kenyérmag-
vak, mint a takarmánycikkek árában igen jelen-
tékeny javulások történtek. A buza és a rozs 50— 
50 fillérrel emelkedett. Drágult a sörárpa 75. ta-
karmányárpa 50. zab 100, közraktári tengeri 100 
fillérrel. A határidős piacon is szilárd volt m. 
irányzat közepes forgalom mellett. A rozs 25—12, 
a tengeri 81 fillérrel drágult. 

Budapesti terménytőzsde hivatalos í'-l-cvtv-e. 
Buza tiszavidéki 77"kg-os 21.00-2110. 78 kg-os 
2l.20-21.3O, 79 kg-os 21.40—21.50. 80 kg-os 21.50 
—21.60. felsötiszai, dunántuü, dunatiszai 77 kg-os 
20.95—21.10, 78 kg-os 21.15-24 30, 79 kg-os 21.35-
21.50, 80 kg-os 21.15—21.60. Rozs pestvidéki 16.00 
16.10, takarmányárpa I. 18.25—18.50, zab I. 18.60— 
1S.SO. tengeri 19.00-19.15. 

Csikágói terménytőzsde zárlat. Buza lanyhuló. 
Szept. 65.25—háromnyolcad, dee. 66.25. máj. 65 5. 
Tengeri tartott. Szept. 50 ötnyolcad, dee. 53 egy-
nyolcad. máj. 5125. Rozs alig tarlóit. Szept. 15 25, 
dec. 16.5, máj. —. 

Szerkeszlői üzenet 
— o O — 

T. Ferene. A kérdrzett történelmi riportsoro- • 
zat önálló kiadásban még nem jelent meg 

2 v a g y 3 s z o b á s 

október l-re. B A R N A vaskereskedés, 
Károlyi ucca 4. 


