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— Tízezer frontharcost várnak Szegedre. Az 

Országos Frontharcos Szövetség szegedi főcso-
portja a Szegedi Hét alatt, szeptember 3-án 
"zászlószentelessel egybekötött frontharcos na-
pot rendez. A szegedi főcsoport a frontharcos-
nap sikere érdekében nagyszabású propagandát 
fejt ki és az egész országban szétküldi nyom-
tatványait, amelyekben a szabadtéri játékokat 
és a Szegedi Hetet ismerteti. A főcsoport külön 
vonatokon tízezer frontharcost vár szeptember 
3-ára Szegedre. Ebből az alkalomból Szegedre 
jön a szövetség egész vezetősége: gróf T a -
k á c h-T o 1 v a y József altábornagy országos 
elnök, vitéz R á t v a y Imre tábornok alelnök, 
K e r t é s z Elemér ügyvezető igazgató és még 
számos vezető. Az ünnepség 3-án délelőtt 11 
órakor kezdődik, az országos elnök csapatszem-
léiével, a tábori misét a Zsótér-ház előtti téren 
felállított oltárnál tartják meg, itt szentelik 
fel a zászlót is. Beszédet mond: T o p o r c z y 
Károly nyugalmazott tábornok, szegedi elnök, 
gróf T a k á c h-T o 1 v a y altábornagy és K e r-
t é s z Elemér. Délben a Vigadóban bajtársi ebéd 
lesz. 

— Udvariasan kell bánni a városházi felek-
kel. A Délmagyarországban panaszos levél je-
lent meg a napokban arról, hogy egyik városi 
hivatalban az ügyfelekkel modortalanul bán-
nak el. Dr. P á l f y József polgármesterhelyet-
tes a panasz kapcsán szerdán körrendeletben 
felhívta a városi ügyosztályok tisztviselőit és 
alkalmazottait, hogy a közönséggel szemben a 
lehető legmesszebbmenő udvarias bánásmódot 
és magatartást tanúsítsák. 

— Csütörtökön reggel százötven szegedi cser-
kész érkezik Gödöllőről. A gödöllői dsemborin 
résztvett cserkészek nagyrésze már elindult 
hazafelé. A külföldiek zöme kedden indult el 
a világtáborból, szerdán pedig megkezdődött a 
magyar cserkészek uti készülődése. A szegedi 
altábor cserkészeinek egyik része szerdán éj-
szaka ült vonalra és csütörtök reggel érkezik 
Szegedre. Számszerint százötvenen jönnek ez-
rei a vonattal, nagyrészük szegedi, néhányan a 
szomszéd városokba valók. Az ötödik altábor zö-
tne még Gödöllőn van és csak csütörtökön, il-
letve penteken utazik el onnan hazafelé. Szom-
baton érkeznek haza Gödöllőről a szegedi cser-
Készek teljes számban, az állomáson ünnepé-
lyes fogadtatásban lesz részük. 

— Szeged tejellátása. Beszámolt a Délma-
íyarország arról, hogy a Szegedi Gazdasági 
Egyesület legutóbbi gazdaköri értekezlete Sze-
ged tejellátásának összpontosítása érdekében 
ílhatározta, hogy a tejellátást a fogyasztókra 
ls a gazdákra való tekintettel rendezni kell. Az 
írtekezlet arra az álláspontra helyezkedett, hogy 
Szeged tejellátását szövetkezeti ütőn látja biz-
tonságban és ez esetben rendezni kell a más 
törvényhatóság területéről beözönlő tejforgal-
mat olyan értelemben, hogy azok a vidéki ko-
fák és termelők, akik eddig Szegeden házaltak, 
j jövőben csak a hatóság által kijelölt tejpiacon 
irusithatnak. A vidéki kofák és a szegedi ter-
melők ügyét kell megoldani, mert lehetetlen 
lelyzet az, hogy Szeged tejellátása ugy legyen 
biztosítva, hogy a napi 30.000 liter tejet, eny-
nyire Szegednek szüksége van, vidéki kofák 
lozzák be, sokszor meg nem engedett uton. Az 
értekezlet kimondta, hogy tejszövetkezetet ala-
kit, amely azonban nem zárja ki a kofarend-
szer megszűnését, de hatósági beavatkozást kö-
vetelnek ezen a téren. Szegeden ezután csak 
olyan kofa árusíthat tejet, aki az árusításra en-
gedélyt kap a várostól. 

— Orvosi hir. Dr. Bach Imre, belgyógyász, sza-
badságáról megérkezett. 

— Razzia a Valéria-téren. A városi előljáró-
sági hivatalnál feljelentést tettek a Valéria-téri 
husárusok egyrésze ellen azért, mert hustőkéi-
ket és asztalaikat, amelyeken az eladásra ke-
rülő hust kimérik, nem tisztogatják rendszere-
sen. Az előljárósági hivatal most naponként 
ellenőrzi majd a Valéria-téri husárusokat. 
Ugyanígy naponkénti razziák lesznek a piaco-
kon is, mert panaszt tettek, hogy sok élelmi-
szert a földön árusítanak. 

— MIEFHOE Garden-party augusztus 19-én 
a Vigadóban. 

— 80 éves multam, mert „Igmándit" ittam. 
Minden héten egyszer, fél pohárral reggel! 
— Augusztus 26-án nyílik meg a szegedi lakbe-

rendezési vásár az ipartestület székházában. A Sze-
gedi Hét-tel kapcsolatosan a vidékről Szegedre uta-
zók kedvezményes vasúti jegyeket vehetnek igény-
be. A bútorvásár szeptember 3-ig tart. 

— A Somogyi-telepi iskolához vezető ut sa-
Iakozása. Az uj Somogyi-telepen nincsen gya-
logút és így az ott való közlekedés esős-sáros 
időben úgyszólván lehetetlen. Nemrégiben kül-
döttség kérte, hogy az uj Somogyi-telepen leg-
alább az elemi iskoláig vezető utvonalat kö-
veztesse ki a város, mert esős időben az iskolá-
ba járó apró gyermekek térdig gázolnak a sár-
ban. Szerdán ebben az ügyben I r i t z Béla tör-
vényhatósági bizottsági tag inditványt nyújtott 
be az augusztusi kisgyüléshez. Azt indítvá-
nyozza, hogy még az oszi esőzések beállta előtt 
rendelje el a kisgyűlés az algyői országúttól az 
uj Somogyi-telepi elemi iskoláig vezető útvo-
nal kisalakoztatasát. 

— Csavargás miatt dologház. A rendőrség 
kedden elfogta Czombos Eszter 24 éves buda-
pesti leányt, aki már napok óta csavargott 
Szegeden. A leány hónapokkal ezelőtt is Sze-
geden járt. akkor'is elfogták és a rendőrbiró el-
itélte, sőt kitiltotta a város területéről. A leány 
azonban a tilalom ellenére visszatért. Czombos 
Esztert szerdán a járásbíróság elé állították 
közveszélyes csavargás és egyéb tiltott cselek-
mény miatt. A leány elismerte, hogy csavargott 
Szegeden és ismeretségeket kötött. Elmondot-
ta, hogy azért jött Budapestről Szegedre, mert 
„a vidéken mégis könnyebb a helyzet". Az volt 
a szándéka, hogy néhány hétig Szegeden ma-
rad. azután visszautazik. A járásbíróság 30 
napi fogházra ítélte Czombos Észtert, a bünte-
tés 1 ¡töltése után pedig dologházba utalta, te-
kintettel arra, hogy már többizben elitélték 
csavargás miatt. 

— MIEFHOE Garden-party augusztus 19-én 
a Vigadóban. 

! Budapesti elsfl fodrászüz-
letben alkalmazásban volt 

kiváló női fodrászt 
szerződtem és igy tartós- és vlzondolélftst a leg-
szakszerűbben végzek. Araim a régiek. Hajfes-
tés, manikürözés. Olcsó hérlelrendszer! Kérem errfil 
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— Az egész ország felfigyel a Szegedi Hét-re. 
Az egész országban arról a szinte példátlan 
erőkifejtésről beszélnek, amellyel Szeged ma-
gára akarja vonni az egész ország figyelmét, 
hogy bebizonyítsa: mint környékétől meg-
fosztott határváros is helyet követel és érdemel 
a nap alatt. A Szegedi Hét augusztus 26-án 
kezdődik. A gazdák tiz különböző kiállításon az 
Alföld homokjának csodálatraméltó terményeit 
mutatják be az Alföldkutató Bizottság és a 
Mezőgazdasági Egyesület rendezésében. A 
programnak ez a része a hozzákapcsolódó ál-
latkiállitásokkal és lóversenyekkel az egész or-
szág mezőgazdaságának az érdeklődését Sze-
gedre irányítja. Az ipar és kereskedelem lak-
berendezési kiállítással, szegedi specialitások 
(paprika, tarhonya, papucs, bicska stb.) aukció-
javai és nagyarányu kirakatversennyel tesz ta-
núságot életrevalóságáról és fejlettségéről. Az 
irodalom és művészet fényes formában jut 
szóhoz azokon a grandiózus szabadtéri játéko-
kon, amelyeknek keretében „Az ember tragé-
diája", valamint a Szent Erzsébet legendája 
kerül színre. 30-án a Templom-téren a buda-
pesti filharmonikus zenekar nagyszabású 
monstre hangversenyt ad Dohnányi Ernő és 
Kodály Zoltán vezényletével. Az irodalom és 
művészeti program további eseményei: a Mó-
ra—Juhász—Sik Sándor irodalmi est, a képző-
művészei és iparművészeti kiállítások, a Téka 
irodalmi matinéja, a Szegedi Fiatalok Művé-
szeti Kollégiumának kiállítása, valamint a 
szegedi filharmonikusok szeptember 7-i nagy 
hangversenye Figedy-Fichtner Sándor vezény-
letével. A Szegedi Hét alatt tartják meg a kör-
nyékbeli leventezenekarok versenyét is. Az or-
szág minden részéből és külföláről Szegedre 
érkező vendégek szórakoztatására nagy sport-
ünnepélyek, futball- és pólómérkőzések, gar-
den-parlyk, különböző felvonulások, történelmi 
élőkepek és egyéb látnivalók lesznek. A Sze-
gedi Hetet egy soha nem látott szines és ötletes 
tiszai ünnepely fejezi be, amelybe hangulat, 
humor, szépség váltakoznak egymással. A Sze-
gedi Hétre minden városból filléres és ked-
vezményes vonatok indulnak Szegedre, a MFTR 
50 százalékos kedvezményt ad a Szegedre uta-
zóknak. 

Elltáfasodásnál, köszvénynél és cukor-
betegségnél a természetes »Ferenc József-
keserűvíz javítja a gyomor és a belek működé« 
sét és előmozdítja az emésztést. Az anyagcsere-j 
bántalmak gyógyító eljárásainak több kutat 
tója megállapította, hogy a Ferene Józsefi 
vlz*kura nagyon szép eredményre vezet, A 
Ferens József keserűvíz gyógyszertárakban, 
drogériákban és fflszerüzlelekben kapható. B.I 

Három szegedi sakkozó 
a délkerületi bajnokság döntő-

iében 
(A Délmagyarország munkatársától.) Szer-

dán hajnalban fejezték be a Szentesen rendezett 
délkerületi sakkbajnokság előmérkőzéseiL A 
hatos csoportokban lejátszott előmérkőzés ered-
ménvekép a következő nyolc játékos került a 
döntőbe: S o ó k y László K o n r á d Alajos; 
M á k Ernő (Szeged), Szebasztián Béla (Makó), 
Szijjártó Sz. Benjámin (Szentes), Gruber Sán-
dor (Békéscsaba), Török Béla (Szolnok), dr. 
Gyúró József (Gyula). A döntőben versenyen 
kivül indul E r d é l y i István román mester ís. 
Kiegészitésül Korógyi (Szentes) játszik. A ver-
seny meglepetése, hogy három szegedi jutott a 
döntőbe. A bajnoki versenyeket 21-én fejezik 
be. 

Lugkőve! megmérgezte magát 
egy 19 éves leány 

(A Délmagyarország munkatársától) Szer-
dán este a Rigó-ucca '6. szám alatti házból a 
közkórházba vitték a mentők Horváth Rozál 19 
éves bejárónőt. A fiatal leány lugkSvel meg-
mérgezte magát, állapota rendkívül súlyos. X 
nagymennyiségű maró folyadék összeégette a 
leány belső részeit Kihallgatni még nem lei 
hete'tt. A leány tettének okát nem tud iák. bú-
csúlevelet nem hagyott hátra. 

— Az Alsóvárosi Népkör ünnepsége. Az AIsó-A 
városi Népkör az aratási és cseplési munkáK 
befejezése alkalmából kedden ünnepséget tar-' 
tott. Az ünnepség az alsóvárosi templomban 
kezdődött. A népkör helyiségében kétszáz teri-j 
tékes ebéd volt, amelyen számos felszólalás 
hangzott el. D e á k János üdvözölte a megje-j 
lenteket. Bejelentette, hogy a többi gazdaegye-
sület példájára az Alsóvárosi Népkör is tar! 
ezentúl fogadalmi ünnepet, évente Nagyboldog-í 
asszony napján. Dr. Tóth Imre után dr. S z é-i 
c h é n y i István beszélt. Arról beszélt, h'ogv a 
népek boldogulása a vezető politikusok sike-
rén múlik. Dr. V i n k l e r Elemér a világot 
emésztő gazdasági harcról beszélt, amelyből a 
magyar gazdatársadalomnak győztesen kell ki-> 
kerülnie. Dr. H u n v a d i-Vas Gergely a kar-
tell szerű termelésről emlékezett meg, amellyel 
csak szervezkedéssel tudnak a gazdák szembe-
szállni. A beszédek elhangzása után a társ--
egyesületek üdvözlései következtek, ma jd Tóth" 
P. Illés zárószavaíval ért véget az ünnepi ebéd. 

— A MIEFHOE Garden-partv-ja augusztus 
19-cn a Vigadóban. Asztalok a Vigadó főpincé-
rénél jegyezhetők elő. 

— A hadirokkant virágárusok Szent István-
kor és vasárnap is árusíthatnak. A kereskedel-
mi miniszter leiratában arról értesítette a vá-
ros hatóságát, hogy rendeletileg szabálvozta a 
hadirokkant virágárusok árusítási idejét. Az 
ujabbí rendelkezés szerint a rokkant virágáru-
sok vasárnap és Szent TstvSn napján reggel £ 
órától esti 7 óráig árusíthatnak. 

v e i ő s ö k ! 
T R É N I N G R U H A 

minden színben kapható 

H A B S E L Y E M S L U Z 
g y ö n y ö r ű színekben 
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