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DELMAGYARORSZAG
VASÁRNAP, 1941. JUNIUS 8

GAL FERENCNE, volt kereskedelmi iskolai tanárnő miniszterileg engedélyezett

— Aranylakodalom. Ritka családi ünnephez
irkezett el G l ö c k n e r József, a legrégibb szegedi vegytisztitó vállalat tulajdonosa és felesége:
A u e f Anna. Vasárnap ünnepelik házasságuk 50.
évfordulóját Az aranylakodalmi áldást vasárnap
délután 6 órakor adja reájuk B a k ó László leikész a református templomban. A köztiszteletnek
örvendő aranyiakodalmas házaspárt szerencsekívánatokkal halmozza el Szeged társadalma. Glöckner József és neje házasságuk.ötvenedik évfordulója alkalmából a DéJniagyarország utján 20—
pengőt adakoztak a Pusztaszeri Árpád-Egyesület
és 10.— pengőt a szegedi önkéntes tűzoltóság számára. Az adományösszegeket kiadóhivatalunk
rendeltetési helyére juttatja.

okleveles gyorsírás- és gépirástanitók vezetésével
már julius 1-től készülhet Államvizsgára. Uj cím:
Széchenvi-tér 7, II. 22 (a Szeged-Csongrádi Tp.
székházában). Telefon 28-15.
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RIBIZSAR

a vásár udvarán
forró tormással várja
vásár v e n d é i t 252

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak
a hatósági munkaközvetítőnél. Férfiak: 6 kovács,
1 vasöntő, 1 villanyszerelő, 1 épületasztalos, 1 faesztergályos, 1 kádár, 1 kerékgyártó, 4 kötélgyártó, i cipész, 1 borbély, 6 pincér, 1 szakács,
6 gazdasági mindenes. Nők: 2 varrónő, 1 fehérnotnüszabász, 1 fehérnemüvarrónö, 9 hölgyfodrásznő, 1 harisnyaszemfelszedőnő, 3 kifutóleány, 18
mindenes főzőnő. 20 mindenes, 3 szobalány, í szakácsnő.

Kcrehggtörfó Sándor
debreceni ezüslkoszoras mézes' a ácsos mester

a kiállítás az utcai részen, a főbejárattól jobbra,
az 5. sz. fülkében árusít.
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— Ujabb adományok a Magyar Vörüskorcszfftgylet részére, röszkei hitbuzgalml egyesületek
80.—•, röszkei állami elemi iskolai igazgatói kerret tantestülete 80.—, röszkei állami elemi iskolai
Igazgatói körzet tantestülete 116.71, Röszkei Gazdakör 10.—, Röszkei Ifjúsági Vöröskereszt Egyesület 10.—, Szüts Endre és teje 80.—, Állami t a nárképző Főiskola gyűjtése 41.50, szegedi járásbíróság birói, tisztviselői, altiszti
személyzete
78—, Szeged-szilléri községi elemi népiskola"20—,
Szegedi Regatta Egylet 80.—, Szegedi Uszó Egyesület 20.—, Vértes • szénkereskedelmi rt. 80—, római katolikys Leányliceum I. és II. osztálya 3.60,
szegedi postaigazgatóság személyzete 20.—, Szegcd-feketeszéli Kalmár-tanyai állami elemi iskola
1 párna toll, dr. Kósa Gáspárné 1 párna, Vidacs
Béláné 2 párnahuzat, 1 párnatok, Nagyszéksós Tokay József igazgató gyűjtése 14 párna.

M E G H Í V O M

k. vevőimet az ipari kiállításon lévő gyönyörű

^ l ö p l i

fűggönveim és teritőim megtekintésére.
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"
Özv. SCHNITZER LIPÓTNÉ
— ViHanyáramszünet Makón, Makóról jelentik:
Vasárnap reggel* 5 órától délután 2 óráig áramszünet lesz Makón a Széchenyi-tér, Dessewffy-,
Horthy-tcrcn és környékén, a Kossuth-, Sírkert*.
Megyeháza-, Apponyi-, Deák-, Erdélyi-, Királyhegyesi- és Vásárhelyi-utcákban és mellékutcáikban, továbbá a Honvéd, Újváros és régi munkásházak területén, Szegedi-utcának a Kálvin- és
Széchenyi-tér közötti szakaszán.

Gemtosketl'oii cs* áaiárél
kössrn életbiztosítást
Háború esetere is érvényes
— Agócs Verától, feleségemtől különváltan
élek, érte semmi felelősséget nem vállalok. Szabó
Mátyás rendőrőrmester.
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— Kiskunfélegyházi gazdák ufja GyergvósZeUtmiklósra. Kiskunfélegyházáról jelentik a Délrr.agyarországnak: A kiskunfélegyházi Gazdasági
Egyesület junius 22-én Gyergyószentnnklóson ünnepélyes keretek között adja át az ottani gazdasági egyesületnek ajándékozandó zászlót. Az egyesület felhívja u diszzászló ünnepélyes átadásán
résztverni akarókat, hogy jelentkezésüket minél
hamarább jelentsek be.

ryorsíró és gé*iró szakiskolában

Londonban meghaít a vJághirss
Hayek professzor
Londoni távirat jelenti, hogy a magyar származású H a y e k professzor, a világhíres orr- és
gégespecialista 80 éves korában elhunyt. Az egész
orvostudomány megrendüléssel fogadja az emberiség egyik jótevője halálának hirét. Hayek a világ egyik legkiválóbb orr- és gépespecialistája
volt, tudományos munkásságának egyik fontos
álfomása volt az orr-nielléküregek megbetegedéseinek gyógyítása, valamint az orrsebészet modern fejlesztése. Az orr-melléküregekről iroít tankönyve a világ összes nyelvén megjelent, Évtizedeken keresztül nyilvános rendes tanára voit a
bécsi egyetemnek, orvosnemzerlékek tanultak intézetében, nem volt olyan része a világnak, ahbnnan ne keresték volna fel a tudóst. Ilayek professzor Nagyszalontán született, szegény tanító
volt az édesapja. Temesvárott érettségizett, fiatalkorától kezdve maga tartotta el magát és saját erejéből megszerezte a legmagasabb orvosi
képesítést. Nagyszabású munkásságot végzett az
orrsebészeti műtétek tercn, egyik világhiressége
volt a bécsi egyetemnek, nem volt a világnak,
szakmabeli tudósa, aki nála nem tanult volna.
1 Budapesten utoljára 1932-ben járt, amikor elöI adást is tartott. Magyarságát, magyar származását sohasem tagadta meg. annak ellenére, hogy
iriár fiatalotn Bécsbe.került. A jelenkor egvik legkiválóbb orr- és gégespecialistája volt. aki rendkívüli szolgálatokat tett az orvostudománynak és
a szegény betegek ezreinek egyaránt. Bécs városa díszpolgárává választotta. Néhány évvel ezelőtt vonult nyugalomba, Nemsokkal az Anschuluss. után angol meghívásra Bécsből Londonba ment. ahol a világ minden táián élő tanítványai nővére alanitrányt létesítettek A londoni
királyi gégészeti társaság diszelnöke volt. Hayek
professzorban dr. E r d é l y i .Tenö. az ismert szegedi főorvos nagybátyját -és mesterét gyászolja.

Paplan

elsőrendű kivifelben
gyári áron készülnek

Soós Laiosné

pao anüzemében. Szeced, Deák Ferenc u. 2.

Vetitettképcs előadást tartanak ma, azaz
vasárnap délután fél 7 órai kezdettel a református egyházi gyülekezeti termében. A svájci refor
mátas külmissziói szövetség délafrikai munkájába kapcsolódott bele a szegedi gyülekezet is. Áldozatkészségéből két bennszülött misszionárius
szóigál ezen a ' messzi munkamezőn. Ezeknek a
misszionáriusoknak a munkaterületét, áldott szolgálatát fogja bemutatni és ismertetni az előadás.
Minden érdeklődőt szívesen látnak.
— A Szegedi Színjátszó Fiatalok előadásában
junius 8-án este 8 órakor a színházban »Asszonyom majd elválik* cimü zenés vígjáték kerül be
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mutatásra. Jegyek a színházi pénztárnál.
MÉG EGY RÖVID IDEIG MARAD SZEGEDEN

H H & X

grafológus

Bárki írásából, vagy fényképéről mindent megmond, lelki, anyagi és gazdasági sorsáról. Lakásán: Somogvi-u. 11. I. em. 4. a. Egész nap fogad.

— Hosszú idő óta fekvő betegek a reg bevált,
tisztán természetesen sFerenc József* keserüvbset
nagyon szivesen isszák és annak gyors, biztos és
mindig kellemes hashajtó hatását általánosan dicsérik. Kérdezze níeg orvosát!
— Halálos csónakkirándulás. Makóról jelentik:
Szombaton Szeged közelében a Maros felvetette a
hét elején szerencsétlenül járt N a c s a Lajos 17
eves makói kereskedelmi iskolai tanuló holttestét.
Nacsa Lajos szerdán több társával együtt csónakkirándulásra indult. A csónak felborult, a tanuló
elmerült a hullámokban, holttestét most felvetette
a Maros.
'

Gvérfv-antéservice

Boldogasszony s.-ut 3. 460 Hősök kacuja mellett.
PM'-imlce,
lel. 29—09.
Fi.V-senrlct,
— Szántó mester, a népszerű grafológus a Szegedi Ipari Vásár és a szabadtéri játék ideje
alatt nagy elismeréssel és tudományos felkészültséggel készíti el bárkinek az Írásáról a grafológiai jellemrajzot. Postán is beküldhető aa
ipari vásár cimén.
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' A SzUE úszómestere (okleveles) az oktatást
megkezdette.
261

6üeri!ieftKf»cs3h, vasstuioro

legolcsóbban

Kállaynál
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Az Ipar. Vásáron részi vesz

_ Iskolai beiratások az 1941—12. tanévre. Aa
izr. népiskola beiralásai e hó 9-én délelőtt 9—13
a hitközségi irodában történnek. Csak szülője
vagy más felnőtt hozzátartozója kiséi elében megjelenő gyermek irható be. Tájékozódás céljából
V.—VI. osztálvu tanulók is jelentkezhetnek.

FIGYELEN!

NÉZZE MEG

líiss Doszitan bőröndtis

Széchenyi tér 15 alól ÁTHELYEZETT uj modern üzletét. N É P B A N K - P A L O T A , árkádok alatt

TŐZSDE
Budapesti értéktőzsdezárlat. Barátságos hangulatban jóltartott irányzattal nyitott a hétvégi
tőzsde. Az üzleti tevékenység élénk volt és a piae
egész területére kiterjedt főleg a vezető nehézipari értékek és egyes az elmúlt napokban elhanyagolt részvények állottak az érdeklődés középpontjában. A tözsdeidö folyamán külső vételi megbízások alapján a kereklet fokozódott és a részvények mind magasabb áron cseréltek gazdát A
tőzsde barátságos irányzattal, számottevő árnyereséggel zárult. Zárlati árfolyamok: Magyar Nemzeti "Bank 260 , Kőszén 733.—, Ganz S8.4. Izzó
300.—. Szegedi kenderfonógyár 158.—.
Zürichi deviz n zárlat. Paris 9.95, London 17.00,
Ncwvork 431.—, Milánó 22.61, Berlin 172.50, Szófia 4 25. Bukarest 225.
A Magyar Nemzeti Bank valutaárfolyamai. Angol font — . belga fr.
, dán kor. —.—. dinár — ,
dollár 345.00—350.00. francia frank
—.—, hollandi forint —.—, cseh-szlovák korona
—
(20 K-nál nagyobb címletek kivételével),
szlovák kor. 1145—11.75 (20 K-nál nagyobb címletek kivételével, kanadai dollár 250-300. "eva
— —, leu 3.20-3,40. lira 17.40—17.90, német márka
— , svéd kor. 71.70-72.70, svájci frank 79.68-r80.60.

Budapesti terménvtözsdezárlat. A terménytőzs— Tilos a diófa kivágása. A hivatalos lap í dén csekély forgalom mellett a készáru- és különminiszterelnöki rendeletet közöl, amelynek értel- I féle termények piacán az árak változatlanok.
mében élő diófát az ingatlan tulajdonosa, birtoBudapesti terménytőzsde hivatalos árjesyzésf.
kosa, haszonélvezője, vagy haszonbérlője kizáró- Buza 74 kg-os 24.—, rozs 71 kg-on 20—, sőrárpa
lag a saját házi. vagy gazdasági szükségletének kiváló 27.00, I. 26.00. sörárpa 25.—, takarmányárfedezésére vághat -ki. Élődiófának más célra való pa 22.—. ipari árpa 68 kg-os 24—, zab 41 kg-os
kivágásához engedély szükséges. Az engedélyt a 2270. kukorica 1Q»).
kertészeti felügyelőségek, állami faiskolák, kertCsikágói terménytözsdczárlat. Buza igen szimunkás iskolák vezetői, valamint a bajai kertész- lárd. Juliusra 101 háromnvolcad—fél, szeptemképző iskola igazgatója és a budapesti kertészeti berre 102 hétnyolcad—103, decemberre 104 hétakadémia igazgatója adhatja meg, tiznél több élft- • nyolcad—háromnegyed. Tengeri szilárd. Júliusra
diófa kivágásához azonban a földművelésügyi mi- 74.25, szeptemberre 75 hétnyolcad, decemberre 77
niszter engedélye szükséges.
ötnyolcad. Rozs szilárd. Juliusra 57 hétnyolcad,
— A Kamarazenekör junius 10-én, kedden esie szeptemberre 59 egynyolcad, decemberre 61
8 órakor tartja 6. bérleti estjét.
266 nyolcad.

étalánybizbsüás keretében
biztosíthatja jegolcséblian!

