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1929 julius 28. DÉLMAGYARORSZÁG n 

Nagy a torlódás 
fürdő- és nyaralóhe lyeken 

Az őszinek is beillő jul ius elejei időjárás 
erősen lefokozta a nyaralásra indulók számát, 
ami kifejezésre jutott ugy a hazai, mint a kül-
földi fürdő- és üdülőtelepek látogatottságán. 
Julius második fele azonban már egészen más- , 
ként fest. A hőség szinte ilzi az embereket a 
fürdők és árnyas nyaralóhelyek felé. A Délma-
ggarország segítségére siet dolgozó előfizetői-
nek és hogy a szerényebb viszonyok között 
élők kivehessek részüket a nyaralás örö-

Ausztria : 

meiből, módot nyújtunk a le-': mértebb és 
legkellemesebb soőgy- és üdülőhelyeken Uuá-
nvos elhelyezkedésre. 

Minden előfizetőnk, aki az alább felsorolt 
helyek valamelyikére akar utazni, megvált-
hatja szállodai, illetőleg ellátási utalványát 
kia Ynivalalunkban. ahol a vasúti költségekre 
is készséggel adunk felvilágosítást. 

Kedvezményes nyaralóhelyeink jegyzőké: 

Fen?ö 
Wien 57 
Vöslau 48 
Semmering 66 

Steinhaus am 
Semmering 60 

Külb am 
Semmering 58 

Graz 48 
Radegund 55 
Tralhütten 55 
Maria Wörth 56 
Mtersee 62 
Mallestig 55 
Milstadt 55 
Kitzbühel 60 
Gleichenberg 58 
Kleinkirchen 53--55 
Jenbach 55 
Zürs 65 

S c h w e i z : 
Davos 63--68 
Basel 55—63 
Lausanne 58 
Montreux 68--70 
Genf 63 
St. Moritz 8 5 - 105 
Vevey 65 
Arosa 75 
fnterlaken 75 
Neuschalel 58 

O l a s z o r s z á g : 
PengS 

Abbazia 58 -63 
Lovrana 63 
Víareggio 63 
Velence—Lido 58 -84 
Bímini 58 
Torbole № 
Lussinpicolo 53 
Nervi 55 
Porlorose 55 - 65 

Róma 70 
Taormina 63 
Riccione 58 

Milano 58 
Francasvillc 68 

Franciaország : 
Paris 
Deuville 

Biaritz 
Villefranche 
Nizza 
Cannes 
Le Cannet 
Chamonix 
Hyeres 
Cauleret 
Nimes 
Lourdes 
Strassbourg 

58 
70 
58 
55 

55-58 
55 
55 

59- 60 
55 
56 
58 
58 
58 

Pengö 

Marseilles 58 
La Baule 70 

Menton 55 
Juan les Pin«; 55 
Canne sur Mer 55 
Reims 55 

Monte Carlo fi2 
Monaco 65 
Fontainebleu 60 

Roues 55 

Balaton : 
Siófok 56 
Balaton Mária 56 
Balaton Szárszó 53 

Anglia : 
London 60 
Brighlon 60 
Oxford 60 
Mitcham 60 

Csehország: 
Fenyőháza 58 
Iglófüred 60 
Baldócfürdő 60 
Tátraszéplak 65 

Németország: 
Karlsruhe 55 
Bad Reichenhall 43 
Bad Harzburg 55 

Az árak pengőben hétnapi teljes penzióval (naponta háromszori étkezés) értendők 
Az utalvány legalább öt nappal az elutazás előtt megváltandó 

W J W f / 3 1 B Vasárnap. Róm. kath. F. 10 Ince 
S S M M / A O . ^ Protestáns F. 9 Ince. Nap kél 
4 óra 32 perckor, nyugszik 7 óra 40 perckor. 

Somogyi könvvtár zárva. Muzeum uvHva dél-
előtt 10-től fél j-lg. 

Egyetemi könyvtár vasár- és Onnepnap zárva. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-

tanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos sugárut 59. 
'Tel. 996.) Borbély József, Tisza Lajos körút 20. 
'Tel. 1268.) Gerle Jenő, Klauzál tér 3. (Tel. 359.) 
Moldvány Lajos, Újszeged, Vedres ucca 1. (Tel. 
S46.) Nagy György, Boldogasszony sugárut 31. 
Tel. 1125.) Selmeczv Béla, Somocvi-telep. (Tel. 5.) 

A szegedi pékek fölemelték 
a kenyér árát 

Az Alföldi Sütőiparosok Szövetsége közli a 
következőket: Az egy hónappal ezelőtt kezelő-
dölt tőzsdei lanyhulást minlegy két hcie hir-
telen emelkedés váltotta lel. Az emelkedés kö-
vetkeztében a liszt -1—6 fillérrel megdrágult, 
úgyhogy m a már az elsőrendű nulláslisztet a 
malmok 38—10 filléres áron adják. Mindezek 
tigyelembévételével a szegedi sütőipari szak-
osztály kalkuláló bizottsága a kenyérnél kilón-
ként í filléres áremelést javasolt, amit a szak-
osztály csütörtökön tartolt időse egyhangúlag 
elfogadott. .4 határozat alapján tehát a í-es 
lisztből készült kenyér Í2 fillér, a 6-os lisztből 
készült 38 fillér les: ki.ójramonként. A nagy-
bani árak 4 fillérrel alacsonyabbak. Az uj 
árak hétfőn lépnek életbe. A szakosztály ha-
tározatában azt is kimondotta, hogy ezek az 
árak nemcsak a budapesti, de több vidéki 
város árainál is alacsonyabbak. 

— Petőfi Sándor 8(1 eves évfordulója alkalmá-
ból a Munkásotthonban megemlékeznek a költő-
ről. A szervezett munkásság julius 31-én, szer-
dán Petőfi halálának évfordulója alkalmából es-
te fél 8 órakor a Munkásotthonban emlékünnepélyt 
tart, amelyet a zenekar és a dalárda nyit meg. 
S t e r n Dóri prológust, dr. V a 1 e n t i n y Ágos-
ton emlckbeszédct mond. A munkáskulturszervek 
zenében, énekben és szavalatokban mutatják be 
Petőfi költészetét. Belépődijat nem szednek, ven-
dégeket és érdeklődőket szívesen látnak. 

— Az >Ollhon< választmányi gyűlése. A Szegedi 
Tisztviselők Otthona választmánya julius 29-én, 
délután 6 órakor, a kenyérárakkal kapcsolatosan 
felmerült kérdések tárgyában rendkívüli gyűlést 
tart, amelyre 3 választmány, valamint az ügy 
iránt érdeklődő egyesületi tagokat ezúton is meg-
hívja az elnökség. 

z 300-as auiótaxiná! vonjon le 20 százalékot. 
— A Szegedi KathoÜkus Nővédő Egyesület Zsó-

fia napközi otthon óvodája a Korona-ucca 18. 
szám alatt 29-én, hétfőn megnyílik; 

— Halálozás. Pénteken éjjel rövid szenvedés 
után 85 éves korában, házasságának 60-ik évében 
meghalt E i c h e n b a u m Ignác ny. néptanító' 
Az elhunytat, aki egyik érdemes, lelkes úttörője 
volt a magyar népoktatásnak, özvegyén kívül gyer-
mekei: özvegy Domán Hugóné, l.rdős Miksa. Já-
nos, 1 erenc, Sleiner Sománé, Klein Leóné. nyolc 
unokája, dédunokája és kiterjedt rokonság gyá-
szolja. Eichenbaum Ignác temetése ma, vasár-
nap délután 6 órakor lesz a szegedi zsidó "temető 
cin terméből. 

— Etütötle az autó. Szombaton reggel hat óra-
kor jelentették a mentőknek, hogy a ¡íelemen-uc-
cában B á 1 i n t István 35 éves napszámost egy 
ismeretlen autó elütötte. Bálintot kisebb sérülé-
seivel a közkórházba szállították. • • 
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a magyar föld aranykalászos ter-
mése nemsokéra éretten fog rin-
gani a táblákon. Kora hajnaltól 
napnyugtáig peng majd a kasza: 
kemény robotban görnyed a 
gazda, a béres, hogy idejében 
behordhassa egész évi munká-
jának gyümölcsét. 

Ezt a munkát csak az birja, 
aki talpig egész ember, akinek 
minden izma acélos és erős. A 
forró napon ellankad a kar, ve 
rejték lepi el a testet. 

Asszonyok, 
leányok, 

ha viszitek az ¿leimet, a frissítő 
italt a dolgozóknak a földekre, 
ne felejtsétek otthon a valódj 

sósborszeszt 
meri az ilyenkor valóságos Isten-
áldás. Felfrissíti az elbágyadt 
Izmokat, gyors mozgásba hozza 
a vért, edzi és kitartóvá leszi az 
egész szervezetet, hűsíti a verej-
tékező homlokot, megszünleii az 
itt-ott fellépő szédülést, émelygés!, 
szóval valóságos újjászületést je-
lent a munkában göinyedőknek. 

Mindenütt kaphatói 
UtAnxatot na f o g a d j o n el. 

Egy ecuadori várost elpusztított 
a földrengés 

Newyork, julius 27. Az Associated Press 
quitói (Ecuador) jelentése szerint tegnap reg-
gel Mogurko városát a földrengés csaknem 
teljesen elpusztilolta. Az első jelentések sze-
rint hatvan a halottak száma. A lakosság kö-
rében általános pánik tört ki és az emberek 
fejvesztetten menekültek a szerencsétlenség 
színhelyéről . 

— 27 fokra esett a szegedi hőmérő. A szegedi 
egyetem földrajzi intézetének meteorológiai ob-
szervatóriuma jelenti, hogy szombaton Szegeden 
a hőmérő legmagasabb állása 27.2 fok C., legala-
csonyabb 18.1 fok C. volt. A barometer adata 
nullfokra és tengerszinre redukálva reggel 758J9 
mm., este 760.0 mm. A levegő relatív páratartal-
ma reggel 100 százalék, délben 69.9 százalék. A 
szél iránya reggel északi, este nyugati. Az éjjel le. 
hullott csapadék 19.3 mm. 

— A nyugdíjasok szombaton este jói sikerült mű-
soros estélyt rendeztek a Gcdó vendéglőben. A 
megjelenlek a legjobb hangulatban a késői órák-
ig maradlak együtt. 

— A slellini kiffőiőben elsülyedt egy lehergő-
zös. Stettinből jelentik: A stetlini kikötőben az 
elmúlt éjszaka súlyos hajószerencsétlenség történt. 
A Schwedt tehergőzös, amely nagyobb burgonya-
szállítmányt hozott, közvetlenül a kikötőbe való 
befutás után váratlanul elsülvedt. A hajón har-
minckét ember tartózkodott, akiknek kétségbeesett 
segélykiállásaira azonnal több motorcsónak indult 
a katasztrófa színhelyére. A hajósok nagyrészét 
már nem lehetett megmenteni s csak azokat si-
került kihalászni a vizből, akik még idejekorán 
elhagyták a sülyedő hajót és a tengerbe ugrot-
tak. Az első hírek szerint a katasztrófánál húszan 
vesztették életüket. A hajó elsülyedésének oka 
még nem ismeretes,, 

OPERA ZONGORATEREM 
Budapest. VI.. Hajós u c c a lö . 
V i l á g m á r k á s zongorák, pianinók 
ezer pengőtől, negyven pengős havi 

részletre is. B.6 
N a s y t i sz tv i se lő i kedvezmények . 


