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AUGUSZTUS 22-TÖL KEZDVE LESZALUTOTT

utószezon árak

600 ér óta használják eredménnyel & C. 'rádiuraos, kénes hőforrásait. Forró iszappákolások, vtllany, szénsavas fürdők. —

Irdély egyetlen HULLÁM fürdőié

Prospektust, árjegyzéket díjmentesen küld az Igazgatóság.
— As olyan egyénnek, akinek bélülülése elégtelen • ezért emésztésé meg van zavarva és átadni nem tud, ajánlatos korán reggel egy pobár természetes »Ferenc József* keserüvizet éhgyomorra Inni. mert ennek hashajtó hatása alapos és
biztos, enyhe és kellemes. Kérdezze meg orvosát!
— A TISZA VÍZÁLLASA. A rendőrség sze*
gedi revkapitánysiga közli: A Tisza vízállása
augusztus 23-an reggel 7 órakor 166 em, hőmérséklete 30 fok Celsius. A levegő bőniérsék.
tete 17 lek Celsius volt,
— A Nemzeti Munkaközpont hírei. Munkanélküli ipari, kereskedelmi vagy egyéb munkavállaló
tagjait felkéri a Nemzeti Munkaköapoot szegedi
szervezete, hogy nyilvántartásba, vételük végett
sürgősen jelentkezzenek a szervezet Mérey-utca 1
szám alatti helyiségében. — A Nemzeti Munkaközpont szegedi szervezetének szabadkai Szent Istvánnapi kirándulása bensőséges testvéri találkozása
volt a szegedi munkásság küldöttségének a hazatért város munkástömegeivel. A szegedi vendégek résztvettek a körmenetben, megkoszorúzták
hősi halott szegedi bajtársak sirját ebéd után a
Palics-fürdőre rándultak ki, este pedig a NMK
székházában rendezett műsoros esten vettek részt'.
— Többszázkötetes könyvtárt létesített a NMK
szegedi szervezete tagjai részére, akik az olvasóteremben a napilapokat, képes folyóiratokat is
megtalálják, szórakoztató, tanító cs nevelő értékű könyveket pedig kölcsön vehetnek.
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K t r i U ' U l c a 14.
— ANYAKÖNYVI HÍREK. Az elmúlt héten
született: 11 fiu és 7 leánv. Házasságot kötöttek:
Butter Béla és Kókay Ilona, Holló Ferenc és Széli
Mária, Ruzsa-Bakacsi Vilmos és Hasznos Mária,
Ujbázy Dénes és Malmos Anna, Tóth József és
Deák Aranka. Kovács József és Szabó Biczók Mária, Magyar Ferenc és Antalfy Erzsébet, Dávid
Pál és Molnár Veronika, dr. Takács László és
Juhász Margit, Szabó Mihály és Komlósi Etelka,
Bullás József és Fehér Lujza, Gazsó István és
Sókj Erzsébet. Börcsök András és Bangó .Matild,
Kiss István és Németh Mária, ördög Sándor és
Bunford Mária. Mohácsi Miklós és Virágh Etelka,
Csendes Pál és Borsi Veronika. — Elhaltak: Jankovich Jánosné 73, Szél Antal 70, Kormányos Jánosné 59, Márton Margit 54, Kónya Éva 35, Vigh
György 74, Tarnai Mária 5 hó, Pigniczky László
29, Laczkó Julianna 2 hó, özv. Béres Józsefné 48,
Farkas András 72, Kovács Andris 8. özv. Vlasits
Györgyné 73. Borbély Károly 13 hó, özv. Büs Elekné 74. özv Molnár Jánosné 87, özv Juhász Mártonná 84, SzentmárL Hona 44. Horwvicz Fánni 83,
özv. Takács Jánosné 78, Kertész Ilena 17, Karainén Mifcélv 35, Kiss Lajos 38, özv. Sági Istvánné
75. Róth József 73. S rok ölni Irma 5 nap. Noel .Józsefné 35, Sztratka Katalin 1 hó. Andrássfv László
Iván 15 hó. özv Tóth Mihálvné 81. Szél Terézia
31. Andrássfi Sénderné 35 éves korában

Győrfv-aulóservice

— Házasság. H a á s z Ilona Miskolc és dr. Jez e r n i e z k y Ákos ügyvéd Szeged, házasságot
kötöttek. (Minden külön értesités helyett.)
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Páratlanul gazdag népművészeti és kéziimmkakiállitás is lesz a budapesti öszi Vásáron. Budapestről jelentik: A megnagyobbodott ország
minden részéből szakadatlanul érkeznek a szebbnél szebb kézimunkák és háziipari remekek a
szeptember 4-én megnyíló öszi Vásárra. Ahány
darab csak kikerül a ládákból, mind más és más
szinbén pompázik, mind más és más csodálatos
mintákkal hivalkodik. Itt van már a régi magyar
háziipar remeke mellett Erdély és Székelyföld,
Kárpátalja, Muraköz. Bácska, meg a Bukovinából hazatelepitett csángók minden elképzelhető
népművészeti és háziipari remeke. • Olyan gazdag
lesz a vásár kiállításának ez a része, hogy gaéltán büszke lehet rá az egész ország. A kiállítók
tudják, hogy olcsónak kell lenniök, mert csak igy
juthat a legkisebb lakásba is azokból a szin- és
mintapompás gyönyörűségekből. • A vásár szeptember 4—12-ig tart. Á féláru utazást és egyéb rengeteg kedvezményt biztosító igazolványokat már
országszerte árusítják és ilyent bárki szerezhet
magának.
— A szentesi és mindszenti katolikus legényegylet hajókirándulása Szegedre. Ma reggel fél 8
órakor közel száz katolikus legényegyleti tag
jön Szentesről és Mindszentről Szegedre, hogv a
vgrost és nevezetességeit megtekintsék. A kirándulók számára délelőtt 9 órakor Újszegeden a Liget-kápolnánál lesz szentmise, utána a várost nézik meg. A kirándulók megtekintik az alsóvárosi kegytemplomot, a székesegyházat és á muzeumot is. Délután fél 3 órakor utaznak vissza.
_ Pályázat városi orvosi állásokr®. A belügyminiszter pályázatot hirdetett Szabadka, Újvidék, Zombor. Zenta és Magyarkanizsa városoknál
szerv-evett több városi orvosi állásra. A pálvázát
a Budapesti Közlöny augusztus 33-i számában ie,
lent meg.

Berndorfi a l o a k k f
lő 2

evöeszközök kaphatók
K /

Hungária edényházbaü
Tisza Lajos körút 55.
(Mihályi fűszerüzlet mellett?

Halálozás, özv. Tóth Mihályné sz. Aulich
Veron 85 éves korában augusztus 23-én elhunyt.
Temetése 24-én délután 4 órakor lesz a közkórház
ravatalozójából a rókusi temetőbe. A gyászmise
26-án reggel 7 órakor lesz a rókusi' templomban.
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— Az ÜTI szegedi kerületi pénztára rövidesen
megkezdi az uj társadalombiztosítási rendelkezés
sek végrehajtását. Dr. Baár Jenő igazgató nyilat*
kozata cimmel legutóbbi számunkban cikket ir*
tunk. Cikkünkbe több értelemzavaró hiba csuszoU
bele, amelyeket az alábbiakban hélyesbitúnk an*
nál is inkább, mert d r . ' B a á r Jenő igazgató a
neki tulajdonított nyilatkozatot nem hivataiosnalS
szánta és nem a cikkben megjelenteknek megfele*
lően mondotta el. Dr. Baár Jenő igazgató felkért
bennünket a cikk téves adatainak helyesbitésere
s az érdekeltek megnyugtatására a következőket
közöljük: A baleseti járadékok kiutalása továbbra
is az eddigi számitás alapján történik, csupán at
haleseti járadékok esedékességét koncentrálják
hónap elsejére. Az eddigi gyakorlat az volt, hogyj
a járadékok esedékessége mindig a báleset megtör*
téntének' napjához igazodott: Az "uj rendelkezés
értelmében az érdekeltek a hónap bármely napjám
bekövetkezett baleset után első járadékukat tói t
részben, a következő hónap elsejéig megkapják,
éspedig az egyes napokra az egy hónapra eső já*
radekok egyharmincadát számítva. A szegedi biz*
tosítottak száma az uj rendelkezések folytán nem
növekszik, csupán az egyes üzletágakból kerülnek
ál egyes biztosítottak a másik üzletágba. Éspedig
a háztartási alkalmazottak közül felsoroltakból
ki lesznek véve bizonyos képesítéssel birók és átkerülnek az általános üzletágba. A háztartási alkalmazott öregségi biztosítása továbbra is függőben marad.
S. G r ó f
K a t ó
zeneakadémiát végzett oki. zongorapedagógus

a zongora tanítást
valamint a
tangóharmonika tanítást szept
t-'én megkezdi. Jelentkezés: d. e. 9—11-ig.
Deák Ferenc n. 25a. TeL: 20-08.
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— öngyilkossági kísérlet. Anhauer Ottó ének*
és zenetanár öngyilkossági szándékból a nyakán
és csuklóján felvágta az ereit. A mentők az. idegklinikára szállították.
— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnaK
a hatósági munkaközvetítőnél. Férfiak: 2 kovács
helyben, 1 vízvezeték szerelő helyben, 1 kályhás
helyben, 1 .szallagfü részmunkás vidéken. 1 fiatal
asztalos helyben. 7 kádár helvben és vidéken, U
bognár vidéken. 1 kosárfonó vidéken. 1 köteles vidéken. 1 kárpitos helyben, 1 szabó helyben, 2 cipész helyben, 3 férfifodrász helyben és vidéken, f
cikrász vidéken, 100 kubikos vidéken, 20 fakitermelő napszámos, t magántisztviselő helyben, fl
házmestercsalád helyben, 4 gazdasági mindenes
helyben és vidéken Nők: 2 hölgvfodrász helyben
és vidéken, 1 manikürözőnő helyben. 5 dobozkészitőleány helyben, 1 cukrászdái kiszolgáló helvben, 1 vendéglői kiszolgáló helyben, 2 kifutóleány
helvben. Tanoncbclyek: 1 lakatostanonc helyben,
1 kárpitostanonc helyben.
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10 kishold

f e k e t e

f ö l d

feléből k i a d ó felsővárosi Feketeföldek 250 szám
K e r t é s z István. Útbaigazít: a fehértói halászcsárda.
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M e g é r k e z t e k az uj rádiók!
Orion, Standard, Philips,
Siemens rádiók
nagy választékban kaphatók

Boldogasszony sj-ut 3.
Hősök kapuja mellett.
ShaH-carvlee.
Tét 29-09.
riéf— Cárna«»alvá«y kiosztása. A szegcdi ipartestület férfi-, női szabó, febéruemükészitö, cipőfelsőrészkésaitö, cipésziparosak cérna utalvány kiosztása megkezdődött az ipartestület hivatalában
mindennap 13—3 óra között • hónap végéig
— Tanulnaányutamró] vj&satérre, a német, angol ás frwei* nyelv, irodtlomtörttmet, társalgás
és kereskedelmi ismeretek tanítását szeptember
1-án megkezdem Érdeklődni TMiju-könyvkerre
kedésben, Kárész-utca 11. Heitnine Wasehelmann.
Tisza Luios-körut 3tL
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