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A SZEGEDI PIAC 

A szombati hetipiac nagy volt. Az árak a kö-

vetkezőképen alakultak: 

Jószág. Az állatvásárra felhajtottak 87 darab 
borjut, 17 juhot és 3 tehenet. 

Az árak a következőképen alakultak: Borjú ki-
lója 40-50, juh 45-48 fillér. 

Has. Marhahús: I. r. 100—120, I t r, 80—120, II I , 
r. 60—100 fillér Borjúhús comb 140—20o, eleje loo 
180, paprikásnak 80—140, sertéshús karaj 140—160, 
comb 12o—14o, oldalas 100—120, zsirszalonna 120 
—130, háj 130-150, zsir 140-150 fillér. 

Baromfi: Csirke párja 100—260, kilója 80-110. 
tyúk párja 260—400, kilója lOO—llo. sovány ka-
csa párja 140—300, hizott kilója 90—10o, sovány 
lud párja 240—150, hizott kilója 80—100, tojás da-
rabja 6.5—7.5 fillér. 

Gyümölcs. Alma nemes fajta 35—65, közön «é-
ges 8—25, barack' kajszin 60—140, őszi 60-140, 
körte 25—80, szilva 20—80, sárgadinnye 14—25, gö-
rögdinnye 8—14, szőlő 50—80. 

Zöldség. Borsó zöld hüvelyes 50-70 fejtett li-
terje 70—100, zöldbab hüvelyes 25—58, burgonva 7 
—30, vöröshagyma kilója 6—10. fokhaeymi 20— 
40, petrezselvem csomója 4—12, sárgarépa 4—12, 
zeller darabja 3—8, fejes káposzta 15—25, kelká-
poszta 15—25. karalábé csomója 4—12. tők kt'ó-
ja 4—10 paradicsom 16—24, ugorka 5—40, zöld-
paprika apró hegves 10 drb 3—5. tölteni való 10— 
20. torma kilóla 30—50, spenót 12—20, sóska 40— 
fiO fillér, füzéres paprika 2.80—4.50, őrölt kjíója 
0.90—3.30 pengő. 

Gabona. Buza métermázsája 1120—14.80, rozs 
J9.00—12.50, ártva 1420-14.50, zab 15.00-15.5o, 
tengeri 16.70—17.0o pengő. 

Takarmány. Réti széna mázsája 5—6.00, here-
széna 8—9.90, alomszalma 1.80—2 pengő. 

ElsBrendiikárpitosmunkák 
l i a d r a i l n é l . Kés* foteek, rekamiék. 

Ssentmihily-iieca 1, szám fFodor-ucea sarok) 

•mm Felhívás a frontharcosokhoz. Az Országos 
Frontharcos Szövetség szegedi főcsoport telepi 
körzete augusztus 4-en, vasárnap délután 4 
érakor a Csuri-vendéglőben (Algyői vámház-
ra! szemben) gáz- és légvédelmi előadást tart. 
A szegedi főcsoport IV. és lelepi körzete au-
gusztus lt-én Fodor-telepen a Tátra-téren 
nagyszabású népünnepélyt rendez. 

— A siker művészetével foglalkozik cikkében 
Hevesi Sándor az Uj Idők mai számában. Herczeg 
Ferenc szépirodalmi lapjának gazdag tartalmából 
kiemeljük még Szitnyai Zoltán, Dénes Gizella, 
Szász Géza elbeszéléseit. 

PÁRISI NAGY ÁRUHÁZ RT. 
s z e a c o , c s b k o n k s * « k i s s u c c a s a r o k 

SZEGEDI EMLÉKTÁRGYAK: 

Iparművész könyvjelző 20 féléből ki-
választható —-21 

Iparművész festett és égetett toiástartó — 2 1 
Puderdoboz festve, gyönyörű kivitel —.21 
Iparművész szalvétagyürü —24 
Szines angol uszkár kutya szobor —-24 _ 
Cigaretta elnyomó, szobrász kerámia —.24 
Iparművész fogvájótartó —.24 
Égetett és festett faváza —.58, —.48, —.24 
Festett iparművész korsó —.58 
Kerámia hamutányér —.58, —.24 
Iparművész festett és égetet fadoboz —.98 
Vásárhelyi kis váza —.24 
Zippzáras iparművész bőr erszény —.78 
Iparművész női bőr erszény —.48 
Iparművész bőr patkó erszény —.88 
Iparművész bór belső tárca —.98 
Miniatűr bőr szegedi papucs —.58 
12 drb szegedi képeslap — 2 4 
5 drb matt szegedi képeslap , - . 34 
1 pár női bór, v. bársony papucs P 2.88 
1 pár gyermek bór, v. bársony papucs P 1.98 
1 k« szegedi kéttojásoe tarhonya -.68 
1 kg szegedi téli szalámi P 3.38 

M A K Ó I HIREK 
A városnak kell fizetni a tönkrement kertészek 

helyett. T a r n a y alispán előterjesztésére a vár-
megye kisgyülése ma tudomásul vette, hogy mint 
kezes, 2075 pengőt köteles fizetni azok heiyett a 
kertészek helyett, akik fagykárkölcsöneikkel adó-
sak maradtak a Makói Gazdasági Hitelszövetke-
zetnek. Tekintettel arra, hogy a városnak nem 
áltott módjában ezt az összeget készpénzzel ki-
fizetni, igy viselnie kell még annak az üzletrész-
nek az árát is, amelyet e kölosön folyósítása elle-
nében kellett váltania a szövetkezetnél. 

Előnvös ajánlatot kapott Palota község a vil-
lamosításra. Csanádpalota község kép/sMőtestű-
Jete a többi községektől függetlenítette: magát a 
villanyosság! kérdésben és elhatározta, hogy a 
kérdést már most dűlőre viszi. A P»Nf. Du.iénluli 
Társaság most ajánlatot tett a községnek olyan 
értelemben, hogy hajlandó a villamosítási oiyan 
feltételíel is megvalósítani, amely ár tekintetében 
teljesen azonos lesz az általános villamosítás árai-
va l A község tudomásul vette ezt az ajánlatot és 
elhatározta, hogy az ajánlatot tevő társaifi got 
meghivja a versenytárgyalásokban való részvé-
telre. 

100 pengőt kannak a eertésvéaz következtében 
károsult püzdfík Csanádmegye kisgvülése ma 40 
csa n á dm e ervei gazda egyéni kérelmére összegen 
100 pengő sepélyt sawvazett meg a sertésvész kö-
vetkeztében károsult gazdák támogatására Az 
összeget az állategés/séffflgyi ebadóaJap terhére 
fizetik kl a károsultaknak. 

Vásár Makón. Makó város polgármesterének 
ma kibocsáitott hirdetmény szerint az ezév! au-
gusztusi vásárt augusztus hó 17 éa 18-án rendezi 
mee Makó város hatósága. 17-én szombaton állat-
vásár lesz, amelyre sertés kivételével minden ál-
lat felhaitható és 18-án kirakodó vásár. 

Egy 25—30 q hordképesség^ ntráfkoc«i eladó, 
vagy egv nehezebbre becserélendő. Vennék egv 40 
má/sa hordképességig stráfkocslt. Abelesz Jőz*ef 
szállító, Makó. ' 

Az elmnlt bét Ingatlanforgalma Makón. Sár-
kány Györgyné megvette Varga Gábor 20 hóid 
1251 négyszögöl kopáncspusztai Járandójának egy-
tized részét egvezer pengőért, B. Nagy Józsefné 
Fodor János 156 négyszögöl bánomi földiét 150 
pengőért, Moravszky Jánosné Kiisz l i tván 4 hold 
860 négyszögöl dáíi ugarját 4800 pengőért, Kiss 
Imre és neje Nagy Istvánné és társai Luther-nccai 
27. számú házának felét 600 pengőért, Rutkai Sán-
dor a Belvárosi Takarékpénztár Kossntb-ucea 23b. 
számú házát 4000 pengőért, Korma Sándor és neje 
Török János és társa tiz hold W négyszögöl me-
zrthegveslutmentl tanya földjét 1200 pengőért, Mol-
nár Anna és társai ajándékba kapták Molnár Jő-
zsef 10 hold 306 négyszögöl bogárzól és egy hold 
576 négyszögöl semlvéki földjét 7000 pengő érték 
ben, Rétey Imréné megvette Bihari Imre és neje 
506 négvszögöl ingói földiét ezer pengőért, Mészá-
ros György és neje Takács Péter és neje 1040 négy-
szögöl ingói földjét 950 pengőért, kk Kiss Irén-
ke ajándékba kapta Kiss Jánosné hat hold 218 r. 
öl dáli ugarját 5 ezer pengő értékben. 

Anyakönyvi hírek. Házassá (ír a jelentkeztek: 
Oláh Pál Nyemec Máriával, Baffa István Bőrtsök 
Erzsébettel, D. Nagy Antal Somodi Irénnel, Nagy 
Sándor József Kiss Irén Margittal, Berénvi Fe-
renc Vig Máriává?, B. Szűcs István Szabó Margit 
Etellel. Házasságot kötöttek: Fodor István Pola-
csek Margittal, Kis József Gera Juliannával. Ma-
dár János Barta Rozália Veronikával, Szabó 
ftdőn László Kiss Erzsébettel. Elhaltak: Nagv Já-
nos 85 éves Berzsénvi-ucca 14, Grecsek Edéné 
Holtz Mária 61 éves,'Hajnal-ucca 22. Ifj A. Ko-
vács Józsefné Dezső Esztike 30 éves korában, Do-
hánv-ucea 7. szám alatt. 

Bajtársi találkozó Makón. A volt cs. és kir 4. 

huszárezred szokásos évi ezrednapját ebben az év-
ben Makón augusztus hó 25-én, vasárnap tartja. 
Az érdeklődőknek felvilágosítást nvujt Issekntz 
Béla tb. főszolgabíró, Makón, a vármegyeházán. 

Agyrázkódás okozta Biró Imre halálát. Megtr-
tuk, hogy a makói kőzkórhárban pénteken délben 
meghalt B i r ó Imre, a szerdai vasúti karambol 
áldozata Mint most értesülünk: Biró Imre holttes-
tét a haláí okának pontos megállapítása, céljá-
ból a makói kőzkórházban felboncolták és meg-
állapították, hogy a halál közvetlen oka agyráz-
kódás, amelyet az erős és heves összefttkőzé* kö-
vetkeztében szenvedett. Témetéfcc vasárnap dél-
után lesz a makói közkórház halottas házából. 

Tfrnffdljazás. Az igazságflgvmlnlszter teljes 
szolgálatának a betöltése után a mai nappal nyu-
galomba helvezte N a e s a Vtóo», a tnaköf járás-
bíróság IretojgazflÉtéJát, akinek a tiszteletére a 
Járásbíróság hsztvíselőkana este bankettet rende-
zett a Gödörben. 

Kiraboltak egy Révésg-qccai házat. Lázár Já-
nosné Révész-ncca 16. számú házát az elmúlt éjjel 
kirabolták. A rabló az uccai ablakon át hatolt 
a szobába, ahonnan minden értékes holmit ma-
gával vitt. 

É v é C S i é f í W n a hölsrykBzöniéget, 
firiVSIIVm hopy Marg i t u. 14. a. 

szalont nyiioiiam. 
Szalonomban leaszetib ruhák iltnak aleté árért 
Azonkívül t an í t om a B u d i se-t i e a j o b b 
mestereitől átvett MODERN SZABASZA* 
TOT és RAJZOT. Hrti«vpk saját ruhíikoa ta-
nulhatnak Szives Cl |T" o i a l n n Harc i t 
pártfogást kér „CLII OZdlUII, u . 14 . 

flz ipari miniszter 
eskütétele 

Budapest, augusztus 3. Bornemisza Géza, ú j o n -
nan kinevezett iparügyi miniszter ma tette le d 

miniszteri esküt Horthy Miklós kormányzó ke-

zébe a gödöllői királyi kastélyban. Közreműkö-

dött Gömbös Gyula miniszterelnök és báró Pe-

rcnyi Zsigmond koronaőr, mint zászlós ur. Az 

eskütétel után a kormányzó Bornemisza Géza 

minisztert magánkihallgatáson fogadta. 

BAD-
TATZMANNSDORF 
Tarcsafürdő) Ausztria Bunerland. 

Elsőrangú sziv- és női gyógyfürdő. 

Természetes szénsavas pezsgőfürdők 

és mooi> (vasláp) föidŐK. 
Összeköttetés Szombathelyen át. Ke ríti* 
Srosit ássál és prospektussal szóljál" 

H c u Ernő, s £ t í & s. 

Meghalt egy öreg gazda, 
mert nem utazhatott , 

a leányához 
(A Délmagyarország munkatársétól.) Különös 

ok miatt követett sí őngyökös^ w t g/mnhatou 

délelőtt egy 85 esztendős öregember, Tóth Jánoe 
gazdálkodó. Tóth János szombaton reggel agy 
szilvafára felakasztotta magát és mire rátaláltak, 
már halott volt. Az öreg azért követett el őngyil* 

kosságot, mert nem tudott Pesten lakó leányához 

felutazni. Leánya nemrég költözött fel a főváros-

ba és megígérte édesapjának, hogv Saent István-

kor felviszi. Most azután levelet küldött a leány 

és lemondta a pesti kirándulást. Az öreg emiatt 

annyira elkeresedett, hogy nyomban a levél el-

olvasása után felakasztotta magát. 

Az idő 
A Szegedi Meteorotogiaf Obszervatórium 

jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb ál-

lása 29.3, a legalacsonyabb 13.6 Q A baromé 

ter adata nullfokra és tengerszintre redukál-

va reggel 762.7, este 760.7 mm. A levegő pára-

tartalma reggel 75, délben 35 százalék. A szél 

iránya délnyugat-délkeleti, erőssége 1. 

A Meteoro'ogiai Intézet jelenti esie 10 
órakor. Időjóslat: Délnyugati légáram'ás, 
néhány helyen, főleg az ország nyugati fe 
lében valószínűleg zápor, vagy zivatar. A 
hőmérséklet nyugaton és a főváros környé-
kén kissé csőkken, keleten alig változik. 

Ha panassta, 
reklamációra van, torűultor 
KöxveilcnUl a Ktadöfitvatai 
box. levcl+MÖlap vagy telmt+r 
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