D É L M A G Y A R O R S Z Á G
nem olyan mozgalom megteremtéséről, amely erősen körülirt ideológiai alapon rill és ezeken az alapokon állva, hordozza u kormányzatot.
Ilyen egységes, nagy magyar
mozgalomra
van szükség, amely megteremti az uj Magyarországot. Meg fogja
teremteni,
mert
meg kell teremtenie.
— Befejezésül m é g csak egyet mondok, a
lelkesedés szép és szükséges, de a lelkesedés mellett m é g kettő kell ahhoz, hogy eredményt érjünk el: Türelem cs bizalom. Ah-

hoz, hogy ebből a Magyarországból uj Magyarország legyen, minden egyes embernek,
magának hozzá kell adnia valamit, amit ugyneveznek, belső revízió, Nézzen mindenki
önmagába, keresse lelke melyén, a magyar
fujiságnak néha
talán
szunnyadó
csiráit,
amelyekkel m e g .tudja találni nz összekötő
ágakat u magyar fajnak többi
egyedeivel.
Keresse azokat az örök kapcsolatokat, amelyek nz örökkön élő gondviseléssel összekötik, mert ha ez a kettő m e g van, akkor erős
losz a magyar cs az egész nemzet is, legyőzhetetlenül erős lesz.

Ma és minden este frissen főtt debreceni
esíe 5-től 8-ig.
10 deka 2 4 fillér

Újdonság R i b i z s á r n á l

A polgármester felhívása
a fegyvergyakorlatra
bevonultak lakbérleti
ügyében
Dr. P á l f y József polgármester a fegyvergyakorlatra behivottuk lukbérlcti ügyében a
háztulajdonosokhoz a következő felhívást intézte:
— A katonai ügyosztály jelentése
szerint
naponta egyre több panasz érkezik arról, hogy
háztulajdonosok felmondással zaklatják a
Jegyvergyakorlatra bevonultak családjait, bár
sok esetben azok semmiféle házbérliálralékkal nem tartoznak. Minthogy a kormány 7110
—1938 M. 10. s/,ámu rendeletében ugy intézkedett. hogy a bevonultak
hozzátartozóinak
lakásait felmondani még abban az esetben se
lehet, ha azok netalán házhéi hátralékban lennének. felhívom a háztulajdonosokat, hogy n
rendelethez feltétlenül alkalmazkodjanak
és
a bevonultak szűkös viszonyok között élő családlagjuil lakásfel mondással
ne
zaklassák,
mert a korinányhatóságnak az az intenciója,
hogv a bevonultak családtagjai megérdemelt
különleges hatósági és társadalmi elbánásban
részesüljenek.
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K l a u z á l tér 3,
Szentgyörny u. 4—6.

— Akinek a vérnyomása inagug és szívműködése rendetlen, ugy érhet el erőlködés nélkül megfelelő könnyű székclést, ha reggel éhgyomorra
egy kis pohár természetes „Ferenc József' kcserüvizet iszik. Kérdezze meg orvosát.
— Lőgyukorlat a baktól lőtéren. A szegedi állomásparanesnokság közli: November 7, 8r 10, 11,
11, 15, 17, 18. és 21-én 8 órától délután 5 óráig
a helyőrség csapatni a baktói harcszerű lötéreu
éles tölténnyel lőgyakorlatot tartanak. A fenti
napokon a jelzett idő alatt <a szcgcd-sándorfulvi
utat a közlekedés elöl elzárják.
— A Szeged-Felsővárosi Ifjúsági Egyesülői
november 1-én délután 4 órakor a Dugonics-temetőben levő hősi emlékoszlopnál az emlékmű
megkoszorúzásával egybekötött ünnepélyt tart.

Gumiharisnya
fájós, dagadt és viszercs lábakra,
készen és mérték után H ö T L E
Klauzál-tér 3 sz. — Gyógyliaskötők,
•
sérvkölűk. suspeDzorok raktára.
#

Szakelőadások
az egyeíemen

'Az Egyetem Barátai Egyesületének természettudományi szakosztálya szerdán délutáu szik— Ajánlat Szeged idegenforgalmi
akciói- ülést tartott. Dr. K i s s Árpád hivatalos elfoga
nak adminisztrálására. Egy budapesti utazási laltsága miatt nem tartolta meg előadását
Ricbiroda részletes ajánlaltervet küldött a polgár- gyengélkedő dr. C s ó k á n Pál helyett
mesternek orra, hogy Szeged minden idegen- t e r M a r g i t adta elő november lC-ára hirdetett előadásának anyagát. Hegedűs István: „Keforgalmi akcióját, természetesen a
szabadszínképtéri játékokat is. százalékrészesedések cllenó- reskedelmi izomkivonat készítmények
hen saját szervezetével leadminisztrálja, idc- elemző vizsgálata" címen tartott előadást. A teo'cnforgalmi tervezeteket dolgoz ki. Az aján- lógiai vizsgálatok szerint a vérnyomáse,sökr.e:t3
a
1 itol a polgármester
megfontolás
tárgyává anyagok kózül tiszlázolt az izomkivonatok,
kallikrcin, a hystamin és >a T.ange-félc u. n. neteszi.
EEOAUASOK. A Ferenc József Tudomány- gyedik hatóanyag hatása. A Törő által előállított
szivkivonat
anyaga ismeretlen.
•gvelein Barátainak Egyesülele csütörtökön dél- cnibryonális
Színképelemzéssel
bebizonyítható,
hogy
az
ilán 0 órakor az egyetem általános cs szerveden
embryonális szivizomzatban van olyan anyag is,
vegytani intézetének előadótermében (Tcmplomamely •? többi szervekben nem fordul elő. Az
ér) vetített képekkel előadást tart. Előad: dr.
I' á 1 f y-B u d i n s z k y Endre városi
főmérnök anyag színképe amellett tanúskodik, liogy nem
tartalmazza a kereskedelmi izomkivonat készítSzeged lantosabb városépítési kérdései'' cimmények hatóanyagát. Tisztázatlan még, hogy mi
nel.
„Mi történik a szent földön?" eimnjcl »:irt
az összefüggése a többi vérnyomáscsökkentő
•lőndást vasárnap délelőtt 1t órakor a zsidó hit-n/s/'g dísztermében dr. P a t a i József. Belépő- anyaggal.
R i c l i t e r Margit: ,.'A cobiltchlorid elnyelési
lij nincs, minden érdeklődőt meghív és szívesen
színképe organikus oldószerekben" címen szálát a rendezőség.
molt l>e vizsgálatairól. Az alkoholos oldószerek— ltőrinunkások értekezlete. 'A Magvaror- ben ugyanaz a CoGU" complex képződik chlorion
szági Bőripari Munkások és Munkásnők Orfeleslegben, mint a vizes sósavas Oldatokban. A
szágos Szövetségének szegcdi csoportja csü- vizes cobaltchlorid oldatokban a méiési vizsgátörtökön este 6 órakor . a
Munkásotthonban
latok szerint i lialos lcoordinatiós számú Co
(llétvezér-u. 9.) szakmai értekezletet tart. A
(II 2 D) complex fordul elő. A kél chromophor
napirendet H u b a i János szövetségi
titkár
között nem valószinü az egyensúly az alap és a
és B c r n á l h András csoportelnök ismerteti. határgörbe között, mert a különböző töménységű
vizes sósavas cobaltchlorid
oldatok elnyelési
— Eiimin il. B ő s e n t h a i Irma huszonnégy
szinkénc nem hasonlít nz alkoholos oldatok színíves háztartásbeli szerdán este u Szent Istváukénéhez. Ezek ehromophorjn valószínűleg CoCl-"
• tér 20 szánni házban levő lakásán luininállel
vagy C o C l L r Nincsen eldöntve, hogy a
A mentők beszállították a
p nieginérgezle ipagát.
koordinatios szám átalakul ó hatról négyre és
t ő/kórházba. Állapota súlyos. Tettének oka ishogv ez az átalakulás hogyan megy végbe.
meretlen.

Csütörtök, 1038. október 27.
— A fejfájás és a migrén, akkor, ba ezek a
bélmüködés és
a gyomoremésztés zavaraiból
erednek, gyakran már egy kis pohár természetes
..Ferenc József" keserűvíz használata jután is
megszűnnek. Kérdezze meg orvosát.
- A SZEGEDI PIAC ARAL A szerdai hetipiacra állatfclhajtás a zárlat miatt nem volt.
Arak a következőképen alakultak. Ilus. Marhahús
I. rendű kilója 1.G0, II. rendű 1.40—1.50, III.
rendű 1.20-1.50, borjú comb 2.10—2.00, eleje 100
-240, pörköltnek 1.40—1.80, sertéskaraj 2.20 P,
comb kilója 2.00, oldalas 1.50—100 pengő, zsirszalonna 1.50—1.00, háj 1.00-1.70, zsir 1.70—180
pengő. Baromfi.
Csirke rántani való párja
1.20-2.20, kilója 1.25—1.55, nagyobb párja 2.00—
4.00, kilója 1.05—1.25, tyúk párja 3.20—5.60 kilója 1.03—1.15, sovány kacsa párja 2.20—4.60, hizott
kilója 105—1.20, sovány lud párja 4—8, hizott kilója 1.05-1.30, pulyka párja 5.50-8, kilója 80—
1.00 pengő, tojás kilója 1.35—1.00
pengő. Gyümölcs. Alma nyári édes kilója 50—70, savanyu
40—00, téli nemes fajta szép 00—90, közönséges 20
—50, birsalma 20-40, körte szép 60-1.2O, közönséges 40—00, szilva besztercei 34—50, szőlő csemege 24-60, kevert 11—26, dió héjjas 75—1.10, citrom darabja 8—12 fillér. Zöldség. Borsó zöld hüvelyes kilója 30-44, fejtett literje 50—70, zöldhab 20—30, burgonya nyári rózsa 11—13, őszi
rózsa 8-10, GflJbaba 9-12, oltott rózsa 9—12, Ella
7—9, Krügcr 6 8, tarló 7—9, takarmánynak 5—6,
vöröshagyma8—12,fokhagyma 18—30, pcirezsolyem
kilója 10—11, sárgarépa 8—14, vöröscékla kilója
8—14, vöröskáposzta 8—16, zeller darabja 2—8,
fejeskáposzta C—14, karfiol darabja 4—25, téli
karaláb kilója 6—10, lök főzni vaió 5.-7, paradicsom
4—i», zöldpaprika apró hegyes 10 darab 2—4, tölteni 8 30, torma kilója 30-60, spenót 10—16, sóska 15—30, zöld kukorica csöve 2—
4. füzércs paprika uj füzérje 80—3.70. Gabona.
Buza 19.80-20.50, rozs 14.50-15.00, zab 17-1760,
tengeri uj csöves 9—9.5o, uj szemes 11—14.50, árpa 18 pengő. Takarmány. Réti széna mázsája 4 50
—5.50, lucerna 8.50- 9.50, alomszalma 2.50-2.80,
tengeriszár kévéje 5—7, takarmányrépa 70-90.
— Hétnyolcados se.-il bunda 150 P, Chyper és
Rődcr macskabunda P 180— Blau, Kelemen u. 5.
—oOo—
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Csütörtökön összeül Budapesten a hagymaarincgállapitó bizottság. A hagymacgykéz állal fizetett árukkal elégedetlen termelők nagy érdeklődéssel és reménykedéssel várják a bagymaárakat megállapító és a hagymaegykéz kalkulációit
ellenőrizni hivatott bizottság csütörtöki ülését.
A bizottság csütörtökön délután 5 órakor ül összo
és előreláthatólag módosítani fogja a jelculegi
árakat.
lialálra forrázta magát egy kisfiú. R á c z Sándor kunágotai 4 éves kisfiút tegnap harmadfokú
égési sebekkel szállították bc a makói kórházba.
Az eszméletlen állapotban volt kisgyerek édesanyja elmondotta, bogy egy forró vizzel telt lábast rántott magára játék közben a kis Sándorka,
aki ina reggelre kiszenvedett. A tragikus szerencsétlenség ügyében az orvosreudöri
boncolást
csütörtökön délelőtt ejtik meg. A vizsgálat a
szerencsétlenség körülményeinek megállapítására
és a felelősség kérdésének tisztázására folyik.
Anyakönyvi hirek. Házasságra jelentkeztek":
Gazdag Lajos Kis Ilonával, Miklós József Oprc
Máriával.
Balesetek. E r d e i János 12 éves tanuló
a
Vámbéri-uccun lccselt kerékpárjáról s bal alsó
lábszárát eltörte. — S z i l v á s i Mátyás hat éves
apátfalvai kisfiút, aki a kocsiúton játszadozott,
egy kerékpáros elütötte. A kisfiú esés közben
olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy kórházba kellett szállítani. Az ismeretlen kerékpárost, aki a gázolás után továbbkarikázott, keresi
a csendőrség.

As,

i d ő
A Szegedi Meteorológiai Obszervatórium jelenti. Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 10.8, a legalacsonyabb 2.0
fok Celsius. A barométer aduta nulltokra és tengerszintre redukálva reggel 764.1,
este 760.6 mm. A levegő páratartalma
reggel 100, délben 88. A szél iránya dclkcelti, erőssége 1—5. A lelinllolt csapadék mennyisége 0.1.
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