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A SZEGEDI PIAC 
A szerdai hetipiac forgalma közepes volt. 
Jószág: Az állatvásárra felhajtottak 96 darab 

borjut, 26 kövér sertést, 270 sovány sertést, 3 ju-
hot és 1 tehenet. 

Az árak a következőképen alakultak: Borjú ki-
lója 42—52, kövér sertés 64—70, juh 44 fillér, éves 
sovány sertés darabja 25—30, féíéves 14—16, vá-
lasztási malac párja 5—12 pengő. 

Hns: Marhahús I r 100—120, II. r. 80—120, III. 
r. 60—100. borjúhús: comb 160—200, eleje lOo— 
180, paprikásnak 80—140, sertéshús karaj 140— 
160. comb llo—13o, oldalas 9o—llo, zsirszalonna 
lto. háj 120-130, zsir 120-140 fillér. 

Baromfi: csirke párja 100—250, kilója 110—120, 
lyuk párja 260—380, kilója 85—90. sovány kacsa 
párja 100—240, hizott kilója 90—110, sovány iud 
párja 250—500. hizott kilója 100—120, tojás da-
rabja 6—7.5 fillér. 

Gyümölcs; alma nemes fajta 40—60, közönséges 
10—30, barack kajszin 50—140, sárgabarack 10— 
60, őszi 100—160 körte 10—100, szilva 3o—12o. sár-
gadvnnye 40—60 fillér. 

Zöldségfélék: borsó zöld hüvelyes 40—56, fej-
tett literje 60—80, zöldbab hüvelyes 40—60, burgo-
nya 7—22. vöröshagyma kilója 8—12, fokhagyma 
20—40, petrezselyem csomója 5—14, sárgarépa 5— 
14. zeller darabja 2—6. fejes káposzta 16—24. kel-
káposzta 14—20, karalábé csomója 4—12, tök ki-
)ój:i 8—14. paradicsom 25—40, ugorka 12—30, zöld-
paprika apró hegyes 10 drb 5—8. töíteni való 15 
—10. torma kilója 30—50, spenót 15—25, sóska 40 
—60. fillér, füzéres paprika 180—350, őrölt kilója 
60-240 fillér. 

Gabona. Buza métermázsája 13.60—14.30. rozs 
10—11, árpa 13—13.80, zab nem volt, tengeri 14— 
15 pengő. 

Takarmány. Béti széna mázsája 5—6, hereszé-
na 7.50—8.50. alomszalma 2—2.20 pengő. 

— Hangos jelenet a Dugonics-téren. Tegnap 
este hangos jelenetre lettek figyelmesek a Du-
gonics-téri parkban sétálók. Egy fiatal férfi és 
egy valamivel idősebbnek látszó nő okozta a 
hangoskodást. A park sétaútjain veszekedve 
haladtak, a nő könvörgött, a férfi pedig hajt-
hatatlan volt és többizben rákiabált a nőre. A 
pár egyre izgatottabb tónusban vitatkozott, 
ma jd a sétálók arra lettek figyelmesek, hogv a 
férfi felemelte kezét és teljes erővel arculütöt-
te a nőt, aki sirva fakadt, ma jd éktelenül kia-
bált: 

— Ezt érdemlem meg lóled h j rom esztendő 
után? — kiabálta torkaszakadtából. 

A hangos botrányra nagy tömeg gyűlt össze, 
előkerült a rendőr is, aki a fiatalember és part-
nernője nevét felirta. Kiderült, hogv a sza-
kítani akaró fiatalember ál lami tisztviselő a 
nő pedig menyasszony jelöltje. Az uccai jele-
netnek a biróság előtt lesz a folytatása. 

s Dr. Pajor szanatórium é» vízgyógvintézet Bu-
dapest VITÍ . Va«-ucca 17„ szanatóriumi és kór-
házi osztályokkal napi 8 peneőtől Az njrhenma-
osztálvon pöstvéni iaznppnknláook. Fizikothenpla 
Zander. Orthopad gvógvtermek. Rádlnmkezelés. 
Fnterocleaner (bélfürdők) Bentlakó és bejáró be-
1 egek kezelése. Szívbetegek vizsgálatára Elektro-
kardigraph: kezelésére speciális gyógymódok. 
Szénsavas és oxygénfürdők. Legmodernebb a«th-
ma kezelés. Anvagcserevizsgálat A sebészeti osz-
tály látványosság«zárobamenő mütőtermeiben koz-
metikai plasztikai operációk is végeztetnek: em-
!rtpla«zfika. orrkorrectiő. aremegfiata1itá«. ráncel-
tüntftés. stb Ilrologlal osztály Szülő o*ztálvon 10 
napos legmérsékeltebb átalányárak. Tájékoz'atás* 
nyújt: Temesváry József gyógyszerész (tel.-1391). 
Makón Szöllőssy Jenő gyógyszerész (tel.: 2-^) 

K e l l n e r MArné szül. Schwaicz 
Etelka fájdalomtó' megtört szívvel 
jelenti, hogy a legjobb és legszere-
tőbb férj, 

Kelfner Mór 
kereskedő 

ju'iu'? hó 16-án elhunyl. Temetése 
csütörtökön, e hó 18-án délelőtt 107? 
órakor lesz az izr. temető cinterméből. 

Gyászol ják még te-t vérei és kiter-

jedt rokonsága. 

Külön villamos a Dugonics-téri öl 
10 órakor indui. 

Rösnttlátagaláso* mellfiztM kéret k. 

M A K Ó I H I R E K 

fl csanádmegyei 
munkatábor - 20 diák-

résztvevövel 
Kökénynél és a Maros-iorkoJatnál 

végeznek munkál 

A Turul-Szövetség elnöke, X'égváry József or-
szággyűlési képviselő kezdeményezésére alakult 
diák-munkatábor, amely működését Csanádmegyé-
ben Bökény-telep határában és a Maros torkola-
tánál kezdi meg, julius 22-én áll munkába. A 
munkatáborban 20 egyetemi hallgató, 2 svájci, egy 
dán és egy angol diák, azonkívül 30 kubikos fog 
dolgozni. Bökény-telep határában töltésmagasitá-
si, a Marostoroknál pedig gátjavitási munkát vé-
geznek. 

A tervbeveit munkák hatósági engedélyezése 
szerdán történi meg. A helyszíni szemlén a szegedi 
folyammérnöki hivatal vezetője, Bauer Sándor 
műszaki tanácsos, Csanádmegye részéről dr. Bécsy 
Bertalan, dr. Vintze Sándor főszolgabíró, a Turul-
Szövetség részéről Kosiydl László vett részt. A bi-
zottság a tervbeveti töltésjavitási és egyéb munká-
latokat közérdekűnek találta és engedélyezését ja-
vasolta. 

A munkálatok végrehajtásához szükséges kézi-
szerszámokat a Felsőtorontáli A ' - > s i t ő Társu-
lat adja a diák-munkatábornak s azokat a diá-
kok maguk fogják hajón felvontatni a Maroson a 
munka színhelyére. 

Három kulturvonat Csanádból Szegedre. A sze-
gedi szabadtéri játékok makói és csanádmegyei 
közönségét a Délmagyarország makói fiókkiadó-
hivatala szervezi meg. A makói és a csanádi köz-
ségek érdeklődő publikumá t hé rom kulturvona t és 
naponta autóbuszok fogják Szegedre szállítani. A 
jegyek árusítását a Délmagyarország makói fiók-
kiadóhivatala már megkezdte. Az első csanádi kul-
turvonat Elekről és Battonyáról kiindulva agusz-
tus 4-én indul Az ember tragédiája Dóm-téri elő-
adására. 

Veszett macska. Csorba Ferenc pitvarosi taní-
tó 3 éves Erzsike nevű kisleányát tegnap játsza-
dozás közben megtámadta és több helyen meg-
harapta egy veszett macska, amely a kislány si-
koltozására elősiető házbeliek elől a szomszéd ud-
varra, majd egy harmadik házba menekült, ahol 
sikerült agyonverni. Menekülése közben két ser-
tést és több baromfit megmart. A kisleányt fel-
szállították a Pasteur intézetbe. 

Jobb összeköttetés Pitvaros és Makó között. A 
Pitvaros és Makó között közlekedő autóbusz au- i 
gusztus elsejétől kezdődően a kővetkező menet-
rend szerint közlekedik: Makóról Pitvarosra in-
dul 5 óra 30 perckor és délután egy órakor, Pit-
varosról Makóra indul 6 óra 30 perckor és dél-
után 2 órakor. 

A terméseredményekre vonatkozóan kérdést 
intéztünk M e r é n y i Elemér vármegyei gazda-
sági főfelügyelőhöz, aki közölte, hogy a most ara-
tás a?á kerülő zabbal éppen ugy jártak a gazdák, 
mint két héttel ezelőtt a búzával. Az utóbbi na-
pokban a zab éppen ugv megégett, mint ahogy a 
búzát is az utolsó napok hősége tette tönkre. De 
ha néhány napon belől jó kiadós csőt nem kapunk 
— mondótta a főfelügyelő —. akkor a jó kukori-
catermésről is le kell mondani. A helyzet már 
most is az, hogy a kukoricára gyengébb földekben 
legjobb esetben is csak közepes termésre számit-
hatunk. A burgomvák egvrészében és pedig a ko-
rai őszi bursronvákban a kár. már be sem hozh tó. 
^bböí a fajtából már kevés és apró szemű lesz 
a termés. A késő őszin még segíthetne egy jó ki-
adós eső. 

A kiszombori belvizlevezetés. A kiszombori 
úgynevezett rétalji csatornázás ügyében helvszini 
tárgyalást tartottak, amelyen az érdekeltek meg-
egyeztek abban, hogy belekancsolódnak a fehér-
tói csatornarendszerbe s a szükséges földterülete-
ket ingyen átengedik a csatornaépítések céljaira 
abban az esetben, ha a fehértói belvizöblözetben 
megállapított vizlevezetési járulékok fele össze-
gével terhelik meg őket 

— Tolva* a n lébán 'á " Az u'szegedi nlébá 
nia hivatalban az elmu't é'szpka tolvaj járt. Az 
ismeretlen tettes az ablakon keresztül mászoit 
be az irodahelviségbe és elvitt egv Underwood 
tipusu Portable Írógépet. Á rendőrség keresi 
a tolva it. 

/ls: olvasó rovata 
Nyilvános leieionállomásl 

a Va3éria~lérre 
Tekintetes Szerkesztőség! Miután a közön-

ségnek csak a nyilvánosság ut ján van alkal-

ma felszólalni s ez a sajtó, kérem hogy so-

ra imnak helyet adni szíveskedjék. 

A postahivatal az utóbbi időben néhány 
távbeszélőállomást szereltetett fel a belváros-
ban, melyet azonban csak gyéren használ a 
közönség, ellenben ott ahol arra nagy szük-
ség volna, h iába keressük. Értem ez alatt a 
Valérai-teret, ahol hetivásárok alatt a város 
minden részéből összeseréglik a közönség s 
már magába véve azon körülmény, hogy a 
paprikatőzsde is itt van, nagy szükség volna 
egy nyilvános állomásra, amely bizonyára 

élénk beszédforgalmat bonyolítana le. Érre 
hívom fel a t. Postaigazgatóság figyelmét. 

A tekintetes Szerkesztőség igaz tisztelője: 
Egy adózó polgár. 

A csendrendelet és a rádió 
Tekintetes Szerkesztőség! Mikor a hatösa-

gok végre gondolnak az ember idegeire is 
csendrendelet formájában, midőn az agyon-
hajszolt ember az esti órákban pihenésre vá-
gyakozik, ezt a rádiószabályrendelet megfe-
lelő alkalmazása nélkül — sajnos — el nem 
érheti. Hogy etekintetben orvoslás történjék, 
kér jük a tek. Szerkesztőséget, jelen soraink 
szives közlése által felhivni a rendőrség fi-
gyelmét arra a nagy lármára és káoszra, ami a 
rádióval való visszaéléssel történik szinte min-
den este. 

Az Attila-uccában, amin t a nap leáldozik, 
friss levegőre vágyva, kinyi ló ablakokon át 
a friss levegővel behatol a békés polgár la-
kásába a tűrhetetlen zaj. amit egyesek rá-
diója okoz. megzavarva az egész ucca lakói-
nak nyugalmát. 

Ha élvezni akarják az előadásokat, ne 
kényszerítsék azt másokra is, hallgassák azt 
vagy zárt helyiségben, vagv teljesen lefoko-
zott hangon, — de ne rendezzenek hango í 
előadást az uccán. 

Talán most a csendrendelet meghozatalá-
val e csendháboritást is meg kellene szüntet-
ni és kímélni az emberek idegeit. 

Tel ies tisztelettel: Az Altila-uccai kénysze>-
rádióhallgatók. 

Az OH-heten 
Tekintetes Szerkesztőség! Stfivesked ienek 

nanaszos soraimnak helyt adni lapjukban. 
Mint magánalkalmazott, az OTI-nak vagyok 
a tagja. Nem igen szoktam igénybevenni az 
intézménvt, azonban a múltkor mégis szük-
ségem volt rá, mert megbetegedtem. Betegsé-
gem olvan természetű volt. hogy bemehettem 
vele a hivatalba, de viszont az orvost nem 
nélkülözhettem. Egvszerü eszemmel azt gon-
doltam. hogv orvost kapni nem nehéz. Hát 
először is hosszas utánjárással tudtam meg, 
hogy melvik orvost kell felkeresnem. 
Mivel addigra az előirt látogatási idő 
elmúlt , kénytelen voltam m á s n a p reggel 
felkeresni az orvost. De mert szakorvosi vizs-
gálatot kívántam, kaotam egy cédulát, amelv-
lvel ismét m á s n a p elmehettem a főorvos-
hoz. onnan véére a szakorvoshoz. Há t ez az 
ut. ez hosszad-,'ma< adminisztráció nem meg-
felelő a — betegnek. Helyes volna, ha az 
r>TT fplállitana valnmilven insnekciós szoba-
félét. ahol mondü ik reggel héttől este héfig 
m ind ig volna egv orvos, aki az ilyen lábon 
íáró betegeket el látná tanáccsal, útbaigazí-
tással. bekötözne esv megsérült kezet, port 
adna fe'fáiás. csönr>et gvomnrfáíás ellen, 
m'nden tortura és után?árás nélkül Végre ez 
az intézet é.ileke is. A feifáiós. foefáióc bete-
get könnvebNm elkap ia a gén ez az OTT-nak 
többe kerül. Ha eleiét veszik a betegéének, 
nébánv filléres orvossággal,, az mind ig ol-
csóbb. mintha kia lakul hosszas kezelést igény-
lő be»eeség. Már pedig a tag, ha nem múlha-
tatlanul szük«ége«. nem teszi meg a fentebb 
leirt utat O n k akkor megy az OTI-ba, ami-
kor — viszik. 

Tisztelettel: ("aláírás.) 

méz-fröccs! 
Mézcsarnok Dû níe-tér 10.« 


