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Mindig táncolhat h0 

Fony ó Somai cégnél beszerzi 
Kölcsey u. 4. na Telefon ÍJ 65, 

Hírek 
A Délmagyarország legközelebbi szá-

ma Péter és Pál hétfői ünnepe miatt 

szerdán reggel a rendes időben je-

lenik meg. 

— Julius elsején foglalja el hivatalát a város 
első állami főorvosa. Az u.) orvostörvény értelmé-
ben a tisztifcorvosi állás — mint ismeretes — 
megszűnik, helyette állami főorvosi állit a tör-
vény a törvényhatóságok közegészségügyi szolgá-
lnának élére. Szeged első állami főorvosa dr.( 
Sajó Lajos egészségügyi főfelügyelő lesz, aki 
addig a belügyminisztériumban teljesített sio'gá-
latot, helyettese dr. Jung Sándor főorvoshelyet-
les. Dr. Sajó Lajos szombaton Szegedre érkezett, 
(átQgatást tett a polgármesternél, akivel liosszasain 
tanácskozott. Bejelentette, hogy hivatalát juliuis 
elsején foglalja el. 

Befőttes és babos üvegek 
megbízható minőségben az 

A D L E R Etiénycsarrcokiian 
r Nagytanácsülés a Szegedi Kereskedők 

Szövetségében. A Szegedi Kereskedők Szövet-
j é n e k nagytanácsa 30-án, kedden este fél 9 
órakor a Szegedi LJoyd-Társulat helyiségében 
nagytanácsi ülést tart. Az ülés legfontosabb tár-
gya a vidéki kereskedelmi testületek szegedi or-
szágos értekezlete, a melvet az ország kerekedéi-
nek állágfogblá- i folytán Szegeden augusztus 
I S — n a p j a i n tartanak meg. Az ülés tárgyso-
rozatén fontos ügvek szerejelnek, ezúton is fel-
kerf a szövetség el nökséa« a nagytanács tagjait, 
hogy s?on feltétlenül jelen jenek meg 

Ax állatokkal való báná%-
m ó d a kuliura fokmérőié. 

Szegedi Állatbarátok Köre. 
• • • • • • • a a H n n a m 

—1 A mitraverebélyt zarándoklatra javában 
folyDak a Jelentkezések. Bekapcsolódik a körnvék 
IS « zarándoklatba, ajánlatos a szegediek részé-
ről a mielőbbi Jelentkezés. Részvételi díj 6.20 pen-
gő, Jelentkezni lehet az alsóvárosi plébánián. 

— A Középmagyarországi Automobil és Mo-
tor Club autóturisztikai szerve Szegeden. A 
transzkontinentális ut autós idegenforgalmi 
és turisztikai forgalmának lebonyolítása, illet-
ve SzMed városa, valamint a Magyar Alföld 
idegenforgalmi specialitásainak propagálása 
céljából a Középmagyarországi Automobil és 
Motor Club végig a transzkontinentális uton 
tranzit irodákat állított fel, — amelyek nagy 
szolgálatot tesznek a magyar idegenforgalom-
nak, de főleg kiszolgálják a nemzetközi uton 
áthaladó külföldi és belföldi autós turistákat. 
Most Szegeden is létesült ez a már régen nél-
külözött turisztikai szerv, amely minden vonat-
kozásban előnyét fogja szolgálni idegenforgal-
munknak. A Középmagyarországi Automobil 
a Motor Club szegedi irodája Ifj. Dudás Béla 
vezetésével Kelemen-ucca 3. sz. alatt nyilt 
meg. 

— Aratéfinnepély Alsóvároson. A Mezei Gaz-
dák Egyesülete és az Alsóvárosi Ifjúsági Egylet 
vasárnap rendezi aratóünnepélyét. Az ünnepély a 
Vőnek i-vemdéglőben levő egyesületi! helyiségben 

kezdődik fél 9 órakor felvonnlással a Mátyás-tem-
plomba, majd szentmise és buzaáldás után a me-
net lovasbandériummal az egyesületi helyiségbe 
vonul, ahol folytatódik az ünnepély. Az aratóün-
nepélyt este aratóbál zárja be. 

x Bndapestre érve a Park-szállodában a keleti-
pályaudvar mellett meg t a l á l kénveimét, legjobb 
ellátását olcsó árakért E lap előfizetőinek 20 szá-
raiét engedményt nyújtunk. 

— Uj díjszabás a postautalvényforgalomban. 
Budapestről jelentik: A kereskedelmi minisz-
ter julius 1-től kezdve a belföldi postautal-
vány és belföldi utánvételi díjszabásban 20 
pengő 1 fillértől 50 pengőig uj közbenső dijfo-
kozatot állapított meg. Ebben az u? fokozat-
ban az utalványdij 40, az utánvételi díj 45 fil-
lér. 

— Halálozás. A Szegedi Szállodások, Kávésok, 
Vendéglősök, Kocsmárosok Szikvizgyáx Szövet-
kezetének elnöke, id. N y á r i György tegnap 
váratlanul elhunyt. Id. Nyári György ké* évti-
zede volt a szövetkezet elnöke és ezen idő alatt 
kiérdemelte működésével kartársai szeretetét, 
megbecsülését és tiszteletét. Halála iránt álta-
lános részvét nyilvánult meg. Temetése hétfőn 
délután lesz a Belvárosi temető kupolacsarno-
kából. 

— Munkásértekezletek. A szegedi fürészgyári 
munkások vasárnap délelőtt fél ló órakor a Mun-
kásotthonban (Hétvezér-ucca 9.) gyári értekezle-
tet tartanak, melyen a fürészgyárl munkások gaz-
dasági helyzetét és a minimális bérek megállapí-
tásának jelentőségét Lájer Dezső titkár ismerteti. 
— A szegedi husipari munkások vasárnap délután 
4 órakor a Munkásotthonban szakmai értekezle-
tet tartanak, melyen a husipari munkások gazda-
sági helyzetét és a minimális bérek jelentőségét 
Lájer Dezső titkár ismerteti. 

— Cukorbetegeknek Tresfarin Márkusnál. 

— SZEGEDI PIACI ARAK. A szombati heti-
piac nagy forgalmú volt. Jószág: Az éllatvisáirra 
felhajtottak: 63 darab borjut, 4£ bárányt, 38 hí-
zott és 167 sovány sertést. Az árak a köve'kező-
képen alakultak; borjú kilója 55—65, bárány 55— 
65, bízott sertés 78—85 fillér, éves sovány sertés 
darabja 3?—50, féléves 22—80, választási malac 
párja 14—25 pengő. Hus: Marhahús kilója I. r. 140 
160, II r 120-140, III. r. m-140, borin comb 
140-250, eleje 100—200, pörköltnek 80—14«, ser-
téskaraj 160-220, comb 150-180, oldalas 120-150, 
zsirszalonna 140-170, zsír 160-180 fillér. Barom-
fi: Csirke párja 120-350, kilója 115-130, tyúk pár-
ja 320—550, kilója 110—120, sovány kacsa párja 
200-400, hizott kilója 100—120, sovánv líd pár-
ja 450—800, hízott kilója 100—13o, biz®« lud kiló-
ja 100-130, tojás kilója 115—140 fillér öyfbnölcs: 
Alma uj, közönséges 10-40, büszke literj« 12 20. 
barack ka jszin 20—50, apró sárga 8—20, őszi 25— 
6«, csere*znye nemes fajU WJója 40-70, köiönsé-
ees 14-24, meggy nemet fajta 40—75, közönséges 
20-35, körte 10—35, ribizli 25—40, málna 60-100, 
narancs 100—140, citrom darabja 4—10 fillér. Zöld-
ség. Borsó zöld hüvelyes kilója 8—16, fejtett liter-
je 14-24, zöldbab kilója 8-14. bnrgonya uj 4-12, 
vöröshagyma uj kilója 8—12, foahagyma nj kiló-
ja 10—16, petrezselyem uj csomója 2—8 sárgaré-
pa uj csomója 2-8, zeller darabja 2-6, fejes ká-
poszta 3-6. kelkáposzta 6-10, karfiol darabja 4 
-20. saláta 10 fej 20-60, karalábé csomója 2-4, 
tök főzni kilója 3-5, ugorka kilója 15-25, zöld-
paprika hegyes 10 darab 15-20, tölteni 40-70, tor-
ma kilója 60—100. spenót 12-20. sóska 20-30, 
nyári retek csomója 2—5, füzéres paprika 100—320. 
őrölt kilója fiO-2tO fillér, (lábon«: B<J«a mázsája 
13-13.80, rozs 11.10-11.60, árpa uj 810-8.50 «en-
geri 1200 pengő. Takarmány: Réti széna mázsája 
3.50 - 1 -0, lucerna 4.50—5.50, szalma 1 40 -1 60 P. 

x A Regdon-fürdő, amely az egészségügy kö-
vetelménveinek minden tekintetben megfejelő hatal-
mas fürdőházival az idén is a legkellemesebb szói a-
kozást, pihenést, nap- s légfürdőt nyojtja t. ven-
dégeinek. A legkönnyebben megközelíthet^, für-
dőt naponta százával keresik fel a rekkenő bőseg-
ben a túloldalra átgyalogolni nem akaró fürdő-
zők. A fürdő igazgatósága természetesen a fürdő-
zők érdekeit tartja szem előtt, hogy a fürdőn min-
denki a legkellemesebben tölthesse el idejét és ké-
meiméről gondoskodik ("ártéri vlz, falatozó, rádió, 
telefon). Hogy a 30 filléres felnőtt, 25 filléres diák-
s 20 filléres gyermekjegyek mellett mindenki Igény-
be vehesse a 24 C fokú fördőt, felnőtteknek 20 fÜ-
léres ,tégyeket is boeséjt rendelkezésre közös vt*~ 
közivel. ErenVWfl termész«- >esao rasdktvfl1 ol 

esó csénakklkftté* 1 «lrdfW«r,VMrl«»ék vannak 

/portingek 
selyemből, trikóból, d h a t i z i n e 

PoHák Testvéreknél 

viz, szappan, ecsetnélküli 
g y o r s b o r o t v a k r é m 

Próbadoboz fillér 
ezt is v i s s z a t é r í t e m azután 
eredeti csomagolás vásárlásánál 
HEZOLITE RAPID krémbe* 
HEZOUTE RAPID pop gót 

használjon. 
Kapható minden szaküzletben 
és a készítő Dr. Holczer vegyész 
illatszer-tárában, VI., Terézírt 8 


