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Keressünk gyógyulást? üdülést 
4s szórakozást a korszerűen átépített, kiváló 

[ógy hatású W 

•fürdőben. 
Idény május 14—szept. 
30-ig. Féidény julius 1— 
augusztus 31-ig. 

Anén-Taasa-tim.óa éa arénaaraa lürdftk. Modern vligydgy. 
Intézet. iTókarált. Hegyi etrand. Modern berendezést! 800 
•zoba. 126 tu park. Diétls ellttia. Elsőrendű konyba. 

Kérjen prospektust 

A Szegedi Ipari Vásár hirei 

A gaztlBiaigi optimizmusnak elénk jelei 

mutatkoznak a Szegedi Ipari Vásárén abban, 

hogy a kiállítók minden talpalaUnyi helyet 

elfoglaltak. Az öggzes ipari szakmák képvise-

letében közel háromszáz kiállító vesz réezt a 

X. Szegedi Ipari Vásáron, amelyen legszebb 

termékeikkel vonulnak feli a kézmüiparogok 

mellett a háziiparosok, iparmüv.szck és nép-

művészek. 
* j 

Junius 4-én kezdődik, 12-g tart a jubi láris 

Szegedi Ipari Vásár. Az ünnepélyes megnyi-

tás junius 4-én, szombaton déli 12 órakor 

lesz. Az ünnepségről a rádió közel egyórás 

helyszíni közvetítést ad. 
* 

Az 50 százalékos utazási l;cdvezmény az 
összes magyar vautakon, a MFTR és RGT 
hajóin junjus 1-én lép életbe és 12-ig tart. 
Visszautazásra junius 4-től 14-ig érvényes a 
féláru utazási kedvezmény. Külföldiek junius 
1-től 12-ig kétharmados vizumkcdvezménnyel 
léphetik át a magyar halárt. Az uilevélláiia-
mozó kirendeltség a vásár területén fog mű-
ködni. Az utazási, valamint vizumigazolvá-

nyok árusítását rnár megkezték. 

* 

A posta külön kirendeltsége fog működni 

az idén is a vásáron. A vásári kirendeltség 

különleges bélyegzővel lá t ja el a vásáron 

feladásra korülő postai küldeményeket éB a 

vásárról kedvezménnyel lehet belföldi távol-

sági beszélgetéseket folytatni, valamint bel-

földre 6ZÓ1Ó táviratokat feladni. 

* 

Minden a vásárral kapcsolatos ügyben 

készséggel nyújt, felvilágosítást a vásár köz-

ponti irodája, Horváth Mihály-ucca 3., telefon 

14-15. 

Napvédő szemüvegek 
—.24, —.50, 1 6* 2 pengöa d r a k o n . 
lllataxereK. k o z m e t i k a i - éa fiáx-
larláal c i k k e k , vegyi s z e r e k leg-
olcsóbb bcaxerxéal forrása : 

Vénusz Drogéria 
MIKaxáíö Kálmán ucca 5. ax. 
(Haza L Körül éa a busplac Köxött) 

— öngyilkosság, ö r d ö g József 58 éves, 

Paprika-ucca 38. szám alatti lakos szombatra 

virradó éjszakán lakásán felkasztotta magát. 

Mire rátaláltak, már halott volt. Búcsúlevelet 

hagyott maga után, amelyben éleluntságra 

hivatkozott. 

— Legújabb fürdőruhák óriást választékban 
öeérkeztek Lantpel cs Hegyihez, Tisza L. Körút. 

— Trunkhahn Posztógyár u magyar uricsalá-
cfok bevásárlóhelye önnek is rendelkezésére álJ. 
Közvetlenül a gyárból szállitja szingyapju szöve-
teit angolos gyártási tnódon eikcszilve. Évekre 
szóló megtakarítást ér el. Még nia kérje megte-
kintésre a szövetminták költség- és kötelezettség-
mentes beküldését. Trunkhahn Posztógyár és Ru-
hagyár Rt., Budapest, XI. Lenkc-ut 117. 

Nyári ruhák slá kel- f i i ^ / i l c 
lecúes és kényelmes 

dr. Gellériné lüzöszalonjában, 
Jókai ucca 5- Speciá'is trópua-anyagokból, lavabléból 

a legnagyobb melegben ideális viselet. Jutányos árak 

Hiába bujdosol! 
Lidérces begyvidék feszül bordád alatt, 

Köveiről a fii-fa messzeköltözött, 

L "Koakatlan csúcsain árnyak bolyonganak, 

Fölötte részegen dülöng a szélütött, 

A vén, a vaksi nap; s a nap s a hegy között 

Sötét felhő, mint egy sötét madár, halad. 

Szivedben, lombjaliuilt őserdő bólogat: 

Sovány ujjal feléd mutatnak ott a fák 

És kúszó félelem szorítja torkodat! 

Légy-csípto bennszülött, lehajtva homlokát 

örökre alszik el; a a szálló holdon át 

A tájra esztelen bálványok hajlanak. 

Tüdőd cserjéi közt baljós mocsár lapul: 

Kuszált bozótban ott iromba szörny henyél, 

S felüti torz fejét a néma láp alól . . . 

De mért e szörnyű táj, fölötte kerge szél, 

S a némaság, amely csak ellened beszél? 

Melyik hát az a bttn, amiért elkárhozol?! 

Perkátai, szegény, hiába bujdosol; 

Előle menekülsz és benned a pokol! 

PERKÁTAI LÁSZLÓ 

E l sörandU 
szakmaink a C I A N-szavafosság 
Lakásteríőtlenitő Vállalat c , a n° 1 6 

Szeged, Somogyi-ucca 10. 
Í rod A I n . 

Telefon 31—77. 

— Gyanús haláleset. A szegedi közkórház-
ban gyanús körülmények közölt meghalt Sző-
ke Mihályné 32 éves sövényházi asszony. A 
kórház szerint alapos gyanú merült fel arra, 
hogy Szókéné halálát tiltott műtét következlé-
ben fellépő általános vérmérgezés okozta. 
Holttestét az ügyészség utasítására felboncol-
ják a halál okának tisztázására. 

Lopásból megkerült 
ruhák é s a n y a g o k feltUnő o lcsó á r o n 

Weisz Vilmosnál, H a r s tér , p iac . 

— ANYAKÖNYVI HIREK. Az elmúlt héten 
szülelett 21 fiu, 11 leány. Házasságot kötöttek: 
Mezei Károly és Nagy Margit, Farkus András és 
Cut Johanna, llalúsz Ferenc és Forgó -Matild, dr. 
Baiog Sándor cs Krier Anna, Keresztényi Fe-
renc és Foszlányt" Ilona, Miklós József és Nagy-
pál Mária, Pap László és Cselneki Erzsébet, Ra-
dó György és Hegyes Terézia, Nóvák József cs 
Varga Rozália, Szentesi István cs Goldberber Klá-
ra, dr. Pozsonyi Lfcjos és Krempcr Irén, Császár 
Ferenc és Hegedűs Anna, Simon Sándor és 
Kónya Lídia, Szatmári Sándor és Kontlósi Ilona, 
Nagy György ós Csorló Margit, Császár Ignác és 
Mayer Rozália, Bagi Sándor és Kiss Rozália, 
Szűcs Pál és Fábián Éva, Lévai Antal és Tóth 
Etelka, Sohwarz János és Korom Erzsébet. El-
haltak: özv. v- Berényi Sándorné 58, Ormányos 
Ágnes 46, Alats József 63, özv. Kuhn Tóbiásné 
80, Kakuszi János 40, Verbovszki János 32, Sza-
kái Jánosné 41 Ilugyecz Erzsébet 56, özv. Schvei-
tzer Jánosné 58, Egali Ilona 31, özv. Molnár Bé-
láné 50, özv. Magyar Sándorné 82, özv. Turi Ist-
vánná 76, Andrási Győrgyné 34, Nagy György 29, 
özv. Báló G'vörgyné 85, Juliász Ferenc 74, Rózsa 
Sándor 73, Kispéter Rozália 51, Kapusi György 
61, Molnár Mihályné 30, Szolosányi Gyuláné 73, 
özv. Brzboválv Vilmosné 79. Kiss G. Jánosné 31, 
Tandari József l t , özv. Pópán Jánosné 76. Sza-
bó János 67, ördög Józscr 58, özv. Nngv Pálné 
72, özv. Birn Gézánc 55. Szőke Mihályné 31, Trn-
vánv Gizella 7, özv. Szabó Linótné 70; Csizmadia 
Gizella 13, Franlc Aladárné 52. 

— Elmarad a N»-p belvárost szervezetének 
pártgyüléae. A Nep belvárosi szervezetének má-
jus 23-ára az ipartestületbe meghirdetett ölése 
elmarad, mert a belügyminiszter az euchariszti-
kus kongresszus tartamára nyilvános gyűléseket 
nem engedélyez. 

— Festőmunkások értekezlete. A szegedi festő-
munkások 24-én, kedden este fél 6 óiakor az Épi-
tömunkásottbonban (Fodor-ueca 10) szakértekez-
letet tartanak, melyen a festöiparban megállapí-
tott minimális munkabérek megerősítését Bozó-
k i József ismerteti. . 

Hasznos ludnivalók 
az eucharisztikus 

Kongresszusra utazóknak 
Olvasóink érdekeit óhaj t juk szolgálni, m ;-

dőn felhívjuk figyelmüket, hogy budapesti 
tartózkodásuk alatt keressék fel a vi lághírű 
Semler-cégel (Deák Ferénc-u. 12), amelynek 
szövetei közismerten kiváló minőségűek és ár-
ban igen jutányosak. 

Fejes saláta 
Kemény, tömör, kerek feje, 

Sárgás, zöldes, dus levele. 

& mert a kertben annyit lelni. 

Ott szeretném lelegelni. 

Ecettel jól nvak<»n öntve, ^ 

Étolajjal felköszöntvej 

A költői tavasz dísze: 

Rántott csirke mellé — ize . . . 

Mit olvastam róla máma: 

Krachot kapott a saláta. 

Nem kell Bécsnek, nem kell Pestnek, 

Jaj, az áruk mélyre estek! 

Semmi érték, dc sok költség. 

I)e kár érted, te friss zöldség! . . . 

Brazília, lám, az merész, 

Ha kávéban túltermelés, 

Egyet gondol a sok ember: 

Mire jó a szép nagy tenger. 

Pusztuljon el lenn, a mélyben, 

A túlságos jó, bő évben! 

De én kérdem, mi lesz velünk? 

Jaj, -nekünk nincs szép tengerünk! 

Viszont ahhoz nem fér kétség: 

Nincs a földön annyi tenger. 

Mint itt — zöldség t 

- . t i 
— o q o — 

— Vasárnap szolgálatba lépnek a vizimen-
tök- A vizimcntőállomást vasárnap ismét fel-
áll ít ják a pénzügyi palota előtt a Tiszán. A' 
mentők a Tiszán ál lanló permanenciában lesz-
nek. Telefon: 30-13. ; 

Sírköveket legolcsóbban Fábiánnál, Kálvária n. 46. 

Töltőtoll S 
KELLEK irógép vállálat 

K á r á s z utca 1«. 

— A SZEGEDI PIAC ARAI. A szombati heti-
piacra felhajtottak 70 darab borjut, 52 hizott ser-
tést, 528 sovány serlcst, 6 juhot, 135 darab bá-
rányt. Az árak a következőképen alakul-
lak. Jószág. Borjú kilója 70—80, hizott ser-
tés 80—87, juh 50—55, bárány 60—64 fillér, féléves 
darabja 25—30, választási malac párja 18—30 
pengö. Húsok. Marhahús I. rendű kilója 1.00— 
1.70, II. r. 1.40—1.60, II I . r. 120-1.50, borjúcomb 
2.40-2.60, eleje 1.60-240, pörköltnek 1 40-1.60, 
sertéskaraj 1.80—2, comb 1.60—1.80, oldalas 1.40— 
1.50, zsirszalonna 1.50—1.60, háj 160—1.70, zsir 
1.00—180 pengő. Baromfi. Csirke tavaszi párj.i 
1.00—3.20, kilója 1.50—1.80, tyúk párja 3.00-3.50, 
kilója 1.00—l lo, sovány kacsa párja 1.6o—4.50, 
hizott 1—1.20, sovány lud párja 6—10, hizolt 1 — 
1.20, pecsenye liba kg. 1.30—1.40, tojás kg. 1—1 35. 
Gyümölcs. Alma nemes fajta kilója 1.40—2.10, kö-
zönséges 80—1.20. narancs 1.40—1 60, dió 80—120. 
citrom darabja 10—14 fillér. Zöldség. Borsó zöld 
hüvelyes kilója 80—120, burgonya nyári rózsa ki-
lója 10-14, őszi rózsa 8-12, Ella 7-11, GGlbnbn 
10—11, oltott rózsa 9—14, takarmánynak való 6— 
8 fillér, vöröshagyma ó kilója 30—60, uj csomója 
3—14, fokhagyma ó kilója 10—16, uj csomója 3— 
7, peterzselvem kilója 60—1.00, sárgarépa 25—13, 
zeller darabja 8—24, saláta 10 fej 20—60, karfiol 
darabja 20—80, nyári karaláb csomója 14—30, 
prokedli csomója 2—6, ugorka kilója 60—80, tor-
ma 40—60, spenót 6—11, sóska 8—20, nyári retek 
csomója 4—10, hónapos retek 2—5. spárga kilója 
50-80 fillér, füzéres paprika füzérje 1.20—3.20. 
Gabona. Buza mázsája 21.80-22.50, rozs 17 60 
17 80, árpa 16, tengeri 11.30—11.70. Takarménv. 
Réli széna l—I.^O, nlomszalma 2—2.20, takar-
mányrépa 2.00—2.3o, lucerna 7— 


