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Rétesfóp kapható 
i l ó r l i i i c csemegeüzletben 
Yl<11 IMI 5 Kigv6 ucca I. sz. 

— Agy- cs szivcrclnicszcsedésbra szenve-
dőknek reggel felkeléskor egy félt>oliár termé-
szetes „Ferenc József" keserűvíz a legki-
sebb erőlködés nélkül — igen könnyű szék-
in ülést biztosit, azonkívül a gyomor és a be-
lek működését előmozdítja és kiolégitő emész-
tést hoz létre. Kérdezze meg orvosát. 

— Kél öngyilkossági kisérlct. I v r a u s z Fc-
rencné 41 esztendős Szentháromság-ucca 4a. 
szám alatti lakos csütörtök délután luminátt 
vett be. A mentők sulvos állapotban a belgyó-
gyászati kl inikára vitték — V b r o v s z k y 
Zsuzsa 24 éves gyertnekvédőnő ismeretlen mé-
reggel öngyilkosságot kísérelt meg. A kórház-
ban ápolják-

Férfi és gyermek nyáti ingekFollák Testvéreknél 

— Gyöngyös tanácsnokának tanulmányút ja 
Szegeden. Dr. B a k ó Oszkár, Gyöngyös város 
tanácsnoka tegnap Szegedre érkezett, hogv 
Szeged szociális és gazdasági berendezkedéseit 
tanulmányozza. A gyöngyösi tanácsnok három 
napig marad Szegeden. 

Kiivépörkölég naponta reggel 7—9-ig Kocsisnál. 

— Kényelmes ruházkodás. Nem kell külön utn-
galhat, ha megbízható, tartós szöveteket akar 
venni. A Trunkhahn posztógyár önnek is szállít-
ja ruhánként angolosan gyártott szingyapju szö-
veteit közvetlen a gyárból. Kérje költség- és kö-
telezcltségmentescn a mintákat: Budapest, X I , 
Lenke-ut 117. 

— Halálozás. M a g y a r k a Lajos nv. bör-
tönőr életének 50. évéltert szerdán este elhunyt. 
Temetése pénteken délután .1 órakor lesz a 
felsővárosi Gvevi-temctő halottasházából. Az 
engesztelő szentmise áldozatot szombaton dél-
előtt 9 órakor mutatják be a felsővárosi mino-
rita templomban 

— Istentisztelet n zsinagógában pénteken esle 
7 órakor, köznapokon reggel egynegyed 7-kor, es-
te fél 8 órakor. 

— Köszönolnyilvánitás. A Szegedi Altalános 
Munkás Dalegylet ezúton mond köszönetet Szeged 
város polgárainak azért, hogy szives adományai-
val lehetővé tette nz egyesületnek Szombathelyen 
v d ó szereplését, ahol dalosaink ismételten tanú-
jelét adlak annak, hogy méltók arra, hogy orszá-
gos viszonvlalban is képviseljék Szeged város 
dalkul túráját. 

— o O ° — • 

n paprikaörlés dijalitak 
megállapítása 

(A Délmagyarország munkatársától .) Buda-
pesti tudósítónk jelentése szerint L a k y De-
zső árkormánybiztos tegnap kiadott rendelke-
zésével megállapitota azokat a legkistbb ára-
kat, amelyeket a malmok az őröltetőknek fel-
számolhatnak, Az árkormánybiztos intézkedé-
se szerint junius 10-től kezdödőleg az édes-
nemes csemegepaprika őrlési d i ja mázsánként, 
17 pengőt, az édesnemes paprika őrlési dija 15 
pengőt, a félédes, rózsa és erős paprika őrlési 
d i ja pedig a 13 pengőt nem haladhat ja meg. 

Ezek az árak csak a jelenlegi termelési sze-
zonra érvényesek. Az u j termés beérése előtt 
az árkormánybiztos a várható termésmennyl-
sé-'liez képest u j maximál is őrlési dijakat fog 
megállapítani. 
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Hamis 2 pengősök 
(A Dclmagijarorszag munkatársától. Az 

utóbbi, időben rendkívül elszaporodtak a 
liainjs pénzek. Csütörtökön egymásután négy 
darab h ami» kétpengőst szolgáltattak be. Á 
hamisítványok rendkívül ügyesck, a tettes 
ólomból öntötte azokat és ezüsttel futatta 
be. Lajkus jogfpljcbb a rról ismerheti fei. 
liogy jóvá] nehezebb a valódinál, de egyéb-
ként, szinte felismerhetetlenül jó mindegyik 
példány. A reiidörségnek az a véleménye, bogy 
valahol, a környéken pénzhamisító társa-

ság működik ós most annak tagjai igyeksze-
nek elhelyezni a hamisítványokat a város-
hyn. Különösen a piacokat köreik fel elősze-
retettől; mort ezeken a helyeken a lcgköny-
nyebb elsütni" a hamisítványokat. A nyo-
mozás nagy eréllyel folyik az ügye" hamisí-
tók kézrekei Dóséra 

MAKÓ vi. io. 

Nikeiszky polgármester 
közbelépésére tárgyalásokat 

kezdett a METESz az uj érté-
kesítési konstrukció ügyében 

A Délmagyarország részletesen beszámolt ar-
ról a tervről, amely szerint az idei hagymaérté-
kesités lebonyolítását s az értékesítő szervezet 
megalakítását akarja végezni az egykéz. A terve-
zet szerint az egykéz nemcsak a vöröshagymára, 
de a fokhagymára is kiierjed, a makói hagyniater-
melők szövetkezetét be akarják olvasztani a 
METESz be, i makói kereskedők cs exportőrök 
közül 34 százaléknyi érdekeltséget vesznek fe! a 
konstrukcióba, 20 százalékos érdekeltséget oizto-
sitanak. illetve ajánlanak fel a keresztény keres-
kedői közreműködésre, az elérendő tiszta haszon 
2 százalékát adják liagymaszáritógyár létesítésére 
s esetenként megfelelő összeggel támogatják a 
hagyma termelők egyesületét. Ezek között a ter-
vek kőzött szerepel az is, hogy nz export irá-
nyítása az idén már Makó helyett Budapestről, 
a METESz központjából történik. Különösen ez 
a hir volt az. amely a város egész társad simát 
nyugtalanította. N i k e i s z k y polgármester a 
mull csütörtökön részletes memorandumot küldött 
a földművelésügyi miniszterhez, a Külkereskedel-
mi Hivatalhoz é.s a METESz-hez is, kifejtve azo-
kat az indokokat, amelyek a makói hagyma ex-
port irányító szervének Makóról való elvitelét a 
legélesebben ellenzik. 

A polgármester felterjesztésére azt a választ 
kapta hogy az ügyet személyes tárgyalások so-
rán lehelne megfelelően elintézni. Nikeiszky pol-
gármester kedden Budapestre utazott, ahol tár-
gyalt az illetékes tényezőkkel s e tárgyalásai so-
rán részletes tájékozódást szerzett a hivatalos 
tervezetről. Nyitott kérdés még a makói hagyma-
szövetkezet önállóságának feladása és a 
METliSz-bc tervezett beolvasztása, amihez elvég-
re a szövetkezet tagjainak és törvényes szervei-
nek döntése is szükséges, nyitott kérdés továbbá 
a makói liagymaexport központjának Makóról 
való elvitele, amiben az egykéz akarata mellett 
n termelői érdekeltségnek és Makó város közgaz-
dasági érdekeinek is lehet befolyása. Ezt bizonyít-
ja az a nyilatkozat is különben, amit Nikeiszky 
polgármester budapesti utjának eredményéről ma 
tett s amelv a következőket mondja: 

— Az általános megnyugtatások után, amelye-
ket az illetékesek előtt feltárt aggodalmaimra 
kaptam, tárgyaltam D a r á n y i Bélával, a Futu-
ra vezérigazgatójával, aki megigérle, hogv R á -
p o 1 t li v József dr.-t, a METESz igazgatóját Ma-
kóra küldi, hogy a konstrukció kérdésében a 
helyszínen folytassa lc a tárgyalásokat. E tár-
gyalások során lesz azután elintézhető a hagv-
maértékesitő iroda Makóról való elvitelének kér-
dése. Rápolthy igazgató megérkezett Makóra s 
megkezdte tárgyalásait. A tárgyalások előrelát-
hatólag 4—5 napig tartanak. \ 
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Pilléres vonat a szegedi ipari vásárra. Junius 

12-ére a SzCsV igazgatósága a SzCsV vonalról 
filléres vonatot indit. Egész Csanádmegyében nagy 
érdeklődés nyilvánul meg a jubiláris szegedi vá-
sár iránt és nagy számban veszik igényije ezl a 
különleges alkalmat, liogy 75 százalékos kedvez-
ménnyel Szegedre utazzanak. A filléres vonatok 
Jegyeit a SzCsV vonal mentén fekvő állomások 
pénztárai árusítják a vásárra szóló 50 filléres 
belépőjeggyel együtt. 

Elmarad a rendes közgyűlés, rendkívüli tesz 
helyette. A szabályrendelet szerint hétfőn kellene 
a városnak júniusi rendes közgyűlést tartania, 
amit azonban arra való tekintettel, hogy a vil-
lanykoneessziö meghosszabbítására vonatkozó 
szerződéstervezet előkészítése még napokat vesz 
igénybe, egy héttel elhalasztott a polgármester. Az 
elhalasztott rendes közgyűlés helyeit hétfőn rend-
kívüli közgyűlés lesz, amelyen a kőszegi katonai 
reáliskolába a város alapítványi helyére kül-
dendő makói ifjú személye felől határoznak. 

Csak 15 pengőt fizettek nz apátfalvai ujburgo-
nyáért. Az apátfalvai u jburgonvapiacot, amelyet 
eddig a vasutállomáson tartottak, ma már az uj 
rendelkezés értelmében az áltatvásártércn bonyo-
lították le. A mai niac nagv kínálata és a fővárosi 
árak esése miatt 15 pencöre banvatlott vissza az 
itiburgonva ára s ezen az összegen vásároltak 
ugv az anátra'vai. mint a makói kereskedők is, 
akik mintegy 8 vagon árut szedtek össze. 

Anyakönyvi hirek. Elhalt özv. Bilogi Siket Ka-
talin 01 éves (Núdnssv-ucca 39.). 

Fát loptuk a község erdejéből. Kiszombor köz-
ség erdejéből április egyik napján elloptak három 
kéve rőzsét, majd néliány nap múlva kivágtak 46 
fiatal facsemetét. A csendőrség a tolvajokit Tal-
pai Balázs, Daróczi Ferenc ós Talpai Baiázsné 
kiszombori lakosok személyéibon kinyomozta. Ma 
vonta őket felelősségre a járásbíróság. Szegénysé-
gükkel védekeztek, de a lopást elismerték. Lo-
pás vétsége cimen ifj. Talpai Balázs és Daróczi 
Ferenc 6—6 heti, Talpainé 8 napi fogházat kap-
tak. 

Budapesti értéktőzsde zárlat. Barátságos ban 
gálatban jól tartott irányzattal nyitott a mai tőzs-
de. Az üzleti tevékenység eleinte vontatott volt, 
az első árfolyamok tegnaphoz mérten alig változ-
tak. Nem sokkal nyitás után valamelyes vásárlá-
sok nyemán a kereslet megélénkült és mivel a 
holnapi rendezési napra való tekintettel a kontre-
min is megkezdte vásárlásait, az árfolyamok emel-
kedtek. A kereslet a tőzsdeidő későbbi részén fo-
kozódott és a részvények mind magasabb árfolya-
mokon cseréltek gazdát. A tőzsde barátságos 

irányzattal, számottevő á r n y e r e s é g e k k e l járt. 

Magyar Nemzeti Bank 162, Kőszén 351, Ganz 25 
Izzó 149, Szegedi kenderfonógyár 43. 

Zürichi devizazárlat. Paris 12195, London 21 73 
fél, Newyork 439. Brüsszel 74.225, Milánó 2310, 
Amszterdam 242.55!, Berlin 176.10, Schilling 511. 
Prága 15.24, Varsó 85.50, Belgrád 10, Athén 3,95, 
Bukarest 3.25. 

Magyar Nemzeti Bank hivatalos valutaárfolya-
mai. Angol font 16.70—16.90, belga fr. 57.10—57.70, 
cseh korona 7.50—10.50. dán korona 74.60-7540, 
dinár 7.10—7.70. dollár 337.10-341.10, svéd korona 
80.05-86.95. kanadai dollár 332.00—337 00. francia 
frank 9.10-9.60, hollondi forint 186.20-188 20, 
lengyel zloty 60.00—61 40. leu 2.50—2 80, leva 3.60 
—4 00, Ura 16.90-17.90, (500 és 1000 lírás bank-
jegyek kivételével) német márka —.—, norvég ko-
rona 8150—85 40. osztrák schilling —.—, svájci 
frank 76.85—77.75. 

Budapesti terménytőzsde zárlat. A készáru pia-
con nagyfokú áruhiány miatt az irányzat ma is 
szilárd volt és a buza ára 60—65 fillérrel drágult. 
A rozs üzlcttelen, tartott. A határidős piacon az 
irányzat barátságos, a rozs 20, a tengeri 15—17 
fillérrel javult. 

Budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése: 

Buza tiszavidéki, felsőtiszai, fejérmegyei, dunán-

tuli, dunaliszai 77 kg-os 25.30—25.65, 78 kg-os 25.60 

—25.90, 79 kg-os 25.85-26.15, 80 kg-os 26.00-26 25. 

Bozs pestvidéki 18.10—18.30, takarmányárpa I. r. 

17.CO-17.OOI, zab I. 17.4D—17.50, tengeri tiszán-

túli 1725-17 40. 

Csik.ígói terménytőzsde zárlat. Buza szilárd 

Jul. 74 hétnyolcad—ötnyolcad, szept. 75 cgynyol-

cad—háromnegyed, dec.„ 77.25—cgynyolcad. Ten-

geri jól tartolt. Jul. 57.25, szept. 58.25, dec. 56.5. 

Rozs szilárd. Jul. 53 háromnyolcad, szept. 57 hét-

nyolcad, dec. 53 ötnyolcad. 

PÁRISI NAGY ARUHAZ RT. 
S Z E G E D , CSEKONICS é s KISS UCCA SAROK 

Fürdőcikkek 
Motor szemvédő celluloidból •—18 
Szines gumi fürdősapka —24 
Napvédő celluloid szemüveg '—.21 
Szines gumi fiirdőöv 28 
Napvédő celluloid szemüveg, zsanéros —38 
Vászon csónakázó sapka zöld ellenzővel —.46 
Szalma fürdöpapucs •—48 
Szalma strand kuli kalap —,6S 
Itaffia íürdőcipő —78 
Nagyszélü strand szalmakalap —.78 
l i i k ó úszónadrág kék, vagy fekete (szá-

monkint 10 fillér emelkedéssel) 2-cs —.88 
Csíkos strand vászon táska —.88 
Szines strand szalma táska —.8S 
Gyermek napozó >—98 
Strand fejkendő szemellenzővel •—-98 
Fonott fürdőköpeny öv —98 
Szandál fából bőr pánttal 22—28 számig P 128 
Férfi fekete pamut fürdödressz P 1-48 
Divat gyermek fürdődressz P 1.88 
Short nadrág szines vászonból P 1 98 
Női szines fürdödressz kis szépséghibá-

val P 278 


