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Suriányi József
Szent Rötcus gyógyszertára
SZEGED, Kossuth Lajos-sugárut 31. sz. Ova
íodjunk az utánzatoktól!
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Gyomor-, bél-, máj- és anyagcserobetegek
szívesen isznak reggelenként felkeléskor egy-egy
pohár természetes »Eerene József* keserüvlzet,
mert ennek hashajtó hatása gyors és biztos, Igen
enyhe s ezért nagyon kellemes. Kérdezze meg oryosáll
_ Majténvi Béla előadása. »A természet és
térmésze[felettiség nivókülönbsége a keresztény
világnézetben*' cimmel tart hétfőn este fél 7-kor
előadást Majtényí Béla hittanár a vallásbölcseleti
szemináriumban (DugonicsÁér 12.). Érdeklődőket
szivesen látnak.
Családok legjobb és legolcsóbb szórakozó helye

R a k a y Zoltán

söröző és borozóiéban
Mikszáth Kálmán u. 15. Egy pohársör 28. Egy liter bor 1.50
_ M a dói hirek. Makóról jelentik: Loós János
Ipariskolai tanár terve alapján Makón a jövő héten a zöldségpiac közepén megkezdik az Országzászló épitését. Az Országzászló építése 3200 pengőbe kerül, az épitési összeg egyrészét. gyűjtés
utján szerezte meg a város. — Osztatlan részvét
mellett kisérték utolsó útjára id. Csorba István ismert gazdálkodót, dr. Csorba János ügyvéd,
a
Délvidéki Független Hirlap szerkesztője édesapját. A temetésen képviseltette magát a makói gazdatársadalom és az ügyvédi kar is. — A makói
ipartestülethez néhány napon belül megérkezik a
cérnával dolgozó kézmüiparosság cérnaszükséglete. A cérnát az ipartestület osztja szét az Iparosok kőzött és felhívja azok figyelmét arra, hogy
akik cérnaigénylési lapjaikat még nem adták be,
azok igényükkel pótlólag jelentkezzenek az ipartestületnél

özv. Suhajda KAlmánné szül. Varga
Julianna ugy a maga, kisleánya, valamint rokonsága nevében mélységes fájdalommal jelenti, hogy hűséges hitvese,
a legjobb apa

Suhalda Kálmán

áll. tanító '
életének 31, házasságának 6. évében rövid szenvedés után elhunyt
Hamvai f. hó 10-én 4 órakor Szentesen a Kálvária temetőben helyeztetnek
örök nyugalomra a róm. kat. anyaszentegyház szertartása szerint.
Béke Poraira!

Párisi Nagy firuház Rt.
Szeged ICsekonics és Kiss-utca saruk
ÉLELMISZEREK
Pörkölt árpa 1 kg
Kafelka kávépótlék negyed kg
Gyöngyvirág, vagy Góliát kávépótlék
fél kg
Mazsola szöllö 10 deka
Málnaszörp fél kg
Tortalap szegletes 4 drb
Cukor tortavirág
Szakács csokoládépor 10 deka
Libamájkrém 1 doboz
Szardella paszta 1 tubus
Mézes csók 10 deka
Sósperec 10 deka
Mogyorós nápolyi 10. deka
Pörkölt mogyorós cukorka 10 deka
Török mazsola drazsé 10 deka
R Y L karamella 12 drb
Nápolyi 1 szelet
Sósforgács 1 csomag
Májgombóc 10 deka
Kavics drazsé 10 deka
Tojás drazsé. 10 deka

-68
—.48
-98
—.35
P 1 49
-.38
-.18
-.04
- .32
—.62
—.32
-.32
—.46
—.48
—.41
— 24
—.16
—.35
-.44
—.80
-28

_ A TISZA VÍZÁLLÁSA A rtMiüursíg szegedi révkapitánysága jelentése szerint a Tisza vízállása augusztus 9-cn reggel 7 ór a ki»r
103 cm, hőmérséklete 21 fok Celsius, a levegő
hőmérséklete 14 fok Celsius volt.
_ Egy ismert hódmezővásárhelyi uriasszoDy
öngyilkossága.
Hódmezővásárhelyről
jelentik:
Pénteken
este
Lehel-utca
4.
szám
alatti
lakásán
özv.
dr. . S á n d o r
Jenöné
nagymennyiségű luminállal megmérgezte magát. Nem
volt eszméleténél, amikor rátaláltak. A mentők
beszállították a kórházba. Az ismert úriasszony
öngyilkossága sajnálkozást váltott ki a városban.

UELMAGYAMURSZAG
V A S Á R N A P . 1941. ÁUG. 10

Legalább nénr bö?épisko!áf
végzett 20 év körüli fiatalembert

vílffmossátji és műszaki munkakörben

alkalmaznék. írásbeli ajánlatok

F0

— A N Y A K Ö N Y V I H I R E K . Az elmúlt héten
született 5 fiu és 10 leány. Elhallak: özv. Matuszka Mihályné 57, Danczinger László 3, Kopasz
Pál 61, Eischer Veronika 75, Deák József 70, Gáes
Katalin 3 hó, Temesvári István 80, Musztafa Mahud 73, dr. Sziráki Gyula 77, Farkas András 70,
Straub János 54, Berényi Henrikné 80, Tombácz
József 52. Bárányi Jenő 21, Szabó János 77, özv.
Szuida Pálné 74, Szűcs Erzsébet 21, Nagy Lajos
16 hó, Engi Franciska 18 hó, Szőke Rozál 2, Madár Jolán 20, Ludányi Mihály 63, özv. Tóth Jánosné 81, Sárfi Emiiné 65, Soós Rozália 83, özv.
Pollák Antalné 67, Suhajda Kálmán 31 és Gsernoch Frigyes 12 hónapos korában.
Házasságot
kötöttek: Moldvai Gyula és Csikós Mária, Csányi
Péter és Hevesi Rozália, Stiebl Endre
és Komlódi Mária, dr. Dóczi András és Sánta Éva, Balkányi László és Ammer Erzsébet, Bokor Imre és
Kozák Ilona, Lővy Dezső és Matykó Erzsébet, Kocsárdi Béla és Balassa Magdolna, Révész Endre
és Szabó Erzsébet, Bárányi János és Horváth Julianna, Gyenesi József és Biczók Rozália, Szigethy István és Lúgosi Matild.

FQzöt, e r n y ő t

legkényesebb igényeknek is megfelelőt készit s t e i n e r
füző-ernyökészdó Kölcsey-utca 12. (Tisza Lajos-körut
és Feketesas-utca sarok.) Alapítva 1913. "Vállal minden
szakmába vágó munkát és javítást.
15q

Ma reggel érkezik Szegedre
a zentalak fogadalmi
zarándoklata
(A Délmagyar ország munkatársától)
Jelentette a Délmagyát,ország,
hogy vasárnap több,
m i n t kétszáztagu zarándoklat érkezik Szegedre
a fogadalmi tepaplomba- Á Zarándokok Zentától
Szegedig kitevő mintegy 56 kilométer
utat
gyalog teszik meg a szerb megszállás alatt tett
fogadalmuknak megfelelően. Ugyanekkor
érkeznek Szegedre a szabadkai kerékpáros leventék is és u g y a zentaiak, m i n t a szabadkaiak fogadása egyidőben ünnepélyes keretek között történik.

A fogadtatás és az ünnepség sorrendje

a

következő?
V a s á r n a p reggé 7 érakor a Kadasfyánok,
tűzharcosok és leventék zenés felvonulása
a
Petőfi-sngárüton a Vám-térre- Nyolí) órakor
gyülekeznek a Vám-téren a szegedi kerékpáros
leventék, a Szegeden lakó zentaiak és a fogadáson megjelenő szegedi polgárok. Fél 9 órakor dr. Pálfy
György tanáeshok Szeged közönsége nevében üdvözli a Szegedre érkező
vendégeket. A fogadásért köszönetet mond Bakai János, m a j d a Boldogasszony-sugáruton
felvonul a menet a Hősök
K a p u j á h o z , ahol
Boros M á t y á s koszorút helyez az emlékműre.
Utána az Or6zágzaszlóhöz vonulnak, melynek talpazatára Szabó Lajos zentai ipartestületi elnök koszorút helyez. Délelőtt 10 órakor
a forgadalmi templomban ünnepi
szentmisét
mond dr. Halász P á l esperes-plébátnos, mely
alatt gyónás, közös áldozás, szentbeszéd és
zászlószentelés lesz.
Szentmise u t á n a Dóm-téren Tóth Abonyi
J á n o s a zentaiak
fogadalmának
történetét
mondja el, m a j d dr. Sőreghy Mátyás, a H - d
astyán Egylet elnöke fnond rövid ünnepi beszédei A z ünnepség u t á p ú&i 1 órakor
u j ^ e g e á i V i g a d ó b a n 250 t e r í ^ t e
W *
Ezúton kérik fal a Szegeden l a k ó zentaiakat
és Szeged közönségét, hógy az ünnepélyen és
a társasebéden minél többen jelenjenek meg.

rádió,

ft M

„ i
villamossá'ii vállalat
ís f w Kő csev-u. 4.

küldendők.
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KÖZGAZDASÁG
Szeptembert en féláron lehet Budapestre
utazni az Oszi Vásár megtekintésére
Budapestről jelentik: Ebben az évben as ed*
digieknél jóval szélesebb keretek között tártjától
meg Budapesten az öszi Lakberendezési és Ház*
tartási Vásárt. A városligeti óriási Iparcsarnotó
már nem győzi befogadni a rengeteg kiállítót és
ezért hataimas nagy pavillonokat is épitenek az
Iparcsarnok köré. A kiállítók jelentkezését
is
már csak augusztus 15-ig fogadják el, de ezetó
közül is leginkább azokét, akik háziipari cikkeket óhajtanak a vásárra hozni. Az öszi
Vásár
szeptember 4-én nyilik és 15-ig tart. A vásár Iá*
togatói féláron utazhatnak Budapestre, ha a vásári Utazási Igazolványt megszerzik maguknak.
Az igazolvány tulajdonosa már szeptember 1-től
igénvbevehetl á féíáru utazási kedvezményt és?
még a vásár bezárása után Is 3 napig Budapesten
tartózkodhat. Az Utazási Igazolványok árusítását szerte az Országban mindenfelé már ezer a
héten megkezdik és ilyen igazolványt bárki szerezhet magának.
—oQo—
)( A SZEGEDI PIAC ARAI. A tegnapi állalvásárra felhajtottak 25 borjut, 85 sovány sertést,
158 választási malacot és 4 juhot. Az árak a következők: borjú kilója 1.30-1.40, féléves sovány
sertés darabja 80—120, éves sovány 90—140, választási malac párja 50-j60, juh kilója 1.00-1.10Hus. Marhahus eleje 2.24, paprikásnak 2.04. borjúcomb 3.40—3.60, lapocka 3.00, karaj 2.90. nyakas
2.10, szegy 210, paprikásnak 2.10. sertéskaraj 2.70
—3.00. comb csonttal 2.60. csont nélkül 3.00, lapocka csonttal 2.60, csont nélkül 3.00, tarja 2.40. ohlalas 2.00, zsirszalonna bőrrel 2.64, bőr nélkül 2.34;
háj 3.06, zsír 3.30 P. Teljes tej literje piacon 30,
csarnokban 32 fillér. Baromfi. Csirke: ránlani
való párja 2.10—3.80. kilója 2.10—3.60. nagyobb
párja 4—6. kilója 1.90—2.10, tyúk párja 6—9, kilója 1.90—2.20, sovánv kacsa párja 3—6, hízott kilója 2.70—2.80, lud párja 10-14. hízott kilója 2.80
—3.30. pecsenye liba kilója 3—3.20, tojás kilója
2.16—252, darabja 12-14 fillér. Gyümölcs. Almá
közönséges kilója 20—1.40, sárgabarack 95— 1 10,
őszibarack 80-2.00. körte közönséges 60—100,
szilva ringló 30—90, szilva közönséges 30—100,
görögdinnye 39—50. sárgadinnve 25—40, csemegcszöllő 1.30—2.00, citrom darabja 8—14 fillér Zöldség. Zöldborsó hüvelyes kilója 60—1.00, fejtett literje 70-1.20, zöldbab kilója 20—40, zurgonva u]
nagyobb 18—24, apró 12—16, vöröshagyma uj csomója 8—16, kilója 12—20, fokhagyma uj csomója1
10—20. petrezselyem u j csomója 10—30. sárgarépa
uj csomója 6—24. zeller darabja 4—20. fejeskíposzta kilója 6—12, kelkáposzta 10—36, karfiol
darabja 10—30, saláta feje 4—10, karaláb nyári
csomója 6—16, tök főzni való 4—8. ugorka nagy
4—14, apróbb 30—50, zöldpaprika apró hegyes 10
drb 6—10. tölteni való 3—8, torma kilója 60—1 40,
spenót 2n—40. sóska 20-30. nyári retek 8—14 MI.
)( Csikágói terménytözsdezárlat. Buza alig tartott Szept. 111 ötnyolcad—háromnegyed, deo. I l i
egvnvolcad—egynegyed, májusra 118 Ötnyolcad—,
háromnegved. Tengert tartott. Szept. 79. dec. 83
egynegyed, májusra 88 háromnyolcad. Rozs alig
tartott Szept. 69 ötnyolcad, dec. 73 egynyolcad.
májusra 77.75.

Takarítást vállalat

Parkett súrolást, beeresztést,
nagytakarítást
felelősséggel vállal
KATONA
takarítási
vállalata, Tápéi-utca 8 szám. Felsőváros. 216
Ritka alkalmi vétel elköltözés mi a tt
ELADÓ
Bilváruk kq^qptj&b^iL 2 iskolával szemben, bivat'ajók ée piag fcfigftnqg? vevöLörral rendelkező

Könyv ós MDírkeróskedós

m i s Cikkekkel is bővíthető. Biztos megélhetést
nyújt. Rákóczi könyvkereskedés, Szeged, Mérei-n.1,

