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Ü í r e J c 
\ Délmagyaroiszág legközelebbi száma 

Szent István ünnepe miatt szombaton 

reggel a rendes időben jelenik meg. 

_ A főispán szabadságon. Vitéz dr I m e c s 
Gvörgv főispán szerdán kezdte meg négyhetes 
szabadságát, ezzel kapcsolatban a belügymi-
nisztertől leirat érkezett Szegedre, amelyben 
a miniszter arról értcsili dr. P á l f y József 
polgármestert, hogy a főispán szabadságideje 
alatt megbizza a főispáni teendők ellátásával. 

Háró Wlassits Gyula kultuszállamtitkár 
levele a polgármesterhez. Báró ifjú W l a s s i t s 
Gyula kultuszállamtitkár szerdán levelet inté-
zett dr. P á l fy József polgármesterhez, amely-
ben ezeket irja: „Külföldön tartózkodtam a 
mult hetekben és őszintén sajnálom, hogy nem 
vehettem részt egyik szabadtéri előadáson sem. 
amelyekről nagyon sok dicsérő cikkel olvastam \ U J I 3 I I 3 
külföldön is. Éz a siker a Te érdemed, ezérl 
őszinlén gratulálok." Gratuláló levelet küldött 
a polgármesternek a szabadtéri előadások a! 
kalmából vitéz dr. H a á s z Aladár, a kultusz-
minisztérium művészeti osztálvának vpze'ője 

— Epch'ólyagburutnál és sárgaságnál, epekő és 
ppehomok eseteiben az otthoni ivókúra tigy válik 
igen eredményessé, ha a természetes „Ferenc Jó-
zsef keserüvizet reggel éhgyomorra, kevés for-
rövizzel keverve isszuk. Az orvosok ajánlják. 

Jégszekrények 
«ománcozott víztartállyal CobolO NAnftnnnSI KossuthL.».-nt 18 
részletre is lexolcsíhbrn RN 'BUt IPmIUOI ILIT Telefon 20-72. 73 

— Halálozás. Vannay Ferenc vendéglős életé-
nek 69-ik évében elhunyt. Temetése f. hó 21-én dél-
után fél 4 órakor lesz Pacsirta-ucca 17. sz. alatti 
gyászházból. 

118 Ha sajtot vesz, 
ügye l j en a Stauffer névre 

— Bajtársi találkozó. A volt 3-as huszárezred 
tisztjei. altisztjei és legénysége által augusztus 
'•0-án Szegeden megrendezendő bajtársi találkozó 
résztvevőit felkérik, hogy akik az ebeden részt 
óhajtanak venni, szándékukat legkésőbb augusz 
us hó 28-lg Kund István alezredes (Kossuth La-

jas-sogárut 50.), vagy T u k a r c s i Mihály (Sze-
keres-ucca !».) cimen jelentsék be. 

_ Kossuth-emlékvacsora. A második kerületi 
Függetlensági Népkör hagyományos Kossuth em-
I ék vacsoráját szombaton esie rendezi meg a Rriisz.-
szeli-körut 32. szám alatti egyesületi, helVisfsben. 
A vacsora kezdete 8 órakor. 

x Gyorairtf- és gépirótanfolyamokra beiratko-
zás szakiskolában (Honvéd-tér 1). 

t 
— Gyermeknap a Móravárosban. A Móra városi 

Népkör kebeléiben működő Gyermekvédő Egyesü-

let Szent István napján délután a Kolozsvári-téren 

gyermeknapot rendez. A gyermeknapi ünnepség 

keretélben bocsátja az egyesölet a gyermekek ren 

delkezésére a gyennekjátszószereket. 

harisnyát visel 
minden hölgy, 
mert legszebb, legjobb és leg-
olcsóbb. Gyári torukat: 

P n ü A h Tpslvére'nfei 

ói cserepKaivnan 
többféle színben és kivi-
telben legolcsóbban kap 
hatók LÉDERER és 
rrtKZEOINÉL, Kőlesey-
IK'CA. 

Irodabútorok 
trodafelsjerélésl cikkek besrer-

helye: WIRTH ÖH RENGEY 
Széolienyi tör .'i 

Föld, tiazjmriet 
PETRIK ANTAL ny. állpt. tan A 
csos ingatlanforgalmi Irodája 
OK 1 törv. bejegyzett oéfr Sze-
ged, Szécheayi-téi 7. I. emelet 
balra (Szeged Csongrádi Tkpénz-
tár niékháza* Tel 13—20. 

PAPLAN-
vásárlás 

bizalom d o l g a ! ! 
Délmagyarország legrégibb 

paplan szaküzlete 

D O M A N 
Kárász u. 12 

I I I K H A R t l M KELLNE.R cénné l 
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Megérkezten az utazási ipazo!-
ványolí az őszi lakberendezési 

vásár képviseleteihez 
A vásár rádiókiállilásának szenzációi 

Augusztus 28-án már érvénybe lép a budapesti 
Iparcsarnokban szeptember 'J—13 között megtar-
tandó Öszi Lakberendezési Vásár és Uádiókiálli-
tás 33 százalékos utazási kedvezménye, amelyet a 
közönség térti jegy váltásával vehet igénybe. A 
kedvezményes utazáshoz szükséges vasúti igazol-
ványok, amelyek a Vásárra belépőjegyül is szol-
gálnak, tegnap már megérkeztek az őszi Vásár ál-
tal minden nagyobb városban és községben létesí-
tett képviseletekhez, mint amilyenek az iparkama 
rák, az ipartestületek, kereskedelmi egyesületek, 
a/, IBUS/Í menetjegyiroda összes fiókjai és kiren-
deltségei s számo$ helyen a patinás régi kereske-
delmi cégek, dohányánidák. szövetkezetek, a köz-
ségekben pedig a jegyzői hivatalok. — A rengeteg 
érdeklődő közül sokan főként a rádiókiállitásra 
kíváncsiak, amelynek szenzációs üvegpavillon-stu-
diójá a kiállítás legnagyobb látványossága lesz. E 
pavillonban eddig még nem látott gazdag pro-
grammal reggeltől-esti;» sorozatos zenei és szini-
e.lőadásokat fognak rendezni, amelyeket Budapest 
1 és II. állomás is közvetit. 

KIS HIRDETESEK 

csillárját 
Z i r b e v á l t o m , 
ha nálam cseréli be uj já 

Rosner József 
Ti-za l.ajos körú t 39 

„HCTTYU" 
vlllanyerOre berendezeti 
kelmefestő vegytlszflIA 
0»e n, Széchenyi mozival 
szemben Horváth MihJ,ly-n. 
7- Kalászra kiszolgál 

ozv. Noqy I m r t n é 

cnev Ata művésziesen lest éh 
Ulltlazltt, a legolcsóbban 
Glfickner I . és Fia 
kelmefestő, és ágytolltisititó 
üzeme. Iskola-n. 27— 28. (Foga-
dalmi templommal szemben 
Tel. 12—69 Kalászra kiszolgál 

CsittörtÖK és szombat esto 

t á n c 
V b»mi 

HarpítosmunHa 
''Izalom kérdései Forduljon 
"lÜLHOf FF.ltHtZ I 
eolgár o. 4. lTisza Lajos 
körút saroki ftekamtérek. 
totelek állandóan raktáron 

IlMI-Gri! 
• intim szórakozóhely 

KávéhAzI árak 

Töüoioüieuiiast 
• V v szakszerűen végez 

UilRTH. REfIGEV 
•jzéohenyi tér 5 . »z 

T? 

M elismerten 
divatos és olcsó FÖLDES IZSÓ 

K l a u z i l t é r . 

M A K Ó I H Í R E K 
Utólagos bajok a városi építkezéseknél. A vá-

ros még ezévben végrehajtandó építkezéseinél kü-
lönböző bajok jelentkeztek. A honvédi népház épít-
kezésénél kiderült, hogy a rendelkezésre álló 
pénzösszeg másfélezer pengővel kevesebb, mint 
amennyit a költségvetés mutat. A város kérelmet 
terjesztett elő a belügyminiszternél, hogy a nép-
bázépitéshez hiányzó összeget a jövő évi inség-
mtinkák terhére engedélyezze. Ez az engedély most 
megérkezett s igy a honvédi népház építésének 
most már nincs akadálya. Mihelyst a város pénz-
ügyi ellenőre jóváhagyja a vállalatbaadást, meg-
kezdődik a munka. — A Zrinyi-nccai óvodánál 
óvónői lakáskibővitésre évek óta folyó huzavona 
val sikerült 6000 pengőt biztosítani. Most már mep 
van a pénz, de — mert időközben az építőmunka 
sok bérét rendezték — «—700 pengővel többe ke-
rülne az eredeti előirányzatnál és engedélyezett 
összegnél. Erre nézve is sürgős felterjesztést és 
póthitelt terveznek a városházán. 

Temetés. Rendkívüli részvét mellett temették ei 
ma délután a római katolikus temető ravatalozó 
terméből dr B e l á n s z k y Demkó Pálnét. 

A Makói Dalárda jubileumi ünnepség* Fennál 
lásának hatvanadik évfordulóját nagyszabású ün-
nepség keretében Szent István napján ünnepli, meg 
a Makói Dalárda. Az egész napol betöltő program-
ban 11 dalárda és két zenekar vesz részt. Az ün-
nepség délelőtt f> órakor ünnepi istentisztelettel 
kezdődik a belvárosi református templomban, ahol 
az egyik vásárhelyi dalárda fog énekelni és foly-
tatódik fél 12 órakor a belvárosi katolikus tem-
plomban, a szegedi Somogyi-telepi dalárda éneké-
vel. Közben megtörténik a dalosok ünnepélyes fo-
gadtatása és a zászlók megkoszorúzása a Hősök 
szobránál és ezt követőleg a jubiláló dalárda dísz-
közgyűlése a városháza nagytermében. A fogadta-
tásrfak és a díszközgyűlésnek külön eseménye lesz 
a magyiarruhás lányok felvonulása, amelyben a 
makói lányok társadalmi osztályra való tekintet 
nélkül vesznek részt. Az egész program középpont-
jában azonban az este fél kilenc órakor kezdődő 
díszelőadás áll. amelyen a „Vartyogói nagy dal-
nokverseny" cimü operaparódiát mutatja be a 
Makói Dalárda. A teljes délutáni program a 
Horthv-parkban zajlik le sétahangverseny kereté-
ben. ímelyen résztvesznek: a Szegedi Vasntasok 
sz.imfóniikus zenekara, a Makói Filharmónia sza-
lonzenekara és az ünnepségre jelentkezett tl da-
lárda. Az egész napot betöltő ünnepség iránt igen 
nagy érdeklődés nyilvánul meg a város társadal-
ma minden rétegében. 

Anyakönyvi hirek. Házasságra jelentkeztek: 
Medve Tstván Héjjá Juliannával, B Szűcs István 
Kurucz Ilonával. Elhalt: Katona Sándorné Diós 
Viktória 78 éves. Kisfaludy-ucca 26. 

Miért ingadozik a fokhagyma ára? Az utóbbi 
napokban állandó ingadozásnak volt kitéve a fok-
hagyma ára. Hol esett 3—4 pengőt, hol meg vissza-
ment a régi árára. Ez az ingadozás annál érthetet-
lenebb, mert világparitásban 36—38 pengőt ma ép-
pen ugy megéri a fokhagyma, mint megérte tegnap 
és azelőtt. Kérdést intéztünk ezért ebben az ügy-
ben több makói kereskedőhöz,, igy M o l n á r Vil-
mos exportőrhöz is, aki kijelentette, hogy a fok-
hagyma áringadozása egyedül a makói piac túl-
kínálatában leli a magyarázatát. A makói terme-
lők túlságosan idegesek és türelmetlenek és állan-
dóan attól tartanak, hogy a vöröshagyma példá-
jára a fokhagyma ára is leesik. A nagy kínálat-
nak természetesen áresés a következménye. A ter-
melőknek tehát ha meg akarják óvni a piacot a ha-
sonló áringadozásoktól, nagyobb türelmet és kitar-
tást kell tanusitaniok és legfőképen mérsékletet « 
kínál,) tba n. Mert az bizonvos, bogv a világpiac 
mai helyzete szerint 36—38 pengő egészen megfe 
lelő ,1r a fokhagymáért 

A szerdal piacon az árak így alakultak. Buza 
11 pengő, árpa 0.80. zab 11.80. kukorica 13.70. vö-
röshagyma 5 pengő, fokhagyma SS pengő A ba-
rom f; piacon a tyúk kilója 1.0". csirke 95, liba 115. 
kacsa 115. tojás 125 fillér. A kövérdisznópiacon az 
elsőrendű sertésért 00—0̂ ? fillért, a másodrendű-
ért 87—80 fillért és a süldőért 85—100 fillért fizet-
tek. 

x Siesta Szanatórium. Budapest. I., Ráth 
Ovörgy.ncca 5. a főváros egvik legideállsabbsn 
fekvő és orvodlag lefftflkéletesebben felszerelt 
gvógyinfézete Bel- és Ideggyógyászat, sebészet, 
szülészet, nősrvógyászat, nmlogia. s<h. Röntgen 
Kémiai és mikroszkópiai laboratórium Klektro-
cardlograph (sziwizsgálő) Krogh-féle alapanvag-
cserevizsgáló készülék. Enteroeleaner (bélfür-
d«> Modern vizgyógyintézet! Orvosilag vezetett 
villanyözemü konvha! Elsőrendű ellátási 0700 
négvszögöles parki Olcsó árak! 


