Ftdrászkftrök véleménye
i yegyífüféssel végzett
tertés kullámosltás eltiltásáréi
Fodrászkörökben na^y érdeklődés kiséri azt a
belügyminiszteri rendeletet, amely eltiltotta a vegyi fűtéssel végzett tartós ondolálást. Szegeden ez
a rendelet igen sok kisebb fodrászszalont érir.t,
ugyanis a vegyifütéses tartósbnUániosit&si eljárást csak a kisebb fodrászszalonob alkalmazták,
miután ez az eljárás sokkal olcsóbb volt, miut a
villanygéppet csinált tartóshullám Míg egv íartóshultamositó villanvberendrzés 500 pengöDe. kerül, addig a vegyifütéses eljáráshoz szükséges
eszközöket 43—50 pengőből be lehetett szerezni.
Kérdést intéztünk ezzel kapcsolatban az egyik
legnagyobb
női fodrászszalon
tulajdonosnöjéhez,
aki a vegyifütéses eljárást az alábbiakban ismertette:
— A vegyifütéses eljárás ugy történik, bogy
bizonyos szerrel átitatott papirost sósavba mártanak, majd ezüstpapirba csomagoljak. A vegyi
anyagok égést idéznek elő s az igy támadt h ő
huílnmositja a hajat. A vegyifütéses eljárással
nem tehet tetszés szerinti hőfokot elérni és a vegyi anyogok is nyugtalanítják a lelkiismeretes
fodrászt, ugyanis á fejbőrben, vagy hajban esetleg
károkat okozhatnak.
A nagyobb fodrászszalonok
tulajdonosainak
egybehangzó véleménye szerint a szakma Jobban
jár,' ba a vegyifütéses eljárást kíméletlenül kiirtják, mert a kontárok mind vcgyifiitcsscl dolgozlak s ha szigorúan ellenőrzik a Illatom végrehajtását, megakadályozzák a kontármunkák terjedését is. A kisebb fodrászüzleteket viszont, amelyek
ezzel az eljárással dolgoztak, igen érzékenyen
érinti a miniszteri rendelet.
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KÖZGAZDASAG
A Külkereskedelmi Hivatal földgömbje a Szegedi Ipari Vásáron
( A Délmagyarország munkatársától) A Szege- i aniely a mostani Budapesti Nemzetközi Yásatr.-.ik
di Ipari Vásár iránt országszerte nagy érdeklő- I egyik legkiemelkedőbb látványossága volt A V,V
dés nyilvánul meg, ami értlietö, hiszen a rendező- I saruak ezek az anyagai az lparcsaruko 11. emeség mindent elkövet a siker érdekében; ujabb és
leti termében kerülnek bemutatásra.
ujabb meglepetésről, újdonságról gondoskodik és
A Vásár ideje alatt számos társadalmi esemindenkor a közönség érdekeit tartja szem előtt.
mény lesz Szegeden, igy az IPOK június 2-án orA Vásár rendezőségétől szcrzelt információnk
szágos kongresszust tart és ugyancsak ezen a
szerint az idei vasárnak látványossága lesz nz
napon rendezik meg a szegedi kereskedelmi aliparügyi minisztérium által rendezendő ipari tokalmazottak nagygyűlését. Nagyszabású céllövővábbképző tanfolyam anyagának
a kiállítása, vvrsenyt rendez a vásár tartama ulatt a M O V b
amely beszédesen bizonyítja, milyen nagyarányú
LE és a Szegedi Városi Zenede Hangász Csoportfejlődési eredményt tudtak elérni ezeknek a tan- ja hangversenyt ad. Kiállítást rendez ebből az alfolyamoknak a révén. A másik nagyszabású és
kalomból Erdélyi Mihály', az ismert kiváló festőnagy érdeklődésre szániot'tartó kiállítási része a
tniivész.
továbbképző tanfolyamnak most már az önálló
Az 50 százalékos utazási kedvezményről szóló
iparosok állal a gyakorlatban készült produktuigazolványok elkészültek és rövidesen a közönség
mainak a bemutatasa. A szenzáció erejével fog
rcndelkezesére állanak a Vásáriroda megbízol Úrihatni a Külkereskedelmi Hivatal által rendezennál. A kedvezményt Szegedre már május 20-tól
dő nagyvonalú kiállítási rész is. A Külkereskedeligénybe lehet venni. Szegedről a Vásár nyitásámi Hivatal előreláthatólag azt a praktikusan ki- tól, június 1-töl 12-ig lehet kedvezményesen eldolgozott földgömböt fogja Szegedre
lehozni, utazni.
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A reudőrseg szegedi révkapitáuysága közli- A
Tisza május 9-én reggel 7 órakor '648; hőmérséklete 14 fok Celsius. A levegő hőmérséklete 14 tok
Celsius.

fájós, dagadt és viszeres lábakra készen
és mértek után H Ö F L E , Klauzál-tér
3. sz. Gyógybaskötők, fűzők készítője.

— A belügyminisztérium ueiu engedélyezi . . .
T? multévi közgyűlés rthalarozla, hogy. a felsőipariskolához egy grafikusi iparművészt képesítéssel biró tanári ék egy tanoncnyilvántartói állast szervez. A belügyminisztérium tnost értesítette a várost, hogy az áliások szervezését uem
engedélyezi, mert a pénzügyminisztérium nem
adja meg a megfelelő államsegélyt.
— Zsarolás — lóval. A büntetőtörvényszék
Sáray-tanácsa csütörtökön mintegy 30 taqut hallgatott ki abban a bűnügyben, amelynek vádlottjai: J o a c h i r n György ós P a l ó c z Erzsébet
„zegedi napszámosok csalás és zsarolás miatt kerültek a vádlottak padjára. A vád szerint Joa, chtm és Palócz Erzsébet még két esztendővel ezelőtt megegyeztek abban, hogy egy közös lovukat
a kisteleki vásárban eladják s a lovat néháuv nap
múlva visszakövetelik azzal, bogy jiéin volt jogukban eladni. 1938. novemberében Palócz Erzsébet a lovat '230 pengőért el is adta Tarjányi János
kisteleki gazdálkodónak, aki a vétel alkalmával
180 pengőt fizetett ki a napszámosasszonyiiak.
Néhány nap múlva Joacbini cs Palócz Erzsébet
megjelentek a gazdálkodónál, a lovat visszakövetelték, majd amikor a gazdálkodó ellenszegült,
Palócz Erzsébet a földre lökte s eközben társa u
loval megszökött. A vádlottak tagadták a terhükre rótt bűncselekményt, a tanuk azonban ellenük
vallottak. A pörbeszédek ulán a bíróság csak zsarolásban mondotta ki a vádlottakat bűnösnek s
ezért fejenkint 3—3 hónapi fogházra ítélte. Az
ítélet jogerős.
— Egyévi börtönre itcltck egy körorvost. Budapestről jelentik: F l a s k á r Balázs dr., felsősreli körorvos Mézes Eszteren mütetet végzett. A
Icany súlyosan megbetegedett, vérmérgezést kapott, néhány nap múlva meghalt. A
komáromi
törvényszék a körorvost liéthónapl börtönre ítélte. A győri tábla Flaskár dr. büntetését egyévi
börtönre emelte föl. A semmisségi panaszokat ma
tárgyalta a kúria, a semmisségi panaszokat elutasította cs ezzel az egyéves büntetés jogerösse
vált.
— Régi epekövcs betegek rendszerint reggel
éhgyomorra egy pohár természetes „Ferenc Józsrf keserű vizet isznak, mert cz a székkittritést
szabályozza és az epelefolyást előmozdítja. Kerdezze meg orvosát!

pingrr Ábrahám és leánya Klára fajdalomtól porig sújtva tudatják, hogy a
forrón szeretett feleség, a legodaadóbb
anya, a legjobb testvér és rokon

S i n g c r Áurüliiimito
szili iiirscn ir/sfi>cf
c hó 8 ári 30 ik évében tragikus hlrtelcuI sfogel, várátlatiul elhunyt
Temetése o bó LU-lb, péntekén délután
4 órakor fog megtörténni a zsidó- temető
cintennéböi.
Gyászoljak: »zülei, tcsttére, sógornője. sógorai és a kiterjedt rokonsága.
Piészvctlátogatások mellőzesét kérjük.
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látÓKiena
a szegedi Városi Színházban
Péntek: Monostori menyegző (bemutató, rendes helyárak).
Szombat délután: fiucsukeringö (Tolnay Andor fülléptével, filléres helyárak).
Szombat este; Monostori
uirn) egzö (rendes
helyárak).
Vasárnap déluláu: Monostori menyegző (reudes helyárak).
Vasárnap este: Erzsébet (rendes helyárak).
Hétfő délután: Sjbill (mérsékelt helyárak).
Hétfő este: Monostori menyegző (rendes helyárak).
Kedd: Pillangó főhadnagy (Tolnay Andor fölléptével; mérsékelt betyáruk).
Szerda délután: Leányvásár
(filléres helyárak).
Szerda este: Cigánykirály (mérsékelt helyárak).
Csütörtök: Gyertyafénynél
(utolsó előadás;
mérsékelt helyárak).
—oQo—

A s z i n h á z i i r o d a tiirei
A .Monostori lurnxegzö* cimü operettet, a legújabb eredeti bemutatót ma játssza először Szegeden a Tulnay-cgyüUes. Ez az az operett, amelyet mindenkinek meg kell néznie, mert jó békevilágból, u világháborúról és az azt követő eseményekről is képet ad. A -Monostori menydgző*
két részes, Itat képes operett. Gyönyörű kiállítás,
kitűnő szöveg és fülbemászó melódia. Kitűnően
érzékelteti a rendezés a világháborút; lövészárkot drótakadóIIyaJ épitett a színpadra.
Rendes hely árakkal, Márffy Vera, Jurik Julcsi. Sült Manyi, Súghv István, Selmeczy Mihály,
Rajz János, Benkő Béla, Lendvay Lajos, Polgár
Gyula szereplésével kerül szinte a Városi Színházban a „Monostori menyegző.* Nagv szerep í u '
egy gyermeknek is a darabban, Cz! Perecz Pista
alakítja.
. •
.1 Monostori menyegző.- ma, szombaton <4
hétfőn esté. valamint vasárnapi délután szerepel a
színház műsorán.
A „Buesukeringóí cimü világhírű
operettet
szombaton délután filléres hclyárakkal újítja föl
a Tolnay-egv iilles. Tolnay Andor fölléptével.
Kitűnő a pünkösdi műsor; „Monostori menyetazö* vasárnap délulán, hétfőn este, „Sybillt hétfőn
délután, „Erzsébet* \asáruap esle.
Az elmaradt csütörtök délutáni
„Uuoeukrringó* előadására váltott jegyek szombaton délutánra érvényesek, a szombat délutáhra a /Trópusi
szerelem* előadására váltolt jegyekkel a szerdadélutáni : Leányvásár: cimü operettel lette; megnézni.

Budapesti érféklözsői zárlat. A korniáqy pénzügyi rendelkezéseit kedvezően fogadta a
tetem
közönsége és mivel a nemzetközi helyzet alakulásat is nyugodtan ítélték meg, barátságos hangulatban élénk forgalommal nvitolt a tőzsde. í-.f.
ügynökök vételi megbízásokkal érkeztek a piacra
és áru is csak magasabb ajánlatokra jelentkezett,
igy a részvények árfolyamai fokozatosan emelkedtek. A lőzsdeidö folyamán a helyzet alig változott és a tőzsde barátságos hangulatban, számottevő nyereségekkel
zári. Magyar
Nemzeti
Bank 175.—, Kőszén 376—, Ganz 15.8, Egyesült
Izzó 111.—, Szegcdi Kender 5 8 —
Zürichi •devirnzárlat. Paris 8 15 LomJon 14,92
Newyork 416.—, Brüsszel 74.20, Milánó 22 50, Amszterdam 236.75, Berlin 178.75, Szófia 5.50, Belgrád 10.—, Athén 3.1», BukuiCst 237.
Budapesti hivatalos valutaárfolyamok. "Angol
fent 11.10—11.60, belga frank 57.10- 37.80, dán korona
—, dinár 7.60-790, dollár 314 lft—
35010, francia fr. 6 15-0.60. hollandi frl 182t-5—
181.35, eseh-szlovák korona 11.15—1180 (20 K-nál
nagvobb címletek kivételével), szlovák kor. 11.aú*
—1Y.90 (20 K-nál ungvobb címletek
kivételével),
kanadai dollár 301- 306, lej 3.20—3 Í0, teva 3.303.00. lirn 17.40- 17.90 (csak 10 lirús bank (egyek é?
érmék vásárolhatók), nemet márka —. —. norvég
korona
.
. svéd 'korona 81.70—S2J0, svájci Frank 76.9C-77.90,
A budapesti terménytőzsde hivatalos áxjcgvzcsp.
Buza 77 kg-os tiszavidéki 20.25. 78 kg-os 20.75. 79
kg-os 21.05. 80 kg-os 21.25. Pestvidéki I O Z S 16.60—
16 85, sörárpa kiváló 22.60—22.85, takarmányárpa
I. 18.50—JS.75, zab 20.80—21.05, tengeri tiszántúli
21.90—22.00i
Ceikúgói termcnytözsdezárlat. Buza alig tartott. Májusra 105 ötnyolcad—háromnegyed, juliusra 101 ötnyolcad—fél, szeptemberre 105 egynyolcad—105. Kukorica alig tartolt. Májusra 66.3, juliusra 67 egynvolcad, szeptemberre 67 háromnyolcad. Bozs tartott. Májusra 63 hétnyolcad, juliusra 67 ötnyolcad, szeptemberre 69 25.

Párisi Nagy Bruház Rt,
Szeged íCsekonics és Kiss utca sarok)

Pünkösdre
F É R F I DIVAT
-.58
Férfi divat uiinlíls sokni
-88
Csíkos műselyem nyakkendő.
-.88
Divat fonott öv
Férfi nadráglai tó
-98
Fehér faháncs kalap
> 1.08
Tavaszi divat férfi sapka
1.28
Divat nyakkendő modern mintákban
1.85
NOI DIVAT
Nyári női sokni
—58
Divat uöi bőröv
'
—78
Nyári tölcséres céruakeztyü
—88
Műselyem sz ues láncuadrag
—.95
Műselyem női harisnya
—.98
Női divat kalap
P 2.98
G V I IIM I k DIV AT
Gyermek nadrágtartó
— ta
Nyári pamut gyermek sokni színe
l e s —-.12
Nyárt inaceo yennek sokni színes, l-es —'.30
Gyermek csibész szalmakalap, sárga
—
Gyermek matróz tuko 2-es
—95 j
Pullower szabású gyermek trikó, les P i t e .
Csibész fia ing rövid ujjú, 35-ös
P 13.-.
Csíkos fin' öttftnv
P U'-

