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Csütörtök, 1917 julius 10. 
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N A P I R E N D 

Csütörtpk, julius 10. 

Nemzeti Szinház: Nyári szünet. 
Széchenyi Filmszínház: fél 5, fél 7, 

fél 9: Elvesztőit boldogság. 

Belvárosi Mozi: fél 5, fél 7, fél 9: 
Lezárt ajkak. 

Korzó Mozi: fél 5, fél 7* fél 9: 
Az asszonyért. 

Muzeum: Zárva. 
Somogyi könyvtár: Nyitva 9— 7-tg 
Egyetemi kőnyvíár: Nyitva 8—7-tg 

Szolgálatos gyógyszertárak: 

Franki József: Szent György-tér 6. 
Teraesváry József: Klauzáí-tér 9. Sur-
|őnyi József. Kossuth Lajos-sugáotít 
31. Selmeczi Béla: Somogyitelep ÍX. 
utca 489. 

— Dr. Kanyó Béla egyetemi ta-
nár iieiii/olközi elismerése. Kop-
penhágában julius második felében 
mikrobiológus kongresszust tarta-
nak, amelyre a világ valamennyi 
mikrohiolőgusa hivatalos. Nagy 
megtiszteltetés és nemzetközi elis-
merés érte a kiváló szegedi mikro-
biológus dr. Kanyó Béla egyetemi 
tanárt, akit egyébként a kogresz-
szus egyhangúlag választott meg 
alelnökének. Ez az elismerési a (sze-
gedi tudományos élet nemzetközi 
elismerését is jelenti. 

— A Magyar Nők Demokratikus 
Szövetsége pénteken délután 6 (óra-
kor vezetőségi ülést tart. Kérjük 
á tagok pontos megjelenését. 

x Elvesztettem irataimat. Feke-
te István névre szóló összes iratai-
mat elvesztettem. Becsületes meg-
találó adja le a Délmagyarország 
kiadóhivatalában jutalom ellené-
ben. 

— Helyreigazítás. Julius 2-i szá-
munkban »Német és nyilasbarátok 
a Szabadságpárt szegedi vezetői 
között* cimü cikk harmadik be-
kezdésében Juhász József vaske-
heskedösegéddel kapcsolatosan azt 
Irtuk téves információ alapján, 
hogy Bruckner Elemér vaskeres-
kedésében szolgál. Meggyőződtünk 
arról, hogy 1910 szeptember 15-től 
1944 május 20-ig a Bruckner Test-
vérek cégnél működött, de Bruck-
ner Elemérnél sem a felszabadulás 
előtt, se után nem állott szolgálat-
ban. 

x Békebeli gunnlnadrágok érkez-
tek a 45 éves Sandberg-eégnek. Szé-
chenvi-tér 17. 

DélmagyaFországi városokban 
szerepelnek a szegedi 

Nemzeti S z i n h á z m ű v é s z e i 
A Szegedi Állami Nemzeti Szin-

hiz tagjaiból nyári társulat alakult, 
amely Délmagyarország különbö-
ző városait látogatja meg. A nyá-
ri társulat tagjai* Darvas Ibolva. 
Szondi Biri, Kőpiüves Erzsi, Érdi 
Pál, Kamarás Gyula, Király Sán-
dor, Káldor Jenő, Sugár Jenő és 
Váradi László. 

A szegedi művészek julius 10-én 
este a hódmezővásárhelyi nyári 
színházban kezdik meg vendégsze-
replésüket. Julius 12—13-án Békés-
csabán lépnek fel, 17—18-án Gyu-
lán, 19—20-án Orosházán és 20-án 
este Makón, a MNDSz rendezésé-
ben á Siess, Adj, Segits'tjavára ker-
ti ünnepélyen szerepelnek. 

A szegedi művészek műsorát 
operaáriák, opcretlrészlctek, ver-
sek, tréfák alkotják. 

A dél magyarországi vendégsze-
replést Ruff Béla szervezi és ki-
séri a művészeket* akik csütörtö-
kön délután indulnak a debreceni 
autóbusszal Hódmezővásárhelyre. 

Biztosak vagyunk abban, hogy 
a Szegedi Állami Nemzeti Szinház 
tagjai mindenütt a legnagyobb si-
kert aratják. 

S P O R T P A R T H I R E K 

Gazdag műsor az SzMTE 
vasárnapi úszóversenyén 

A szegedi munkás úszók helyes 
uton járnak, mert a minőségi ered-
ményekhez az egészséges tömeg-
sporton keresztül akarnak elérni. En-
nek a jó munkának az eredményei 
már meg is mutatkoznak. Igy .a ví-
zilabda csapatuk az NB L-ben sze-
repei az idén és már eddig szép si-
kert ért el. A fiatalság soraiból rek-
rutálódó uszógárda is jó kezekben 
van ós roliainos fejlődés várható tő-
lük. Nemcsak a szakszerűen irányí-
tott edzések, de a sok versenyzési 
lehelőség is elősegíti a munkásuszék 
fejlődését. 

Vasárnap délután Ismét gazdag 
műsorral kedveskedik az SzMTE az 
Úszósport kedvelőinek. Eklkor rende-
zd; meg délután fél 4 órai kezdettol 
a középkerüleLi ifjúsági úszóbajnok-
ságot az ujszegedi uszodában. Ezután 
jáiszák le az Orosháza—Szentes II. 
osztályú vizilatxlamérkőzést, mely 
után Szeged—Békéscsaba varosok'ko-
zötti uszóviadal lesz. Az úszószá-
mok Után SzMTE ír—Békéscsabai 
MAV. II. osztályú viziiabdamérkőzés 
következik. Végül a bajnokság éllo-
vasa a budapesti Vasas Yizitubdázói 
csapnak össze a munkás vízilabda-
csapat első garnitúrájával. A Vasasok 
szereplése elé nagy várakozással te-
kintenek a szegedi uszókörökben. 

S párta -Újpest 1:1 (14)). Góllövők 
Ilronek és a magyar Várnai. 

Julius 15-én zárul az NB I. és NB 
II. csapatok nevezése. Az NB I. és 
NB II. csapatoknak julius 15-ben ál-
lapi tolták meg a nevezési zárlatot. 
A szövetség ezúton is felhívja azokat 
az egyesületeket, amelyeknek tagdíj-
hátraléka van, hogy a legrövidebb 
időn belül rendezzék a bátraiékot. 
Azoknak az egyesületeknek a neve-
zését ugyanis, amelyiknek hátraléka 
van, nem - fogadják el. 

Szombaton: Kereskedelmi alkalma-
zottak—Dohánygyár. Szombaton dél-
utón '6 órai kezdettel *a Kereskedelmi 
alkalmazottak labdarugócsapata ba-
rátságos mérkőzést ját síik a Dohány-
gyár együttesével. A mérkőzésnek üz 
kölcsönöz különösen érdekességét, 
hogy a dohánygyáriak a hírek szerint 
őszre beneveznek a labdarugóibaj-
noksáffba. 

trézcjálic, 
uj k e r é k -
p á r o k 

a MEZŐGAZDA BOLTBAN 

V A L É R I A - T É R 4. 

Mész, 

Csütörtökön délután 5 órakor szer-
vező titkárok értekezletet tartanak az 
Arany János-utca 2. szám alatt. A 
pontos megjelenés kötelező. 

Honvédségi párlnap. Pártunk 
honvédségi csoportja ma délután 
7 tórakor a Kálvin-téri székház/kis-
termében párt napot tart. Honvéd-
ségi tagok számára a megjelenés 
kötelező. Vendégeket szivesen lá-
tunk. 

Pénteken délután fél 6 órakor 
üzemi titkárok értekezlete lesz az 
Arany János-utca 2. szám alatt. 

Szakszeruezetí hírek 
A Földmunkások Szakszervezete 

julius 13-án, vasárnap délelőtt 10 
órakor taggyűlést tart a szakszer-
vezeti székházban. 

Az Élelmezési Munkások Szak-
szervezete felhivja az összes hoz-
zátartozó üzemek munkásait, 
hogy julius 13-án, vasárnap 
délelőtt 9 órakor taggyűlést tart a 
szakszervezeti székházban. A meg-
jelenésért az üzembizottságok és 
bizalmiak felelősek. Megjelenés kö-
telező! 

Felhívjuk az összes ipari üzemek-
nél működő ipari bizottságokat, hogy 
csütörtökön délután 5 órakor jelen-
jenek meg a szakszervezeti székház-
ban. 

A Ruházati Ipari Termelő Szövet-
keze Ijxhiteken délután 5 órakor 
rendkívüli közgyűlést tart a szakszer-
vezeti székházban. 

A Vendéglátóipari Munkások 
Szakszervezete julius 10-én, csü-
törtökön délután 4 órakor taggyű-
lést tart a Tisza-szállóban. 

Az építőmunkások szakszervezete 
felhivja munkanélküli tagjait, hogy 
Jugoszláviába való kiutazásra jelent-
kezéseket elfogad julius 12-ig bezá-
rólag. 

Az Építőmunkások Szakszerveze-
te julius 10-én, csütörtökön délután 
4 órakor taggyűlést tart a szak-
szervezeti székházban. 

Ftiszer-, 
rövltf- és c u M a á r i f k 

legolcsóbban 

Welszfelfer Testvérekéi 
Kölcsey utca 2 . 

Irtgépet, számológépet 
legmagasabb óron 

vásárolok 

zenesi 
i r odagép Vátta ía í , Széchrnyi-Iír T 

Telefon 6—41. 

KSzeHáfasI közleményeik 

'. a kenyérlisztkészlet kimerülése 
miatt átmenetileg finomlisztből is 
sütnekf a sütőiparosok kenyeret. A 
finomlisztből sütött kenvér ára 
kg.-kinl 1.30 forint. A fogyasztók 
megfelelő arányban EB lisztből sü-
tött kenyeret is kötelesek átvenni. 
Polgármester. 

Piaci áralakulás 
Julius 9-i hetipiacon a felhozatni 

élénk volt. Kialakult termetői árak: 
Borsó hüvelyes kg. 1.80—2.00, fok-

hagyma uj cs. 50—60 fill., hagyma 
uj cs. 30, kelkáposzta kg. 80 fill. kar-
fiol leveles kg. 2.40—2.80, karalábé 
cs. 30 fill., retek cs. 20 fill., sóska 
kg. 1 forint, spenót kg. 80 fill.. sár-
garépa cs. 20—30 fill., zöldség cs. 
'20-30 fill., uborka kg. 80-1.20.zöld-
bab kg. 1.20—1.40, burgonya kg. 1— 
1.20, édeskáposzta kg. 50—70, tök 
kg. 20—24 fii!., paradicsom kg. 2.20 
—2.40. lorma kg. 5 forint, saláta drb. 
20 fill., zöldpaprika drb. 08-30 fitt., 
esőveskukorica drb. 40 fill., gomba 
shampion kg. 16 forint, barack kg. 

4.00—6.00, egres Literje 1 forint, 
csirke rántani való 10—14.00, ka-
csa sovány párja 14—18.00, liba so-
vány párja 20—25.00, liba sarnyu 
párja 16-18.00, liba hizott kg. 8 fo-
rint, tyúk párja 18—24.00, tojás drb. 
44—50 fill., sertéshús kg. 10—12.00, 
zsirszalonna kg. 14.00 forint. 

Nyíi t tér*) 
Férjem, Pópai Sándor elhagyott, 

érte felelősséget nem vállalok. 

Pópai Sándorné, 
Kossuth L.-sugárut 101 

Feleségem, szül. Varga Erzsébet 
megszökött..érte semmiféle felelős-
seget nem vállalok. 

Soós Károly, 
Jakab Lajos-utca 10. 

•)' E rovatban közöltekért sem » 
szerkesztőség, sem a kiadóhivatal f© 
lelősséget nem vállal. 

I f o g l a l k o z á s 

LEÁNY elmenne szerény fizetésért 
mindenesnek tanyára is, vagy varró-
nőhöz. Jelige: »18 éves becsületes® 
a kiadóhivatalba. 

I A ü A S-V É T E L 

BÉLYEGGYUJTEMfiNYT, tömegbé-
lyeget veszek. Árjegyzék a kirakatban. 
Éalus bélyegüzlet, Iskola-utca 29. fo-
gadalmi templomnál. 
EGY jóállapotban lévő hat fakkos 
nyulketrec, 1 bakk, 2 anya (belga) el-
adó. Árviz-utca 59. • 
JAKABBAN lévő Mogyorossy cimba-
lom alkalmi áron eladó. Partizán-utca 
18., földszint 6. 

EGY 10 darabból álló jókarban lévő 
ebédlőbutor alkalmi áron eladó. Ér-
deklődni lehet Reitzerné kézimunka-, 
üzlet, Aradi-ulca 6. 

ELADÓK: sötétkék női kosztüm, gyer-
mek sportkocsi és kétajtós jégszek-
rény. Szent Györgyiutca 4. fldsz. 4. 
3 Lángú gáztűzhely 200 forintért és 
egyajtós jégszekrény 100 forintért el-
adó. Felsőtiszapart 6., Gergelyfy. 
EGY kajak eladó. Érdeklődni lehet 
Marx-tér 20., II. 3. szám alatt. 
MOTORKERÉKPÁR 350 kbc. DKV ki-
fogástalan állapotban eladó. Tisza La-
jos-körut 20., cipőüzem. 
EGYTONNÁS teherautó eladó. Meg-
tekinthető délután 6-tól 8 óráig. — 
Kossuth-utca 23. 

ORION, Standard 3+1 amerikai vevő, 
modern rádiók alkalmi áron. Amalőr-
bolt, Dáni-utca. 
VILÁGVEVŐ 3+1 lámpásos /Siemens® 
rádió eladó. Csongrádi-sugárul 5. 
JÉGSZEKRÉNY' eladó. Tisza Lajos-
körut 45., II. emelet 4. 
GYERMEKKEUÉKPAR jókarban, és 
grenadin düpla ágytentő, rózsaszín 
klollal eladó. Szentháromság-u. 43b. 
JőKARBAN lévő mély gyermekkocsi 
alkalmi tiron eladó. Kossuth JLajos-
sugárut 10., udvarban. 

EGY klub bőrgarnitúra, kis asztal 2 
fotellel cs egyajtós jégszekrény al-
kalmi áron eladó. Teleki-utca 1., sz. 
földszint bal. 
SZŐNYEGSZŐVÖSZÉK 200 cm széles 
minden elfogadható áron eladó. Pol-
gár-utca 3., udvarban. 

r l a k á s I 
SZÉP 4 szoba-hallos magánházat nagy 
veteményes kerttel Nagykörúton belül 
elcserélném belvárosi földszintes, 
vagy efsőemeleti, négy- vagy kétszo-
bás lakásért. Esetleg bérbeadó. Cim 
a kiadóban. 

KÜLÖNBEJARATU modern bútorozott 
szoba fürdőszobahasználatlal tisztvi-
selőnek vagy magányos férfinek azon-
nal kiadó. Szent György-utca 4—6. 
I. emelet 9 

KIADÓ vagy átadó főbérlcti lakásokat 
keres és ajánl, lakáscserék, üzlethe-
lyiségek, bútorozott szobák kiadók. 
Lakásügynökség, Kölcsey-utca 11). 

TISZA LAJOS-KÖRÚTI 2 szoba, für-
dőszoba, előszobás lakásom elcserél-
ném kertes lakásra, .jelige: /Cserte®. 

r k ü l ö n f é l é k I 
M A J O R ÁKOS gyorsíróiskolájában 
nyári tanfolyamok kezdődnek. Beira-
tás egész nap. Bocskai-utca 4., Kér-
jen tájékoztatót. 
14 liter tejet egyezség utján músna-
ponkint házhoz szállítanám. Jelige: 
/Teljes tej®. 
Jó kereseti lehetőséget biztositok vá-
dékre utazóknak jó mellékcikkel. — 
Beke illatszertár, Református-palota. 
ÖTVENES nyugdíjas özvegy uriasz-
szony ismeretséget keres hasonló 
helyzettel biró úriemberrel. Jelige: 
»Közős erővei®. 
ELADÓ házak. Báró Jósika-utca 23. 
szám, 7 lakással 400 négyszögölet® 
gyümölcsössel és Attila-utca 14. SB. 
családi ház olcsón eíadók. Érd. dr. 
Singer iroda, Tisza Lajos-körut 42a. 

Felelős szerkesztő; 
DR. FERENCZ LÁSZLÓ. 

Felelős kiadó: KONCZ "LASZE® 
Kiadja: 

« HÍRLAPKIADÓ KFT 
Szerkesztőség: Jókal-utos M, 

Telefon: 493 és 103, nyomdal 
kesetőség este 8 órától: 673 
Kiadóhivatal: Kárász-utca 6. 

TELEFON: 325. 
A HÍRLAPKIADÓ KET. NYOMÁS A, 


