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(I vasárnapi idegen-
forgalom : 

tízezer vendég látogatta meg 
a Szegedi Ipari Vásárt 

A Szegedi Ipari Vásár idegenforgalma va-

sárnap tetőpontját érte el. A filléres vonatok-

kal, autóbuszokkal, magánautókkal és uta-

zási kedvezményekkel érkezők száma megha-

ladta a 10.000-et. Az állandóan borult, és esős 

időjárás dacára kora reggeltől késő estig zsú-

folt, volt a vásár ós biztató eladások is történ-

tek. 

József Ferenc főherceg, Winehkler István ke-

reskedelemügyi miniszter, Bornemisza Géza 

iparügyi miniszter, valamint a velük érkezett 

vendégek délután zuhogó esőben érkeztek a vá-

sár látogatására. Ezért az ünnepélyes fogadta-

tás elmaradt, Körmendy Mátyás ipartestületi 

elnök csak néhány keresetlen szóval tudta üd-

vözölni a vendégeket. A főherceg, a miniszte-

rek és kíséretüknek tagjai egy óra hosszat 

időztek a vásár területén, figyelmük kiterjedt 

mindenre és a legnagyobb elismeréssel nyilat-

koztak a, kézműipar, háziipar, iparművészet és 

népművészet látványos felvonulásáról. 

A vásár Űrnapján zárul. .Tunius 11-ig érvé-

nyesek az utazási kedvezmények. A Bélmagyar-

ország elófizetói kiadóhivatalunkban 40 száza-

lékos kedvezményes jegyeket válthatnak a vá-

sár megtekintésére. Kedvezményes jegyek jú-
nius 10-én délig válthatók. 

Űrnapján Budapestről, a nyíregyháza—ceg-

lédi vonalról, a csanádi vonalról és a cegléd— 

nagykőrösi vonalról négy filléres vonat érke-

zik. Ezenkívül több utazási iroda bejelentette, 

hogy Budapestről autócarokon idegeneket hoz-

nak a vásárzárás napjára. A vásár vezetősége 

reméli, hogy a látogatók száma jóval felül 

fogja haladni a múlt. esztendei látogatók szá-

mát. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. A Hatósági Munka-
közvetítő Hivatal közli. Állást kaphat: 1 kovács 
helyben, 3 vidéken, 1 vasesztergályos, 2 asztalos. 
3 kádár, 2 bognár. 1 kosárfonó vidéken, 1 kötél-
gyártó vidéken. 2 szabónö, 1 szabó vidékre, 2 ci-
pész helyben. 1 vidéken. 5 hölgyfodrásznő, 2 ko-
csis. 

— Megalakult a Hadviseltek Gazdaságpoli-

tikai Pártjának szegedi körzete. Vasárnap 

délután Újszegeden, a vigadó nagytermében 

gyűltek össze a szegedi hadviseltek, hogy a 

Hadviseltek Országos Gazdaságpolitikai Párt-

jának szegedi körzetét megalakítsák. A gyű-

lésen központi kiküldöttek is megjelentek. A 

beszámoló után a megjelentek kimondották a 

szegcdi körzet megalakítását és elhatározták 

a szervezkedés megindítását. A szervezkedés 

előkészítésére rövidesen lejön Szegedre Csécsy 

Nagy Imre altábornagy, a hadviseltek elnöke. 
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Űrnapján ismét filléres vonat indul Csanádból 
Szegedre. A vasárnapi nagysikerű csanádi filléres 
vonatról sokan lemaradtak. Amennyiben a keddi 
nap folyamán és szerdán délig kellő számú utas 
jelentkezik, illetve váltja meg jegyét a Szeged-Csa-
nádi Vasút állomási pénztárainál, csütörtökön, Űr-
napján újból megy filléres vonat Szegedre a nagy-
sikerű szegedi ipari vásár utolsó napjára. 

Országos vásár Makón. A jimiusi országos vá-
sár Makón 20. és 21-én lesz. Első napon állatvá-
sár, másodikon a kirakodóvásár. Az állatvásárra 
mindenféle állat felhajtható. 

Kirabolták a lakást, amíg a házbeliek nyugod-
tan aludtak Vakmerő betörő járt vasárnapra vir-
radó éjszakán Makón a Szent Anna.ucca 2. szám 
alatti házban Potássy János villanytelepi tisztvi-
selő lakásán. A betörő az éjszakára nyitvahagyott 
uccai felső ablakon keresztül mászott be a szo-
bába, amelyben a család aludt. A házbeliek jelen-
léte ugy látszik, nem riasztotta meg a vakmerő 
betörőt, mert a szekrényből nagyobb mennyiségű 
fehérneműt s azok között talált 43 pengffnyi kész-
pénzt is — ugyancsak az ablakon keresztül — el-
vitt magával. A rendőrség keresi a vakmerő tol-
vajt. 

Rendőri hirek. Gajdos Károly Kálvária-ucca 
24. szám alatti lakásáról az éjszaka négy tyúkot 
elloptak. — Pollák Józsefné Gróf Vay-ucca 7. sz. 
alatti lakásán a fáskamrából ismeretien tettes őt 
kiló tollat ellopott. 

Lóvásár. A makói méntelep udvarán junius 
12-én délután lóvásárt tartanak, amelyen a hon-
védlóavató bizottság eszközöl vásárlásokat. 

— Tűz. Hétfőn hajnalban, 5 óra tájban a 
Kölcsey-ucca 5. szám alatti házhoz hivták ki 
a tűzoltókat. Az épületben levő asztalos mű-
helyben, amely F e n y ő Jenő tulajdona, tűz 
keletkezett. A tüzet a tűzoltóság néhány per-
ces munkával eloltotta. A kár körülbelül 200 
pengő. A tüz okának megállapítására a vizsgá-
lat megindult. 

— „Mária üzeni, tessék ideadni a gramo-
font." Furfangos csalásnak lett az áldozata va-
sárnap P á s z t o r Mária Horthy Miklós-ucca 
16. szám alatti lakos. A délutáni órákban a la-
kásra beállított egy fiatalember és Pásztor Má-
ria hozzátartozóinak előadta, hogy a táskagra-
mofonért jött: „Mária üzeni, — mondotta, tes-
sék ideadni a gramofont és a lemezeket." A 
család ^yanutlanul teljesítette a kérést és a 200 
pengő értékű gramofont kiadta a fiatalember-
nek. Este derült ki, hogy az illetőnek nem volt 
megbízatása a gramofont elvinni. Pásztor Má-
riáék csalásnak estek áldozatul. Az esetet be-
jelentették a rendőrségnek, amely estére elfogta 
a gramofoncsalót: K e r t e s i Ferenc állásnél-
küli szakácssegéd személyében. Megtalálták 
nála a gramofont a lemezekkel együtt. A fiatal-
ember ellen megindult az eljárás. 

— Étvágytalanságnál, gyomorhurutnál gasz-

trikus láznál, bélrekedésnél, emésztési reny-

heségnél, anyagcserezavaroknál, csalánkiütés-

nél és bőrviszketésnél a természetes „Feren< 

József" keserűvíz rendbehozza a gyomor és a 

belek működését s megszabadítja a testet a 

felgyülemlett rothadó anyagoktól. Az orvos-

tudomány számos úttörője megállapította 

hogy a Ferenc József víz abszolút megbízható 

hashajtó s ezért az emésztőszervek megbetege-

déseinek kezelésénél állandóan alkalmazható 

Töxsáfe 
Budapesti értéktőzsde zárlat. Megnyugtató 

franciaorsizági hirek hatására az értéktőzsdén ma 
barátságos volt az irányzat és véleményes vásár-
lások következtében már az első kötések is magas 
árakon jöttek létre. A tőzsdeidő későbbi folyamán 
fedezési vásárlásokra tovább javultak az árfolya-
mok, bár az üzleti tevékenység meglehetősen cse-
kély volt s csak jórészt a bányapiac vezető érté-
keiben fejlődött ki számottevő forgalom. Kedvező 
osztalékhirek hatására jobb érdeklődés nyilvánult 
meg a Rima és Magyar Cukor részvények iráni 
ugyanis a tőzsdeidő végén nyereségbiztositó el-
adások az irányzatot kissé elgyengitették, azonban 
a részvények még igy is, árnyereséggel zártak 
Magyar Nemzeti Banlí 171, Magyar Alfalámos Kő-
szén 410.50, Ganz 18.75, Egyesült Izzó —, Szegedi 
kenderfonógyár 44.25. Az irányzat barátságos. 

Zürichi devizazárlat. Páris 20.365, London 15.44 
Newyork 308 ötnvolcad, Brüsszel 52.325, Milánó 
24.35, Madrid 42.20, Amszterdam 209.00, Berlin 
124.50, Schilling 56.60, Prága 12.80, Belgrád 7.00. 
Athén 2.00. Bukarest 2.50. 

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai: 
Angol font 16.90—17.20, dán kor. 75.35—76.15, belga 
56.90—57 50, cseh kor. 13.30—14.20, dinár 7 80— 
7.95, dollár 337.10—341.10. svéd kor. 57.00-87.95, 
kanadai dollár 330.00-340.00, francia fran 22.30-
22.50, hollandi forint 228 85—230.85. lengyel zloty 
— - leva 4.00-415, leu 2 80-3.00, líra 
29 90-30.25. (500 és 100 lírás bankjegyek kivéte-
lével), német márka , norvég korona 
84 50-85 40, osztrák sihilling 80.00-80.70, svájci 
frank 11070-111.65 

Budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése: 
Buza tiszai 77 kg-os 14.30-14.60, 78 kg-os 14.45— 
14.75, 79 kg-os 14.60-14.90, 80 kg-os 14.80-15.10, 
felsőtiszai 77 kg-os 14.25—14.45, 78 kg-os 14.40-
14.60. 79 kg-os 14.55-14.75, 80 kg_os 14.70-14.90, 
dunatiszai, fejérmegvei, dunántuli 77 kg-os 14.10— 
14.30, 78 kg.os 14.25-14.45, 79 kg-os 14.40-14.60, 
80 kg-os 14.55—14.75. Pestvidéki rozs és egyéb 12.00 
-12.15, takarmányárpa I. 11.50-12.00. zab I. 14.70 
—15.00. tengeri 11.60—11.70. 

Csikágói terménytőzsde zárlat Buz.i algj tar-
tott. Jul. 84—84 egynyoload, szept. 84.75-hétnyol-
cad, dec. 86.75—hétnyolcad. Tengeri tartott. Jul. 
60.75, szept. 57 ötnyolcad, dec. 52.75. Zab alig tar-
tott. Jul. 24 ötnyolcad, szept. 25.25, dec. 26.75 Rozs 
alig tartott. Jul. 53 egynyolcad, szept. 54, dec. 55 
egynegyed. 
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KINT VAGYUNK AZ IPARI VÁSÁRON 
EL NE FELEJTSEN BENNÜNKET F E L K E R E S N I 
Soós Laiosnl 

paplanos 
DEÁK FERENC U. 8 

Iparcsarnok, II. em. 

Deutscl Albert 
villanyszerelési 

KARASZ UCCA 7 
Székház udvarán. 

Kovács Latos 
épület és mülakatos 
VASPALYA UCCA 6 

Tparcsarnók földszint 

Swarcz mr 
asztalos 

BOCSKAL UCCA 14. 
Iparcsarnok, földszint 

zsütor s&ndor es Tsa 
műszerész tüzzománco-
zó, Gr. Apponyi O. n- 4. 

Uccai fedettcaarnok 10 sí. 

Kerengyarto sanuor 
DEBRECENI 

MÉZESKALÁCSOS 
Iparcsarnok, I emelet. 

norrn&NN 
képkeretező 

GERLÚCZY II. 5. Sz. 
SzékhAz udvarban 

Lnsztlg Manó 
kárpitos 

PALLAVICINI U. 3 
Márványterem. 

Schwor<7 Adolf 
asztalos 

TÁBOR UCCA 3 SZ 
Székház, földszint SclKin Henrik 

kerékpár raktára és ja-
vítóüzem, részletre is. 
Tisza L. k.-nt, ref-palota 

llEKMANN 
látszerész 

és fotó szaküzlet 
Iparcsarnok, I. emelet. 

Dúdol János 
kosárfonó mester 

Petőfi S. sugárut 27. 
Udvar. 

ROttl halmon buiorovar 
MARS TÉR 13. SZAM 

8 i « k h l i épület tfildHlnt Reich mór h Fia rt. 
aranyműves 

KELEMEN UCCA 1SZ 
Márványterem 

Üveges András 
müasztalos 

DEÁK FERENC U. 25a 
Márványterem 

Schwor<7 Adolf 
asztalos 

TÁBOR UCCA 3 SZ 
Székház, földszint SclKin Henrik 

kerékpár raktára és ja-
vítóüzem, részletre is. 
Tisza L. k.-nt, ref-palota 

Táhlán Latos 
kőfaragó mester 

KALVARIA UCCA 46 
Székház udvar. 

Splfzer Sándor 
müasztalos mester 

MARGIT UCCA 12. SZ 
Márvány terembon. 

rekete Nándor 
vizvezetékszerelő KOS-
SUTH L. SUGARUT 18 

Ip&rosarnok földszint vrana szöuöieiep 
SZENTES, Széchenyl-u. 

Iparcsarnok IL emelet 

Tág Narglt 
kézimunka, TISZA 

LAJOS KÖRÚT 57. SZ 
Nagyteremben a i emeleten 

Dndás Sándor 
fodrészat l c ikkek 
Tisza L. k r t . 1» . 

Uicsarnok-éplefc l. emelet 

„Gábor-üissrr 
• » "nyef l l ay l f l 

Nemetakács n. 30. 
Réfrf ípfllet balkon T. em. jobb 

SINGEK Varrógép rf. 
KARASZ UCCA 1 SZ 

Márvány teremben. 

Rosner József 
villanyszerelő 

TISZA L. KÖRÚT 39 
Síékh&i emeleten 
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