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Hírek 
-- Megállapították a paprika nagykereskedői 

árait. A paprika forgalmának szabályozásá-
ról szóló rendelet 10. szakasza felhatalmazza 
a földmüvelésügvi minisztert, hogv a beváltá-
si áron kivül megállapítsa azt az árat is, ame-
lyen a központi szövetkezet a beváltott paprikát 
a nagykereskedőknek kiszolgáltatja. Ez az 
ármegállapítás most történt meg a következő-
képpen-. (vcniege 3.30. édesnemes 3.10, félédet, 
2.—, rózsa 1.50, I I . és I I I . rendű (erős) 50 fil-
lér. Az árak kilogramonkint Szegeden és Ka-
locsán ab raktár értendők. Az ármegállapitó 
rendelet életbeléptétől kezdve az országban 
egységes nas-vkereskedői ár lesz érvénvben, — 
tekiniet nélkül az áru szegedi vagy kalocsai 
eredetére. 

— Szeptember 1-én nyijik meg a Somogyi-
könyvtár. Beszámoltunk arról, hogy a kultúr-
palotában. nagvobbszabásu belső átrendezés 
történt: a könyvtár olvasótermét a második 
emeletre költöztették, hoery a főkőnvvtárral 
egvszintre érül jön az olvasóterem. Az átren-
dezés következtében a könyvtárat és a muzeu-
mot teljesen különválasztották. A könyvtár 
a második emeleti részen, a muzeum az első 
emeleten és az alagsorban nyert végloees elhe-
lyezést. A Somocvi-könwtár szeptember 1-én 
nyílik meg és délelőtt 9—1 óráig, délután 3— 
1 óráié- láfóe-athatla a7 olvasótermet a közön-
ség. Dr. Csnllánv Dezső, a muzeum ni vezető-
je a muzéum ingvenes látogatásánál az eddi-

f iektől eltérően más rendszert léptetett élet-

e. amennyiben az ingvenes látogatás időnont-
ját vasárnap ós ünnepnap délelőtt 9 és 10 óra 
között jelölte ki. 

— Értekezlet a piacok központosítása ügvé-
ben. A szegedi piacokon árusító kézmüíparo-
sok kedden este 7 órakor az ipartestület ta-
nácstermében a piacok összpontosítása űgvé-
ben értekezletet tartanak. Erre az alkalomra 
az érdekelt iparosokat ezúton is meghívja az 
ipartostület elnöksége. 

— A Prófétában esténkint Sántha Lajos énekel. 

— Népgyűlés Somogyi-telepen. A szegedi 
szociáldemokrata párt somoevitelepi csoport-
ja vasárnap délután fél 6 órakor Somoevi-
telepen, özv. Kecskeméti Sándorné vendéglő-
jének kűl«nhclví=é?éhen nyilvános néngvűlést 
tart. amelyen felszólal dr. B'rkeg Pál, Láier 
Dezső. Dtni Tános és Stern Dávid. A gvülé-
sen közreműködik a Szegedi Általános Mun-
kás Dalegvlet. 

BECSI 
VÁSÁR 
19^6. .«7enfember 6 fól 12-?«?. 

Technikai és mezőgazdasági kiállítás szep-
tember 13-ig. KőZÉPLURÓPA NAGY VA-
SARA. Kiá'Jilók 13 államból, vásárlók 70 
országból. Brit-India, Franciaország, Hol-
landia, Olaszország és Magyarország külön 

kiállítása. 

Vízum nélkül, vásárigazolvánnysl és útlevél-
lel bárki szabadon átlépheti a osztrák határt. 
Cseh átutazóvízum nem szükséges. Jelentékeny 
menetdiikedvezmértyek a magyar, cseh és o<=7 
trák vasutakon, a Dunán, vala-nlnt a légifor-
galombm Vásárigazolványt á (P 5.—) és 
mindennemű felvilágosítást készséggel ad a 

WIENER MESSE A. G., WIEN VH, 
és a tiszteletbeli képviseletek: Szeged: F»res 
ked^lrüés Iparkamara, Máv. Hiv. Menetjegy-
iroda 

— Szombaton ünnepélyes keretek között 
megnyílt a debreceni vásár. Szombaton ny 
totta meg ünnepélyes keretek között Bor 
n t m i s z a Géza iparügyi miniszter a Ill-ik 
Tiszántúli Ipari Vásárt Debrecenben. A meg-
nyíláson megjelent dr. Lázár Andor igazság-
üívminiszter is. A Tiszántúli Ipari Vásár te-
rületén a gyáripar az eddiginél is impozán-
sabb keretben vesz részt. A kereskedelem 
megtartotta azt az érdeklődést, mint eddig és 
változatlan számban, változatlan lelkesedés-
sel állitia ki áruit. A kézmüvesiparosok ízlé-
ses pavillonban mulatják be remek besznbott 
áruikat s igyekeznek a nngymullu kézmű'es 
hagvományokboz az u j kor kívánalmait szem-
előtt tartva hűnek lemi. A kiállítás legna-
gyobb szenzációja a légvédelmi kiállítás, 
amely több, mint 600 m' területet foglal el. 
A gvümölcsbemutató pavillon a tiszántúli 
gyümölcstermelők legszebb remekeit mutntia 
he. Fel nem lehet sorolni azt a sok érdekes 
látnivalót, amelvek a gváripar, kézművesipar, 
kereskedelem, iparművészet és háziipar kiál-
lítási helvein a közönségre várnak- A Tiszán-
túli Inari Vásárt már az első megnvltásl nap 
délutánján rengelegen látogatták meg és min-
den előiel art mutntia, hogv az idén a T>"ón-
tuli Ipari Vásáriak óriási s;kere lesz. Debre-
cenbe a vásár alkalmából feláron lehet utazni 
a vásárigazolvány alapján. 

x Gyorsíró- és géplrótanfolyamokr» beiratko-
zás szakiskolában (Honvéd-tér 4). 
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— Hangverseny a képkiállitáson. A csütörtöki 
hangverseny után a Tömörkény-Társaság ma ren 
dezi második irodalmi és zenedélutánját az uj 
Iparcsaraokban. Erdélyi MiháJy festőművész rop 
rezentatlv képklállltásán. Auer György hegedűmű-
vész hegedül Géber Jenő zonsrorakisérete mellett. 
Osváth Tibor Ottó és dr. Némedy Gyula felolvas 
rak, Oláh Ferenc Móra- Ferenc és Sik Sándor-
költeményeket ad elő A hangverseny félhat óra-
kor kezdődik. 

— Orbán Dezső festőművész igazgatósága alatt 
álló Atelier Művészeti Tervező- és Műhelyiskola 
idei évzáró kiállítása a fővárosi sai'óban lelkes 
elismerést aratott. 

— A S«'SGEDI PIAC ARAI. A szombati heti-
niac nagyforgalmu volt. Az állatvásárra felhaj-
tottak 48 borjút, 13 bizott és 266 sovány sertést, 
15 juhot. Az árak a következőképen alakultak: 
borjú kilója 85-100 fillér, hizott sertés 80-100, 
éves darabja 50—60, féléves 25—35, választási ma-
lac párja 14—25 pengő, Juh 50—55 fillér kilónkint. 
Marhahús- I. r. 1.50-1.70, II. r. 1.20-1.60. III r 
1.20—t.40, borjú comb 2.00—2.40, eleje 1 40-220, 
pörköltnek 1.20-1.60, sertéskaraj 1.80-2.20, comb 
1.60—1.9o, oldalas 1.40—1.60, zsirszalo-na 1.60— 
180, háj 1.70—2.00, zsír 1.80-2.00 penső. Csirke 
párja 1.40—5 80, kilója 1.10-1.20, tyúk párja 
3.40-5 40, kilója 1 10—1.20, sovány kacsa 
Pária 2.40—5 00, hizott kilója 1.20-1 30 «ovánv 
Ind párja 5.50- 9.50, bizott kilója 115—125, tojás 
kilója 1.35-1 65 penaő. Alma nemes foita 8-30, 
kÖ7ónséges 3—10, őszibarack 6—56, körte fi—40, 
szilvi 6—20. citrom darabja 8—14. sárgadínnve 
kilója 2—6, görögdinnye 1.4—4, szőlő 10—40 fil-
lér. Zöldborsó hüvelyes kllóia 35-50, fejtett liter-
je 0.60—0.80, bab hüvelyes kilója 15—25, burgonya 
ti vár; rózsa 6—8. őszi 5—7. Ella 4—5—6, apró 3—4, 
vöröshagyma 5—10, fokhagyma 20—35, petrez* • 
Ivem csomója 2—8, sárgarépa 2—8, vőröscéVla ki-
lója 6—10. vörös káposzta 10—15, zeller darabia 
2—8. fejes káposzta kilója 4—6, kelkáposzta 6—10, 
karaláb téli ki'ója 4—6, tök 3—5, paradicsom 3—6. 
ugorka 4—'30, zöldpaprika apró hegves 10 darab 
2—3, tölteni 3—5, torma kilója 30—80, spenót 10— 
16, sóska 20—30, füzéres paprika 20—2.50. Buza 
má/sája 14.40—15.00, rozs 11.80—12.00, árpa 10.60 
—11.2o, zab 12.00—12 30, tengeri uj 10 50-11.50, uj 
csöves 6—7 pengő. Réti széna mázsája 3.50—4.50, 
lucerna 5—6, alomszalma 1.60—2.00. 

— Halálozás. R ém i Fülöp, a Fanto Bt. ny. al-
elnöke e hó 26-án Bad-Ischlben hírtelen megt It. 
Az elhunytban Nagy Albertné é« özv. Spitzer F 
rencné fivérüket gyászolják. 

— Dr. E. MesSinger Marianna zongoraórákat 
ad Varró M. módszerrel. (Sulytcchnika. akusztika), 
Madách-ucea lb. 

10 dkg. íeavaf —.28 
10 dkg. iömbvaj —.28 
10 dkg. ínhluró —.14 

T E J C S A R N O K 
Tisza Lftios-feSrut, PiispSkbaíár t*,hnhi onkr*«« 

— ORSZÁGOS VÁSÁROK. Augusztus 31-én, 
hétfőn: Decs, Felsővadász, Háromfa, Irsa, Nagy-
kőrös, Poroszó, Uszod, Vác. — Szeptember 1-én, 
kedden: Csurgó, Kőröstarcsa, Nagyfüged, Nagyka-
nizsa, Sásd, Szentgál, Szikszó. — Szeptember 2-án, 
szerdán: Jánosháza, Kálló, Ktiröstarcsa. Kunhe-
gye*-. Miskolc. — Szeptember 3-án, csütörtökön: 
Celldömölk, Kiskoroárom, Onód, Pacsu Pápate-
szér, Putnok, Sátoraljaújhely, Tiszafüred. — Szep-
tember 4-én, pénteken: Aszód, Eger, Gyöngyös, 
Gyula, Marcali, Baranyaszcntlőnnc. — Szeptem-
ber 5-én, szombaton: Gvula, Kisuiszállás, Vizvár. 
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— Előadás a vérhas elleni védekezésröL A Ste-
fánia Szövetség 52. számú védőintézete Párisi-kör-
űt 41. szám alatt anyák részére előadást tart szep-
tember 1-én délelőtt 10 órakor a vérbas elleni vé-
dekezésről. Belépés dijtalan. 

— Az uj Osztálysorsjegy az I. búzásra megér-
kezett. Az uj játékterv szerint óriási nyeremények 
kerülnek kisorsolásra. A főnyeremény szerencsés 
esetben 700.000 pengő, az I. osztály főnyereménye 
25 000 pengő. Sorsjegyek már kaphatók Pető Ernő 
főárusitór.ál, Széchenyi-tér 2a. 

x Megnyílt a Vaenum OU Co. szegedi service ál-
lomása a rókusi vámnál. A nemzetközi autóuton 
a rókusi híd előtt most készült el a Vacuum nagy 
költséggel berendezett benzintöltő állomása, amely 
mindenképen az átutazó autósok kényelmét fogja 
szolgálni. 

— Insrven kikötheti csónakját az idény végéig a 
Szőnyl-fflrdőben, ha azt Maros-ucea 44. rzámu há-
zának raktárhelyiségében telelteti. 

legolcsóbban, le'elfiísAsrijel ÍAvit FOlOtt S. és Tss, 
Mikszáth Kílm*:-. u. 6. Autocrénhe<2,es¿!é* Gurnik, í'-
tyilr^zek 'ege Anvrtqe'tben «zerei!h«tő^ Ke 33! 

— M-'kacs székrekedés, vastagbélkatarrus, 
puffadás, vértolódás, anyagcserezavarok, sár-
gásáé. nranveres csomók, csipőfáiás eseteiben 
a természek', „Fcicnc József" keserűvíz — 
reggel és este egy-egv kis pohárral bevéve — 
rendkívül b"-ses háziszer. Klinikai megfigye-
lések tanúsága szerint a Ferenc József víz még 
ingerlékeny belü betegeknél is gyorsan, bizto-
san és mirdig enyhén hat, ugv. hogy spacti-
cus obstippfionál is alkalmazható. 

H a ^ b e T á s á r iTsalt 
S b e n H e n e i f i f s M r n t f r 
repedésében eezk^zfilheii. Lesrobb hódmezövásárhe-
l-vi és trttVomtóM tisz'ek, ^rlem^nvek leíiolosóbb be-
szerzési be'^e. T!ss? laj«"« körút 31. w 

BtlndAB »aysgbál tfikéletM feU 
Yttelb-n, legolo«6bb Arhsn. — 
¡T*r»ek «a kSlta4gT«i<» dljmaa. 
'teten. BlJnyS» fizeuSti feltélelek 

FSSCíiES14^ ,Uítw6 c é f l n é l 
kivárta ucca 


