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Férfi és női fehérnemtiek, lelfes kelengyék 
késsen és rendelésre, olcsó árak " o » 1 á k T e s t v é r e I c i\ é 1. 

Hirek 
— A juliusi kisgyűlés. A közigazgatási szer-

vek közül a törvényhatósági kisgyűlés az egyet-
len, amelynek nincs nyári vakációja. Julius-
ban és augusztusban sem a törvénvbatósági bi-
zottság, sem az albizottságok nem tartanak 
rendes ülést, a kisgyűlés azonban mindkét hó-
napban összeül. A juliusi kisgyülést a hónap 
utolsó szerdá jára, 29-re hivja egvbe a főispán. 

— A szegedi honvédek ezrednapja. A Hu-
nyadi János 9. honvédgyalogezred julius 22-én 
10 órai kezdettel tartja ezrednapját a Horthy 
Miklós-laktanya udvarán. Az ünnepélyen a 
vitézek is testületileg jelennek meg. 

— Toldi Miklós-érem a kiváló sportolóknak. 
Budapestről jelentik: A kormánvzó a kormány 
előterjesztésére a sport és testnevelés terén 
szerzett érdemek elismeréséül, a Toldi Miklós-
érdemérmet alapította. Az érdemérmet a val-
lás- és közoktatásügyi miniszter előterjeszté-
sére a kormányzó olyan polgári egyénéknek, a 
honvédelmi miniszter előterjesztésére pedig 
olvan honvédségi egyéneknek adományozza, 
akik a sportban kimagasló eredményeket ér-
tek el és ezzel kitüntetésre méltóknak bizonvul-
tak. A Toldi Miklós-érdemérem első lapján 
dombornyomással Toldi Miklós eszménvesi-
fett alakja látható, amint a farkasokkal vias-
kodik. „Toldi Miklós" körirattal. Hátlapján 
babérkoszorúban az állami ketlőskereszt a 
hármashalom „Magyar erényekért" felirattal. 
A a érdeméremnek 3 fokozata van: arany, ezüst 
és bronz. 

Az állatok nyári kérelme: 

Vizet! Vizet! Vizet! 
— Bulgár gyermekek szegedi nyaralása. Au-

gusztus elején bulgáriai magyar gyermekek ér-
keznek Szegedre. A város társadalma nagy sze-
retettel karolta fel a bulgáriai gyermekek nva-
raltatá-sának ügvét, eddig 28 gvermek elválla-
lását jelentették be a tanfeltigvelőségnél. A tan-
felü^velőség Szeged társadalmától még több 
tryermek elhelyezését kéri, hogy ötven gvermek j 
niMialhaeson Szoaeden. Bejelentések a tanfel-
ügyelőség telefonján is eszközölhetők (21—03). 

— SZEGEDI PIACI ARAK. A szombati heti-
piac najiyforgnlmii volt. Az allatvásárra felhaj-
lottak 60 drh borjut. 5 bárányt, 13 hizott és 187 
darab sovány sertést. Az árak a következőképen 
alakultak: Borjn kilója 58—74, bárány 56—62, hi-
zott sertés 70—02 fillér, éves sovány sertés da-
rabja 10—öt.', féléves 20— 30, választási malac 
párja 13 24 pengő. Ilus: Marhahús I. r. kilója 140 
-160. II. r. 120—110. III. r. 100-140, borjú: comb 

100—210, eleje 120-220, pörköltnek 100—Mo. ser-
téskaraj 160—200, comb 140—160. oldalas 12o—14o, 
/sirsznlonna 150, háj 160—170. zsir 160—180 P. 
KaromM: Csirke pária 120—360, kilója 115—125, 
Svuk I ál jii '>20 -480, kilója 110—120, sovánv kacsa | 
l>árja 200—400, hizott kilója 110—120, sovány lud 
párja 450—850, hizott kilója 110—125. tojás kilója 
110—135 fillér. Gyümölcs: Alma nemes fajta kiló-, 
ja 14—40, közönséges 6—20, őszibarack 30—80, kaj-
szin 16—40, körte 14—20, szilva 4—30, narancs 100 
— 140, citrom darabja 10—14, sárga dinnye kilója 
12—20 fillér, görögdinnye 10—18. Zöldség: Zöld 
borsó hüvelyes kilója 30—40, fejtett literje 50— 
70 zöldbab hüvelyes kilója 14—24 burgonya 3—8, 
vöröshagyma 6—10, fokhagyma 15—25, petrez6e-
Ivem csomója 2—8. sárgarépa 2—8. zeller darabja 
2 -5. káposzta kilója 3—5, kelkáposzta 6—10, kar-
fiol darabja 4—20, karaláb kilója 2—4, tök főzni 
2 t, paradicsom 11—24, ugorka 4—10, zöldpapri-
ka apró hegyes 10 darab 3—4, tölteni 8—20. torma 
kilója 60—1.00. spenót 10—16, sóska 20—30, füzé-
re«. paprika 80- 300, őrölt kilója 50—230 fillér. 
Gabona: Buza mázsája 13.80—14.50, rozs 9.30— 
10 80. árpa 3 50—10.00, tengeri 12.80-13.0o pengő, 
zab 13.50—14.00. Takarmány: Réti széna mázsá-
ja 4—4.50, lucerna 5—5.50, alomszalma 1.50—1.80 
pengő. | 

l ö l v a t o f i z S v e t e k , 

— Leendő anyáknak kellő figyelmet kell fordi-
taniok arra, hogy bélmüködésük rendben legyen, 
ami legegyszerűbben a régóta közismert termé-
szetes „Ferenc József" keserűvíz használata ál-
tal — reggel, éhgyomorra egy fél pohárral — ér-
hető ed. Nőorvosi klinikák vezetői egybehangzóan 
dicsérik a valódi Ferenc József vizet, mert köny-
nyen bevehető, rendkívül enyhe hatása pedig gyor-
san és minden kellemetlenség nélkül bekövetkezik. 

— Egy hónapja működik a Gyermekvédő 
Liga szegedi központi irodája. Egy hónapja 
működik a Gyermekvédő Liga központi irodája 
ós azóta 477 esetben vették igénybe az irodát 
a szülők különböző ügyekben. Ennél sokkal 
többén jelentkeztek orvosi vizsgálatra. Az iroda 
pedagógiai, "pályaalkalmatoseági, lélektani ós 
fegyelmezési ügyekben is mindenkinek készség-
gel áll rendelkezésére. Az iroda rövid fennáJ-
lása alatt 26 kiskorút tudott munkához jut-
tatni. Az iroda ezúton is felszólítja a szülőket, 
hogy a legkisebb kétség evsetén forduljanak bi-
zalommal az irodához, ahol minden szükséges 
útbaigazítást megkapnak gyermekeikre vo-
natkozólag. 

— Tizenhatodj-zor ítéltek el egy vak zsibárust. 

R á d a y Mihály 29 esztendős vak zsibárus szom-
baton sikkasztás miatt került a szegedi törvény-
szék elé. Eladásra ruhákat vett át egv lánytól, 
azokat el is adta, de 1.50 pengővel nem számolt el. 
A tárgyaláson kiderült, hogy Rádai már tizenöt-
ször kapott kisebb-nagyobb büntetést különböző 
cselekmények miatt. A bíróság ezúttal 10 napi fog-
házra ítélte. 

Motoros sziréna 
a Tiszán 

Valamelyik délután történt, talán éppen teg-
nap. Az SzTE csónakháza előtt állomásozó vi-
zimentők motorosa, a „Somogyi Szilveszter" 
hangos szirénabugással indult át az ujszegedi 
partra, a városi strandhoz. A szirénázásból 

j ítélve, legalább egy csapat ember fuldoklott a 
vízben. A közönség pánik hangulatban rohant 
arra a helyre, ahová a motoros tartott. 
Elvégre mindenkinek van hozzátarto-
zója, rokona, barátja. A motoros vésztjósló 
szirén ázással fordult a felső móló oldalához. 
Addigra, a. móló annyira megtelt emberekkel, 
ho&y a strand alkalmazottai kétségbeesetten 
küu'ött-'k a móló elsí.';/ -Mse ellen, i 'on 
is száz számra gyűltek össze a kíváncsi eriibe-
rek, a Tisza is megtelt ijedi' arcú evezősökkel. 
Mindenki várta, hogy kit húznak ki a mentők 
a vízből. A móló közelállott az elsülyedéshez, 
a strand emberei valósággal birkóztak a kö-
zönséggel. Itt-ott sikoltások hallatszottak, 
az emberek egymást lökdöstél- le a mólóról, 
asszonyok, gyermekek kiáfcoztak, — közben 
a motoros csendben kikötött. Kiszállott belőle 
egv Napoleon-viselkedésü fiatalember és elin-
dult a parton. A tömeg hisztériásán érdeklő-
dött, hogy mi történ;t... Kiderült, hogy a men-
tők azért bketfek szirénázva, felverve a Tisza 
nyugalmát, mert — valakit kerestek. Nem. 
mondották, hony miért keresték, lehet, hocyy 
csak a valaki feleségének azt az üzenetét akar-
ták átadni, hoay estére lecsó lesz vacsorára, el 
ne késsen az Istenért... A motoros jó tis 
wrria várt,, am.it7 Napoleon megtalálta a ke-
resett urat. Soknak eszébe futott a azkérJls. 
n)i történne. h n most vél'tlentfl — á^lomáshe-
Inabfin keresett' a. rrevtal-ef. mft- valaki fvl-
dnlJcfik ¿s >«A<fn77 ntllari"fon múlik n meamen-
'ésr . . .? Erre n khfó ktrJtsr? 
nem adott választ.. Szerencsére ser,Ír sem f"' 

l-lott és lav a mev.tők sikerrel ráírat 
áVnrnásKsh'ülxf, miután n mentet!ált rn 7"' ;-
o - . * d t v t j e rí?, üzenete* 

Modnrn szabás, elemin* R'fRnySk, felffltők, íaglínok I 

K RIE B-nélt* Klauzál tér S.| 

Korai gyöngy 

A gyümölcskiállitás egyik favoritja kétségtele-
nül az első szőlő, amely az idén megért a szegedi 
talajon. A koránérő szőlőt hosszú évek fáradsá-
gos munkájának eredményeképen termelte kj So-
mogyi-telepi kertjében H e r c z e g István, aki a 
tőkék első terméséből egy-egy szépen feldíszített 
kosárban kóstolót vitt a városházára dr. vjté? 
I m e c s György főispánnak és dr. T ó t h Béla 
polgármesterbelyettesnek. Mindkét kosárhoz ki-

sérőverset mellékelt. A főispánnak irt vers igy 
szól: 

Verejtékes mnnkának mosolygó gyümölcse, 

Sebzett magyar szivünket reménnyel betöltse 

Hogy lesz még szőlő, lágy kenyér, 

Ha nincs, ki tétlenni henyél. 

Ha e földet éjjel-nappal 

Elárasztjuk mnnkadallal. 
Herczog István^ 

Somogyi-telepi gyümölcstermelő, 
emléklapos híradó-százados. 

A polgármesterhelyettes ezzel a verssel kapta 
meg a szőlőskosarat: 

ízes, szép gyfimölcesel köszöntlek: Mester, 

Dolgozom is érte lélekkel, testtel, 

Rögtörő munkám nem veszett kárba, 

Hire is van már messze batárba. 

Szőlőm, barackom jó szívvel ad»«, 

Ebből folyik be az évi adóm. 

Herczeg István elmondotta, hogy meggyőződé-
se szerint az ő kertjében ért meg az idén elő-
ször a szőlő. Ha másutt fel is bukkant egy-két 
fürt. az nem igazi, hanem melegágyban termelt. 
A Somogyi-telepi kertben meghonosított szőlőfaj-
ta neve „Korai gyöngy", amely teljes tiz nappal 
előzi meg a másik korai fajta, a Csaba gyöngye 
érési idejét. Esztendőkig kísérletezett vele, jelen-
leg már 1500 tőkéje van és ezek közfii az idén már 
kétszáz terem. Ugy a főispán, mint a polgármes-
terhelyettes nagy örömmel fogadta a kedves aján-
dékot. 

F o r m , f ö Q y l ö J l O k legolcsóbban 

Hálánkénál Rudolf tér 

— Hol parkírozzák a vidéki autókat a sza-
badtéri játékok idején. A szabadtéri játékok 
idejére áz elmúlt évek tapasztalatai alapján a 
város az idén is nagy autóforgalomra számit. 
Hogy a Szegedre érkező autók elhelyezése kö-
rül ne legyének zavarok, a város hatósága 
megszaporítva az autóparkírozás céljaira ki-
jelölt helyek számát. A mult évi helyeken kívül 
a kegvesrendi gimnázium és a honvédpavillon 
előtt jelölnek ki állomásozó helyeket a vidéki 
autók számára. Gondoskodnak arról is, hogy 
ezeken a helyeken állandó felügyelet alatt le-
gyenek az autók. 

Jégszekrények 
3SSTtSSŰSÍ ftHa tlMtírnSt 

— Orvosi hir. Dr. B á c s k a i Sándor orvos, 
szülésznőgyógyász rendelését Margit-noca 13. sa. 
alatt megkezdte. Rendel d. e. 8—9-ig, d. n. 3—5-ig 
Tel elten 14-49. Adócsöve* ultrarövidhulla mn be-> 
sugárzás. 

— Akar csoda szép lennií Akkor használjon 
Hug. Guerlain Cyklone szines arckrémet, amely 20 
gazdag árnyalatban kapható. 

^ ^ ^ ^ ^ M ^ k kihordásra literenkint 

H U H Hegedűsnél. 
SSKF I » Kossuth Lajos s.-ut 21. 

Költözködik ? 
K á r p i t o s r a van szüksége! Forduljon biz ómmal 

^ülhofíer Miklós I S t & ^ r ^ í i 
Minden s? ikmába vágó munkát vállai. RaUiuiva tar* 
»•kamiéket foteleket sszloaokat atb, olosó áron kaphatók 


