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Nemzetközi hadjárat
a békéért
London, julius 9. Lord Cecil, mint az angol
Népszövetségi Unió elnöke a következőkben közöké az unió uj diszclnökével, Neville Chamberlain miniszterelnökkel a nemzetközi békehadjárat céljait:
1. a szcíodéskotelezettségek szentsége,
2. a fegyverkezés csökkentése és korlátozása
elvi megegyezés utján, a háborús hadiipar nyereségének megszüntetése,
3. a Népszövetségnek, mint háborút megakadályozó szervezetnek megerősítése,
4. szervezet létesítése a Népszövetség Kereteb e i olyan nemzetközi viszályok megszüntetésére,
amelyek háborúra vezethetnek.
—ooo—•

Lansbury Rómában
Róma, julius 9. Lansbury, aki pénteken Rómába érkc:ett, háromnegyed óra hosszat tartózkodott Mussolini dolgozószobájában. Beszélgetésüknél jelen volt Ciano gróf külügyminiszter is.
Hétfőn ujabb megbeszélés lesz.
Az tangói;munkáspárt volt vezére este szállodájában fogadta a külföldi sajtó képviselőit és nyilatkozott előttük benyomásairól. Kijelentése sze-'
rint Mussolini, bár teljes realizmussal, mégis bizakodóan itcli meg a nemzetközi helyzetet. Véleménye szerint ha a nemzetek vezetői leülnének a
nagy tárgyalóasztalhoz, minden nemzetközi kérdésnek megtalálnák megoldását, hisz a bizalmatlanságnak és egyenetlenségnek
főleg
lélektani
okai vannak.
—oOo—

Végrehajtották
az első intézkedéseket
a francia pénzügyi helyzet
megoldására
Páris, julius 9. A közmunkaügyi miniszter közlése szerint a legfőbb vasutügyi tanács pénteken,
a kormány határozatának szellemében végrehajtotta a közlekedési menetdíj emelését. A személyszállításban
kilométerenként 5 centimes a
harmadosztályon, 6 centimes a II. osztályon és 7
centimes az elsöosztályon. A díjemelés julius'' 20án lép életbe. A teherszállítás díjszabását /Ö
százalékkal emelték. Ez már julius 12-én érvénje 3 lesz.
Páris, julius 9. A hivatalos lap pénteki rendkívüli kiadása közli az adóemelésre vonatkozó
•rendeleteket, amelyeket a csütörtök éjszakai államtanács jóváhagyott. Az emelésekkel kapcsolatban összesen tiz és félmilliárd
uj bevételre
számítanak, amelyből nyolcmilliárd
az államkincstárnak jut, két és félmilliárdot pedig az államvasutak hiányára fordítanak.
A re ideietek első csoportja a spekuláció meg-'
adóztatására és az adócsalások elleni intézkedésre
vonatkozik. Felemelik a szerzett vagyon adóját, valamint az általános jövedelmi adót. Tiz-tizenkét
százalékos adóemelést hajtanak végre az ingat-(
lanátiratási illetékeknél, az értékpapírok különböző adóinál. A közvetlen adókat hat-nyolc százalékkal emelik. A vasúti díjszabások emelésével
kapcsolatban felemelik ű benzin és olai adóiát is.
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Döntés nélkül végződött a semlegességi bizottság
pénteki nagyfontosságú ülése

Angliát kérték fel
közvetítésre

Szenvedélyes viták az angol-francia front és az olasz-német álláspont között — Grandi beszéde Olaszország spanyol politikájáról —
„Spanyolország a spanyoloké" — „ 4 z önkéntesek eltávolítása nélkül
nem lehet megoldani a spanyol kérdési"

Franciaország hétfőről megszünteti a határok
ellenőrzését?
London, julius 9. A Külügyi Hivatal Locarno-termeben döntő fontosságú ülésre ült össze
pénteken délben a nemzetközi
benemavatkozási bizottság. Feszült légkörben ültek a tanácskozás asztalához az európai
kormányok
megbízottai. Azok az ellentétek, amelyek
a
spanyol határok és tengerek ellenőrzése kérdésében a két halalmi csoport közöli kirobbantak, rendkívül kritikussá tették a helyzetet.
Egy kritikus pont van, amelyen a vitának
el kell dőlnie: a spanyol harctereken küzdő
külföldi önkénlesek visszahívása. Spanyol felkelőhelyről olyan kijelentéseket tellek, amelyekből arra leheteti következtetni, hogy Franc . békülékenyebb húrokat penget. Angol körökben ezzel szemben rámutatnak arra, hogy
a

megoldás változatlanul
van,

messze

tekintve, hogv ugy a valenciai kormány, mint
Franeo nyilatkozatai szerint a polgárháborúnak csak az egyik fél teljes győzelme vélhet
véget.
Az ülés azzal kezdődött, hogy a bizottság elnöke,

semleges megfigyelőket küldjenek a kikötőkbe.
— Ami
az önkéntesekel
illeti, be tudom bizonyítani, hogy
egyetlen
olasz önkéntes sem utazott Spanyolországba aa
önkéntes tilalmi egyezmény aláírása óta. Régi
hagyomány Olaszországban, hogy
olasz ö n kéntesek küzdjenek más nemzetek függetlenségéért. Olasz önkéntesek éppúgy küzdöttek
Magyarország, Lengyelország és Franciaország
szabadságáért, mint Görögország
függetlenségéért. Azt is mondják, hogy Olaszországnak
politikai törekvései vannak Spanyolországban.
Ez az állítás természetesen teljesen alaptalan.
Olaszország spanyolországi politikája
a következőkben foglalható össze — folytatta.
Spanyolország a spanyoloké és nem
szabad
hozzányúlni Spanyolország területi épségéhez.
Olaszország minden tőle telhetőt megtesz, hogy
a polgárháborút spanyol területre korlátozza
és eddigi magatartása a benemavatkozási b i zottságban szintén ezt a célt szolgálta.
Grandi beszéde után

lord Plimouth

a portugál nagykövet

az angol-francia javaslat mellett foglalt állást
és_ kijelentette, bogy véleménye szerint kormánya nem fogadhatja cl az ólasz-német j a vaslatokat, de hajlandó meghallgatni az ujabb
indítványokat, amelyek alkalmasak lesznek
arra. hogy megoldják a jelenlegi nehéz kérdéseket.
A z ülésen G o r b i n londoni francia nagykövet nagyobb beszédet mondott, amelyben

ismét kijelentette, hogv
kormánya
pártoliu
ugyan elvben a német—olasz tervet, de reméli,
hogv sikerül a két fél javaslata közötti ellentétekel áthidalni.
A londoni szovjet nagykövet támogatta
az
angol-francia javaslatot.

Franciaország nevében visszautasította a spanyol ellenőrzésre v o natkozó német és olasz
indítványokat.
Grandi gróf,
londoni olasz nagykövet ezután
kijelentette,
hogy az angol-francia javaslat, amely a partok
ellenőrzését kizárólag Anglia és Franciaország
ellenőrzésére akarja bizni, alapiában rendíti
meg az ellenőrzés rendszerét. Ezután ismertette a tengeri ellenőrzés hiányait.
— Olaszország és Németország — mondotta
—, elhatározta, bogv szilárdan fenntartja a benemavatkozás elvét. Kormánva egyáltalában
nincs megelégedve a szárazföldi ellenőrzéssel,
mert bizonyítékai vannak arra, hogy állandóan
folyik a hadianyag szállítása szárazföldi uton
Spanyolországba. Valótlan, hogv Olaszország
és Németország a tengeri ellenőrzés eltörlését
kivánja. Éppen ellenkezőleg, mi ragaszkodunk
ahhoz, hosv fenntartsák
az ellenőrzést
és

Ribbentrop
német nagykövet egyórás beszédben beszélt a
német álláspontról és ennek során a - s z o v j e t orosz nagykövettel heves összeütközésbe
került.
M a i s k i szovjetorosz nagykövet Németországot és Olaszországot megtámadta, Ribhentrop a leghatározottabb formában
utasilo'.ta
vissza a támadást.
A benemavatkozási bizottság ülésén végül is
a Reuter Iroda értesülése szerint a hollandi
követ javaslalára megállapodtak abban, hogy
Lord P 1 i m o u t h o t, Anglia képviselőjét, a
bizottság elnökét bizzák meg, találja meg a
mostani nehézségek megoldását. Hy módon
Angliát kérik a közvetítő szerepre.
A fiancia nagykövet hir szerint kijelentene,
bogv kormánya hétfőn felfüggeszti a nemzetközi megfigyelők működését a pireneusi haláron, ha nem állítják helyre az egyensúlyt a
tengeri ellenőrzés hézagainak kitöltésével cs a*.
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angol megfigyelők működését a portugál határon. Nem hiszik, hogy eredményesnek Ígérkező kiegyező javaslat merült volna f e l .

lord P l i m o u l b hosszabb beszédben védte az
angol álláspontok
— Anglia — mondotta —, miuláp bizonyos
kormányok kételkednek pártatlanságában, kész
hadihajóira semleges megfigyelőket felvenni,
nem zárva ki egyetlen nemzetet sem. A hadviselési jog megadása nem oldaná meg az ellenőrzési,
az önkéntesek
elszállítása nélkül
a

Létrejött
a békés megállapodás Kina és Japán között,
de pénteken még folytatódtak a lövöldözések

délutáni ülésén

nem lehet megoldani
kérdést.

10;

•nagy mulatság van. Amikor a felkelők magukra
maradiak a hajón, felszedték a horgcgiyt ós aa
éjszaka sötétségéből eloltott lámpákkal elhagyták
a kikötőt. A hajó most a bilbaói kikötő felé közeledik.

köztársaságiak, hanem felkelők voltak és Franeo
számára akarták megszerezni az értékes rakományt. Csütörtökre virradó éjszaka a tengerészek rávették a többi matrózt, hogy szálljanak
partra, mert az egyik tengerparti
korcsmában

PAPASZEM

A bizottság
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spanyol

Kész bármily gyakorlati kérdést megfontolni,
nmeivel jobbnak látna az angol-francia tervezetnél.
Számos kisebb hatalom képviselőjének nyilatkozata után végül ismét felszólalt és kijelentette, hogv az angol kormány felismerte a
helyzet sulyisságát. de mivel a bizottság megbizia a kivezető ut megkeresésével, ezt a f e l adatot kész vállalni, ehhez azonhan kéri
a
legnagvobb közreműködési k é z s é g e t minden
oldalról. Az angol kormány felismerte a sürgősséget és kész a bizottságot ui ülésre összehívni, amilyen hamar csak lehet, hogy közölje az erőfeszítések eredményét.
A semlegességi bizottság ülésének ujabb rövid elnanolása után lord P l l m . o u t h bejelentette, hogy időközben tanácskozott a kiilögvminiszlerrcl és a tanácskozás alapján jelentheti, hogv az angol kormány elfogadja a
bizottság egvhangu megbízását és az ülést ezzel berekesztette.
—ooo—

X milícia uiabb eredmtnufelen
offenzívája

Páris, julius 9. Az. egyik párisi lap pinteken
azt az értesülést közölte, hogv a francia kommunista Párt kötelezte magát arra, h o g y n j a b j i
5000 önkéntest küld Spanyolországba.
Az u j
erősitést 200 szovjetorosz tiszt vezeti, ezek közül 00 a repülőknél, 35 a tengerészeinél fog
szolgálatot leljesiteni.
0 u e i P o de L l a n o tábornok pénteki rádióbeszédében megerősítette azokat a híreket,
amelyek a külföldi önkéntesek visszaküldéséről szólnak. A tábornok szerint Franeo ebbe
rsak akkor egyezhet bele, ha a köztársaságiak
is ugyanezt cselekszik. Ezzel szemben a Times
-nlamancai tudósítója szerint Franeo nz önkéntesek visszahívását megvalósíthatatlannak'
tartia.
Olasz és angol jelentések' szerint a köztársaságiak
offenzívája nem sikerült.
'Az angol Tápok szerint a köz társaságéi k Brunelenél 22 ezer katonával és 34 tankkal támadlak: szuronyrohamok egymást követték, a
felkelők azonhan inetrvédték állásaikat Franeo a santander! frontról naüvobli légihaderőt
vont össze a madridi frontszakaszon.
Avllln. julius 0. A madridi harctéren p?ntek'-n is igen élénk volt a tevékenység. Á felkelők ellenálltak az uiabb ostromnak.
A kormányesapalok veszteségeket szenvedtek.

Felkelő matrózon mp0s*óH!efleK
C0II petróleum-halót
, Bilbao, julius 9. A spanyol felkelők megszökfették egy köztásasdgi hajót az egyik dél franciaországi kikötőből. A hajő nagymennyiségű petróleumot és benzint vett fedélzetére. A rakományt a spanyol köztársasági kormány számára
rendelték meg és a hajónak az egyik köztársasági kikötíVre kellett volna mennie. A francia kikötőben több spanyol tengerész jelent meg a hajó
kapitányánál és azt mondották, hogy szeretnének
Spanyolországba menni és beállni a köztársasági
had'e-egbe. A kapitány felvette őket. A 30 tengerész, akikről csak most derült ki, hogy nem

álló kínaiakat fegyverrel szorították vissza. "AJ
harc hamarosan elült és a kinai katonaság e l vonulása rendben megkezdődött. A veszteséglistát egyik fél sem közölte, a jelek azt tnulalják. hogy a halottak száma többszáz.
Mir szerint japán részről 10 katona esett e l
és 20 sebesült meg, ezzel szemben kinai oldalon 180 katona vesztette éleiét, vagv sebesült
meg. Remélik, hogy a viszályt mindennek elleni're sikerül békés ulon elintézni, inert u g y
tudják, hogy

Peking, julius 9. Pénteken a reggeli órákban
létrejött a japán-kinai megállapodás.
Végrehajtása azonban nehézségekbe ütközik.
Az
egyezmény értelmében mind a japán, mind a
kinai csapatoknak vissza kellene vonulniok nz
Összetűzés helyéről. Egvik részről sem mulatnak azonban komoly lia jlandóságol a kiürítésre. Délelőtt ujabb lövöldözés támadt, amely
ínég délben is folytatódott. A japánok és k í naiak egymást közösen vádolják. Eddig sikerült elkerülni a viszály terjedését.
Xcvvyork. julius 9. A Washingtoni japán
nagykövetség közlése szerint a tokiói kormány
komolynak tartja az északkinai helyzetet. A
pekingi harcok péntekre virradóra ismét f e l lángoltak. A csapatokat vezénylő kinai ezredes nem volt hajlandó engedelmeskedni kormányának, amely már a c.apatok elvonulására
adott parancsot. Csin Csin W e n ezredes kijelentette, inkább meghal csapataival együtt,
semhogv T.ugu Csiaut átengedje a japánoknak
harc nélkül.
Tokiói jelentés szerint a japánok az ellenMa és mindennap

Kina elfogadja Japán vahuuennyl
követelése t,
Pekingből jelentik: Kinai és japán forrásból
egvaránt megerősítik azt a Iiirt, hogy a f e n g taji viszályt barátságosan rendezték. A japárt
és kinai csapatok megkezdték állásaik k i ü r í tését.
Peking és Ticncsin között helyreállt a v a s úti összeköttetés. Most várják, h o g y Nankiiijj
jóváhagyja az egyezményt.

este 8 óráig olcsó sör a Prófétában
Szent István világos, vagy barna

1 rlflj s ö r H fillér
Ne mulassza el megnézni este a K a b a r é t .

Kinevezés

i Több

Budapest, julius 9. A kormányzó a földmivelés- |
ügyi miniszter előterjesztésére dr. Obermayer Ernő mezőgazdasági kisérletügyi Igazgatói cimmel
és jelleggel felruházott mezőgazdasági kisérletügyi
elsőosztályu íővegyészt mezőgazdasági
kisérletügyi igazgatóvá a VI. fizetési osztályba kinevezte.
—oQo—

Borzalmas
vulkánkatasztrófa
Új-Guinea szigetén
San Francisco, julius 9. Uj-Guinea szigetén borzalmas vulkánkatasztrófa pusztít, amely az eddigi
je'entések szerint ötszáz emberéletet követelt áldozatul. A tűzhányó Uj-Guir.ea fővárosa, Rubaul
közvetlen közelében tört ki.
Rabaul városát néhány évvel ezelőtt egyizben
már részben elpusztította a vulkán s most a ínég
súlyosabb vulkánkitörés az egész várost pusztulásn
sal fenyegeti. A tűzhányó kitöréséről az első híreket a »Goldenbear< nevü amerikai gőzös jelentette. A gőzös kapitányának jelentess szerint
a tűzhányó kitörésével egyidöben Rabaul kikötőjében borzalmas erejű szökőár pusztított. Rabaul
lakosai közül ötszáz európai és többszáz kinak
továbbá háromezer benszülött megmenekült.
A
»Montono« gőzös, továbbá a ^Goldenbear* a menekültek ezreit helyezte biztonságba.
A vulkán kitörése olyan heves volt, hogy oz
izzó, vastag lávalömeget a kitörés ereje többszáz
méter magasba vetette. A tüzhányókitörést és a
szökőárt még egy súlyos természeti katasztrófa
köve'te: közvetlenül azután, hpgy. megindult a
morajlás a tűzhányó kráterében, földrengés ráz
kódtatta lr«eg a főváros házait és a földlökések
is nagyban hozzájárullak a pusztuláshoz. .

Belépődíj nincs.

gyilkosság gyanúja
miatt letartóztattak
egy osztrák nácicsoportvezetöt

Becs, Julius 9. Érdekes letartóztatás történi
tegnap a felsőauszlriai St. Agalha községben, ahol
őrizetbe vették Anion O b e r n g r u K c r 39 éve.®
gazdálkodót, a st.-agathai illegális nemzeti szocialista szervezet csoportvezetőjét cs gazdasszonyát, Marlc K a i n-t — orgyilkosság nyomatékos
gyanúja miatt.
A felsőausztrinl rendőrség már hosszabb tdeja
folytat nyomozást három rejtélyes mérgezés ügyében, mig végre megállapította, hogy mind a bárom áldozat ellenséges viszonyban állt Oberogruberrcl. Később tanuk akadtak, akik azt vallották",
bogy Obemgruber nyíltan megfenyegette politikai
ellenfelei egyikét. Eduárd Knollt. aki kevéssel
utóbb rejtélyes módon hirtelen elliiiiit t.
boncolás kiderítette, hogy őt i- megmérgezték. E gyanuokok alapján a hatóságok elrendelték. Oberugtúibor őrizetbe vételét, aki be is ismerte, bogy
KnOlIt gazdasszonya, Marié Kain segítségével ő
tette el láb alól. A másik két mérgezési esetet
azonban tagadta.
A letartóztatással egyidejűleg érdekes fordulat támadt: a rendőrség megállapította, hogy a
gyilkos n erényié'ekbe a közvetlen tetteseken kivül
még nyolcan i'olak
beosztva — valamennyien,
olyanok, akik az illegális nemzeti szocialista szer-t
veret tagiak A rendőrség most ezeknek a kézrekeri é én fáradozik és különören azt a rejtélye®
egyént szeretné kézrekeriteni. akiről csak annyit
tudnak, hogy havonta megjelent Obemgrubernét
„és átvette tőlo az illegális pártszervezet céljaira,
befizetett tagdijakat, Oberngruber és gazdasszo-í
nya vallomásaiból ugyanis arra
következtetnek,j
hogy ez a rejtélyes főszervező volt mind a három:
ji'ilkosság értelmi szerzőie.

S z o m S a t , 1957. julius 1 0 .

Budapesti vállalkozóval építtetik fel
a szegedi borközraktárai ?
A szegedi építési vállalkozókat teljesen mellőztek a munkálatoknál
(A Délmagyarország munkatársától.) Két hónappal ezelőtt került nyilvánosságra a borkózraktárak építkezésének terve, azóta — mint ismeretes — több irányú tárgyalás folyt le a minisztériumokban és a különböző városi fórumok előtt.
A hirek szerint mintegy 2 millió pengős költséggel
építik fel az országban tervezett borközraktárakat. az építési vállalkozók körében már julius első
napjaira várták a munkálatokra szóló versenytárgyalás meghirdetését. Annál nagyobb meglepetést
keltett most, hogy a földmivelésügyi minisztérium
nem hirdetett országos versenytárgyalást, hanem
mintegy husz vállalkozót — nagyobbrészt budapestieket — hívtak fel arra, hogy az egyes városok borkózraktárainak felépítésére adjanak
be
ajánlatot. Igy a szegedi borközraktár épitésára
7 vállalkozó pályázott, va''amennyien Budapestről
óa szegedieket mellőzték a jelentős munkaalke*
lomnál, annak e" lenére, hogy a közgyűlés legutóbb kimondotta, hogy egyenlő ajánlatok esetén
szegedi vrí lálkozók megbízatását kéri a földmivelésügyi minisztériumtól.
A

szegedi borközraktár

épitésére a felhívott

váilalkozók közül a következők nyújtották be ajánlataikat:
Zsigmondy Béla részvénytársaság 148.455 pengős ajánlatot adott be; Fábián és társai 149.216
pengő, Teleki és Katona 119.793 pengő, Kemény
Sándor 145.638 pengő, Szécliy Endre 151.641 pengő, Kapuváry Gusztáv 133.783 pengő, Koroknay
Zoltán 138.290 pengős ajánlatot adott be.
A legolcsóbb ajánlat 119.000 pengőről szól,
a legdrágább 151.000, ugy, hogy a két ajánlat között harminckétezer pengő a differencia. Valószínű, hogy az építkezésre a 119.000 pengős ajánlatot fogadják el. ennyi lesz az állam beruházása
a szegedi borközraktár építésénél. Szeged városa
viszont ötholdas terület átengedésével 63.000 pengővel járul hozzá a terv megvalósításához.
A megbízatásra vonatkozó döntés — értesülésünk szerint — a közeli napokban megtörténik
és utána hamarosan hozzákezdenek az építkezéshez. Elengedhetetlen követelmény, hogy a százhuszc:er pengős munkaalkalomnál szegedi munkások jussanak munkaalkalomhoz.

336,000 pengő adó
13,000 zálogolás
6,887 árverés-kitűzés
(A Délmagyarország munkatársától.) A kánikulai holtszezon ellenére a városi adóhivatalban fokozott níunka folyik. Az elmúlt hónap folyamán
336.696 pengő különféle adiót fizettek be a városi adlóhivatal pénztárába, naponkint átlagosan
tizenötezer pengő adó joiyt be, de volt olyan hetipiacos nap is, amikor egyetlen délelőtt ötvenezer
pengő adót fizettek be, na/gyobbára a gajzdák. A
mult esztendő hasonló időszakához viszonyítva az
adófizetés emelkedett és ez a helvzet folytatódik most juliusban is.
Ugyancsak emelkedő tendenciát mutat a javadalmi hrratal bevétele. Juniusban 110.300 pengőt fizettek be különféle illetékek és vámok cimén. Emelkedik la piaci helypénzbevétel, ellenben visszaesés mutatkozik a fogyasztási adókban,
ami a borértékesítés nehézségeivel magyarázható.
Az adófizetés emelkedését nemcsak az adófizetési készség javulása idézte elő, hanem szigo-

rubb volt a közelmúltban a behajtás is. Ez abból
is kitűnik, hogy junius folyamán rengeteg dolgoti
adott az adóhivatalnak a zálogolás és az árverések kitűzése.
Az elmúlt hónapban 13.203 esetben zálogoltatott az adóhivatal, egy-egy hétköznapra ötszáznál
több zálogolás jutott, ami szomorú rekordteljesitménynek számit még az adóhivatalnál is. Ár
veréskitűzés ugyanezen idő a'.att 6897 volt, viszont mindössze három alkalommal került sor a
kitűzött árverés megtartására.
A jelek szerint julius is kedvező lesz az adóbefizetések szempont'ából, sőt az adóhivatal sokkal nagyobb bevétett vár, mert a gazdaadózók
már megkezdték a hátralékok törlesztését és napnap után mindnagyobb forgalmat bonyolít le az
adóhivatal pénztára. A legtöbb hivatalban a kánikulai időbe i megfogyatkozott a munka, az adóhivatal viszont délelőtt és délután is dolgozik.

A felsőház is
víía nélkül, egyhangúlag
elfogadta a kormányzói javaslatai
Budapest, julius 9. A felsőház pénteki ülésén
ünnepélyes keretek között vita nélkül elfogadta a kormányzói jogkör kiterjesztéséről és a
kormányzóváiaszlásról szóló törvényjavaslatot.
T o m c s á n y i Móricz előadói beszéde után
Darányi Kálmán miniszterelnök
»

meleg szavakkal mondott köszönetet a felsőháznak azért, hogy éppen ugy, mint a képviselőház minden vita nélkül egyhangúlag f o gadta el a törvényjavaslatot, ki jelentette, hogy
a három közjogi javaslat közül ez az első javaslat és semmiféle tárgyi összefüggésben nem
áll a másik két közjogi javaslattal. A
kor-
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mánvzói jogkör kibővítésére
nem az ország
kormányzójának, hanem
a nemzetnek van
szüksége azért, hogy az állam életének vezetése zavartalan lehessen. Meggyőződése, hogy
belföldön és külföldön igen jó benyomást tesz
az a körülmény, hogy a törvényhozás ezt a
kérdést mindkét házban vita nélkül tudta megoldani. Bizonyítéka ez egyrészt annak, hogy a
törvényhozás képes és alkalmas arra. hogy a
nemzet vitális alkotmányjogi kérdéseit az alkotmány szellemében megtudja oldani, másrészt pedig annak, hogv a törvény javaslát sima tárgyalásában és elfogadásában része vön
annak a bizalomnak is, amely a kormányzó
17 éves alkotmányos kormányzása alatt és *>z

rOTOAMATÓRÖH!
olcsó filmek, kifogástalan másolatok

Llebmann

Kelemen

li. 12.

országot újjászervező munkássága
iránt az
egész nemzet részéről ismételten
kifejezésre
jutott.
Amikor a miniszterelnök megemlékezett
a
kormányzóról, a Ház tagjai hosszas tapssal
ünnepelték a kormányzót. Miután a Ház minden tagja helyéről felállva egyhangú igennel
szavazta meg a törvényjavaslatot, gróf S z é c h e n y i Bertalan elnök elismerő szavakkal
emlékezett meg a felsőház részéről a nemzet
jelene és jövője szempontjaitól fontos javaslat
tárgyalásánál tanusitott magatartásáért.
A felsőház ezután
az öntözési törvényjavaslatot
targyalta. V á s á r y József és P u r g 1 y Emil
felszólalása után elfogadták a törvényjavaslatot. D a r á n y i Kálmán miniszterelnök szólalt fel ezután és rámutatott arra, hogy az A l föld problémái között egyik legfontosabb az
öntözéses gazdálkodás megvalósítása, amelynek révén növelni lehet az Alföld állatállományát és ezáltal a föld termőerejét, másrészt
pedig munkához lehet juttatni az Alföld népességét. örömmel állapította meg. hogy a javaslat bizottsági és plenáris tárgyalása során
valamennyi szónok szükségesnek és helyesnek
tartotta az öntözést.
Ezután
a munkaviszony
egyes kérdéseinek szabályozásáról szóló javaslatot tárgyalta a felsőház. S z ő k e Gyula és
P a p p Kálmás szólaltak fel
a javaslatnál,
ma jd H a 11 a Aurél kereskedelmi államtitkár
vitazáró beszédében rámutatott arra. hogv
a
szociális törvényalkotásoknál
mindig
szigorúan figyel arra. hogy sj termelés menetét ne
zavar ia! A szociális kérdéseknek még olv szép
megoldása is káros lehet, ha ezáltal a termelést veszélyeztetjük. Ezen a téren
már rendelkezésre állanak a tapasztalatok, amelveket
a legutóbbi évek során a maximális munkaidő
és a minimális munkabérekről szóló rendel kezesek végrehajtásánál tett. A javaslat csak
első lénés, amelyet több más szociális kérdés
megoldása követni fog.
Az államtitkár felszólalása után a felsőház
elfogadta a javaslatot.
R a d v á n v s z k i Albert elnök he jelenteti e,
hogv a felsőház lesközelebbi ülését julius 13-én
tartja, amelven kormányzói kézirattal berekesztik az ülésszakot.

II Times a masvar
gazdasági helyzetről
London, julius 9. A Times közgazdasági melléklete a középeurópai helyzet áttekintése során megállapítja, hogy Magyarország, amelynek
jóléte
főként mezőgazdaságától függ, az 1936. évi termére után, amely jobb volt, mint az 1935. évi,
fellendült az ipari tevékenység, az állami megrendelések javitották a nehézipar és a rokonipart
helyzetét. A magyar termékek iránt mutatkozó
kereslet növekedett és megkönnyítette a devizaellátást és a legfontosabb nyersanyagok bevitelét.
A pengő megszilárdult árfolyama hónapok óta
változatlan. A bankok nyeresége növekedett. Az
állami költségvetés jóval kedvezőbb az előző évinél, noha az üzemi kiadások meghaladták a bevételt.
Se'.városl Maxi

Szombattól hátidig

'Elféli látogató

(Bűnös
emberek)
Rfinitsryi film. Fösz. Kari Ludvig D'el, Simó Margit
és Theo Lingen
Széchenyi M o z i
Mától hétfőig

A lybiai sivatag

(Avanti Savója"1
A fekete Abesszínia fehér hőseinek regénye

Szombat,
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Kitűnő flekken esték

minden s* 0mb a< 0 n a régi hirneve s Janik vendéglőben, (Szent I s tván tér.)
Egyetlen székely

i1
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SZEGEDI ÉRTESÍTŐK

»Iskolánk ifjúságát nagyrészt a polgárt iskolából kapja. Tötbnyire szegény családok gyermeket. akik szerény képességekkel, minden céltudatosság ds lelkesedés nélkül lépik át az iskola
küszöbét. A helybeli középiskolákból alig egy-két
tanulót kapunk, akik szintén csak azért jönnek
hozzánk, inert ott nem folytathatják tovább tanulmányaikat.*
Felesleges talán megvédeni az értesítővel szemben akár a polgári iskolákból kikerült növendékeket, akár a szegényebb sorsú emberek gyermekeit. A polgári iskolák padjaiból is sok tehetséges fiatalember kerül ki és azt is felesleges
talán mondanunk, hogy a szegényebb csfládok
gyermekei nem szükségszerűen szerényebb képe ségück.
A statisztikai adatokból kiderül, hogy az iskola növendékei legnagyobbrészt a kisbirtokosnapszámos-, kisi/iaros- és kiskereskedöcsaládoktiól
kerülnek ki. Érdekes az a statisztikai adat is, amely
szerint az iskola növeudékei közül mindössze 55
szegedi, a többi máshonnan való. Ebből az derül ki, hogy a 140 ezer lakosú városból mindössze 54 család gyermeke iár a szegedi kereskedelmi iskolába.
Az egész intézetnek mindössze öt jelesrendil
fanulója volt, '24 diák pedig egy, vagy több tárgyból elbukott. Teljes tandíjmentes összesen kettő
volt, mip 58 diák teljes tandíj fizető volt. Ér®
dekes visszatekinteni az iskola népesedési statisztikájára is. Voltak esztendők, amikor az iskolai
egyike volt a legnépesebb szegedi középiskoknak. Például 1923—24-ben 256 növendéke volt az
intézetnek, viszont pontosan tiz évvel későbben
az intézet elérte mélypontját, ekkor csak 83 növendék tanult az iskola falai között. Azóta lassan,
emelkedik a létszám, de még ma is kevés a diák a
tiszaparti iskolában.

minőség a legjobb •
PROPAGANDA "
Fürdőruhák /feri

a

10.

Súlyos motorkerékpár szerencsétlenség
a békéscsabai Andrássá utón

flekk e n e z ó hely.
A hires marosvásárhelyi
módra készült flekken
és vargabéles. Uri közönség állal látogatott liüv ö j . fás kerthelyijég
A«»t»ir»n<t«ién te—m taiofonmi
t7lsőrendü fajborok. Szíves párt fogást kér
(A Délmagyarország békéscsabai
szerkeszM a r o s v á s á r h e ' y i B a r a b á s Sándorvendéglős
tőségétől.) Vadonatúj SHB motorkerékpárján indult
el Orosházi-ut 50. szám alatti műhelyéből péntek
délelőtt fél 11 óra tájban Bózsó Tamás 30 éves
csabai öntőmester. A városban volt dolga s meglehetős sebességgel haladt az állomás felől az uttest baloldalán. Amikor az Andrássy-uton az Irá—oOo—
nyi-ucca kereszteződéséhez ért, £>ban a pillaA szegedi óllamt fiu felsőkeres- natban robogott fel az útra Hegedűs Lajos 33
éves, Orosházi-ut 46. szám alatt lakó korcsmáros
kedelmi iskola
motorkerékpáron.
évvégi értesítőjében dr. Bohdaneczky Imre parentálj a el kegyeletes szavakkal dr. Sásdy-Schaclc
Béla udvari tanácsost, a n?ai szakoktatás megszerve-.öjét, a kereskedelmi iskolák nyugalmazott főigazgatóját, aki a mult tanév folyamán halt meg
1 •
1 |
' 8 esztendős korában.
A seejedi fiu kereskedelmi Iskola — nmint
az igazgatói jelentésből kiderül — az elmúlt esztendőben eredményesebb volt, mint az azeJőttú
esztendőben. Amig ugyanis tavaly előtt 128 tanulója volt az intézetnek, addig a mult tanévben
145 tanuló iratkozott te. Az első évfolyamba 53
jelentkezőt vettek fel.
Gondolkozásra késztető
azonban, hogy az első évfolyamba felvett 53
növendék közül — tizenketten évközben kimaradtak. Kimaradt a másodikból is egy sereg diák,
szániszeript öt, a harmadikból három, az egész
intézetből összesen husz, ami tekintélyes százaléka a növendékek létszámának. A megmaradt növendékek aránylag jó tanulmányi eredményt értek el, két százalék kénvte'en az osztályt megismételni, mig a növendékek 81 százaléka megfelelt a követelményeknek. Az értesitő ezekkel
a kérdésekkel kapcsolatban szórói-szóra a kövekezőket mondja:

1957. julius
'

1

Mindketten csak az utolsó pillanatban vették
észre egymást s igy nem volt alkalmuk a karambolt elkerülni. A két motorkerékpár nagy sebességgel egymásnak rohant, ugy, hogy Hegedűs
és Bózsó hatalmas ivben zuhantak le gépjükről az
ut kövezetére.
Hegedűs Lajos súlyosan megsebesülve feküdt
az összeütközés színhelyén, mig Bózsó könnyebb
zuzódásokat szenvedve Hegedűs segítségére sietett

és a közelben lévő dr. GottUeb Árpád orvosi rendelőjébe vitte.
Halain las tömeg gyűlt össze az útkereszteződésnél, ahol a múltban is már számos, több esetben tragikus végű szerencsétlenség történt. Pillanatok múlva már a helyszinen volt a szolgálatot
teljesitő rendőr, aki szintén segitett a vérzőfejü,
Hegedüst az orvoshoz vinni. Miközben az orvos
bekötözte Hegedűs sérüléseit, detektívek érkeztek a
helyszínre. A motorkerékpárszerencsétlenség szemtanúinak vallomásából megállapítottál!, hogy sem
Hegedűs, sem Bózsó nem adta le az utkeresztező®
désnél az előirt figyelmeztető kürtjelzést. A karambolt az okozta, hogy Hegedűs szabálytalanul
hajtott rá az AndraSsy-utra, de hibás Bózsó is,
aki a megengedettncl jóval nagyobb sebességgól
haladt.
' !
Fényképfelvételt készítettek a detektivak a helyszínről, majd kihallgatták az orvosi segélyben részesített motorosokat, akik ellen megindult az eljárás.

Szabadtéri belépőjegyek
a Défmagyarországnál
T e l e i o n r e n d e l é s is.
T e l e f o n s z á m : 13*06.

Kifosztott egy gazdálkodót,
becsapta barátait
és 800 pengőt egy nap alatt
elmulatott
(A
Délmagyarország
munkatársától.)
A |
rendőrség a mult hónapban elfogta R a t k o v j
S z a b ó Mátyás szőregi napszámost, aki
ifj. •
1' u l n o k Elemér szőregi gazdálkodó kárára
nogyobbszabásu lopást követelt
cl. Ralkov
valamikor Putnoknál szolgált, de szolgálatából megbízhatatlansága miatt kitették. Ratkov
megtudta a mult hónap elején, hogy Putnokék szekrényében nagyobb összegű készpénz
van. E g y reggel megleste a gazdálkodó famíliáját, amint a mezőre
mentek. Barátjával
abban állapodott meg, hogy amig ő a lakásban a pénz után kutat, barátja az utat kémleli, hogy nenr közeledik-e valaki. A pénzen
m a j d megosztoznak. Ratkovnak
első
dolga
volt, hogy a barátját becsapja.
A pénzt. 820 pengőt a sublótban megtalálta,
azonban nem azon az ablakon mászott vissza,
ahol a barátja várta, hanem a
ház
márik
oldalán és igy barátja elől megszökött a lopott
pénzzel. Ratkov egyenesen Kistelekre
sietett
egy nőisiuerőséhez, akivel nagyot
mulatott,
m a j d Szegedre jött és ilt a Kossuth
Lajossugárul egyik kocsmájában mulatott tovább.
De még azon az éjszakán elcsípték a rendőrök. Amikor megmotozták, mindössze néhány
pengőt találtak nála, a többit egyetlen napon
elmulatta.
A mulalóskedvü Ralkovot pénteken
vonla
felelősségre lopás büntette címén dr. B ó k a y
János törvényszéki biró. Ratkov beismerte a
lopást, azl is, hogy
a jelentékeny összeget

egyetlen napon elmulatta,
azza!
védekezett
azonban, hogy soha annyi pénze nem
volt,
igy hál fel sem tudta fogni, hogy a zsákmány
mit is ér valójában, dc meg egyszer igazában
ki akarta magát mulatni, ez volt minden v á gya.
— Mulatott volna barátom a saját pénzén!
— szólt rá szigorúan a biró.
•— Dc mikor nekem nem volt p é n z e i n . . . !
— felelte Ratkov.
A bíróság Ratkov Szabó Mátyás másfélesztendei börtönre ilélle, amiben Ratkov meg is
nyugodott...

Wi

A SZEGEDI METF.OROEOGIAI OBSZERVATÓRIUM
SzegedeuEJNTl:E
SZERVATÓRIUM Jelenti. Szegeden a
hőmérő legmagasabb állása "29.0, a
legalacsonyabb 18.4 <"'. A barometer
adata milliókra és tengerszintre redukálva reggel 764.0, este 761.5 mm. A
levegő páratartalma reggel 76, délben
19 százalék. A szél iránya északkeleti,
erőssége 2—2.'
'A Meteorológiai Intézel jelenti este
10 órakor. IDŐJÓSI.AT: Gyenge légáramlás. változó felhőzet, helyenkint
kisebb záporeső, vagv zivatar, a hö
mérséklet nem változik lényegesen.

S z o m b a t , 1937. juHus 1 0 .
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szemes uiasvonaioi
a párisi
világkiállításra
a Déimagyavovszág.
Szegedről

Jelentkezni lehet a kiadóhivatalban.

Nem (adnak pénzt küldeni
a Németországban dolgozd
mezőgazdasági munkások
(A Délmagyarország békéscsabai
szerkesztőségétől.) A németországi munkásexport során —
oiint ismeretes — Békéscsabáról
mintegy 120
munkást vittek ki a német mezőgazdasági munkáknál mutatkozó munkáshiány pótlására. A munkások közei kétharmadrésze családos ember, akik
jóformán kenyér nélkül hagyták itthon hozzátartozóikat. mert biztak abban, hogry már az első
hetekben keresetük egyrészét haz3 tudják küldei. De a pénz hazaküldése köríil bonyodalmak
keletkeztek. A némst hatóságok mindössze havi
10 márka hazaküldését engedélyezték, ennél többet
senki sem küldhetett haza családjának.
Már a mult hetekben számos panasz érkezett
8 Németországban dolgozó munkásoktól a békéscsabai munkaközvetítő hivatalhoz és azt kérték,
hogy a magyar hatóságok a minisztérium utján
eszközöljék ki a pénzküldési tilalom felfüggesz-

tését. A munkaközvetítő hivatal eljárt az ügyben,
igére et is kapott arra, hogy a tilalmat enyhítik. Addig azonban, amig ez megtörténik, az itthoninál adottak nagy szükséget szenvednek.
A napokban ismét levél érkezett több Németországban dolgozó békéscsabai munkástól és ebbei azt kérik, hogy a város családjuk részére
előlegezzen 50—60 pengőt, amelyet hazaérkezésükkor visszafizetnének a városnak. Közel 1000
pengőt fizetne ki a munkások hozzátartozóinak a
város, amely, látva azt a helyzetet, amibe a kiutaztatott munkások ke.-ültek. nem zárkózik el
a kérés teljesítése elől. A munkaközvetítő hivatal ugyanis értesítette a munkásokat, hogy abban
az e etben. ha kötelezettséget vállalnak a k#rt
összegek visszafizetésére és a kötelezvényeket mielőbb elküldik, a város főpénztára előleget ad kereretükre.

Méray-Puch 200-as
népmotor 980 P
CSEPEL s e g é d m o t o r 430 P
Kerékpár. — Csőbulor. — Aladin pefróleumfözök előnyös résziéire

BRUCKNER vasáruházlzeged

Fürdőruhás amazonok
floridai hippodromja
az ujszegedi strandon
Egy

menet

( A I>élmaryaror<zá{t munkatársától.) Divatba
jött Szegeden a l ó . . . Nem a görnyedt konflisió,
nem is a szódavizes kocsik elé fogott simaszörii
lovak, hanem a gőgös hátaslovak lettek divatosak. Szinte, alig van valaki, aki ne lovagolna,
óránként ötven fillérért... .
(S még mondja valaki, hogy költséges passzió
a lovaglás...) Ma tnar minden második ember
legalább is huszártisztnek képzeli magát és minden második hölgy fiber Amália... soha annyi
sonkanadrágot nem szabtak a szabók, mint mostanában cs kelendő lelt a bársony lovassapka is,
amelyet oly kecses csokorban lehet megkötni az
izzadó áll alatt... Iliába nincs itt gazdasági válság. nincs itt semmi baj, a lovacskák kecsesen
futnak, hátukon még kecsesebben zötyögtetik a
lósport szerelmeseit.
Újszeged a terep,
pontosabban az ujszegedi töltés. Aki szereli az
olcsó mulatságot, szánjon rá egy délutánt és
álljon lesben ezen a pályának kinevezett
töltésen. nem bánja meg. Törekvő hölgyek és urak
csizmásan és sarkantyusan vágtatnak a töltésen,
hátuk mögött a lovásszal, aki időnként szakszerű
tanácsokat kiált feléjük .. . Hát bizony a tanácsok
sokszor el is kelnek.. De látni
floridai mintára fürdőruhás aroazoiHv
kat

—

50

fillér

is a ló hálán, ez meg nagyobb mulatság. Néháuv
nap óta ugyanis a strandra is bevonnlt a ló. Ki
is lehetne irni a strand bejárata fölé: Városi
strandfürdő emberek és lovak részére. A lovacskák a kezdő lovasokkal olt keringenek
körbekörbe a hid tövében, a jobb lovasok pedig keresztül a strandon kimehetnek a szabadba
is,
illetve a töltésre is, ahol vágtatni is szabad annak, aki szerelmese a gyorsaságnak. Nem is volna
ez ellen senkinek sem kifogása, hiszen, ha a lovaglás megfelel a floridai milliomos leányoknak,
mért nc felelhetne meg a szegedi
sportlédiknek
is . . . ? Más itt a baj, mégpedig az, hogy a lovak a strandon, — enyhén szólva — aggályosak
egészségügyi szempontból. Tudvalevőleg a legjobban idomított lovak sem — hogy is mondjuk? —
szobatiszták... Már most azt is tudja mindenki,
hogy ez a tény és a letanuszfertőzés közel jár
egymáshoz és bizony mivel a legtöbb ember mezítláb jár a strandon és az is gyakran megesik,
hogy fürdésközben megsérti a lábát, megeshet a
súlyos tetanuszfertözés..
Egyébként senki se liigyje, hogy haragszunk a
lovakra, minden részvétünk ezeké a derék állatok é . . . Aki látott már ifjú és elszánt strandiovagiót, az tudja, hogy megérdemlik a részvétet,
amint a lovászmesterek hosszú gyeplőre eresztve
korbc.-korbe nósatiák a kiérdemesült paripákat...

Egy 17 éves lány
öngyilkossági kísérlete
marólúggal
(A Dcltnagyarország munkatársától) Pénteken
reggel az llona-ucca 17. szám alatti házban megmérgezte magát Katari Ilona 17 esztendős leány,
egy gyári pénzbeszedő leánya. Katari Ilona a
reggeli órákban marólúgot ivott, olyan nagy menynyisegben, hogy eszméletét vesztette. A kihivott
mentők a leányt beszállitották a közkórházba,
ahol ápolás alá vették. Megállapították, hogy a
maró folyadék súlyos roncsolást végzett a fiatal
leány szervezetében, állapota súlyos, de remény
van az életbenniaradásához.
A rendőrség megindította a nyomozást annak
kiderítésére, hogy miért akart a fiatal leány megválni az élettől. Búcsúlevelet nein hagyott hátra,
kihallgatni nem lehetett, hozzátartozói sem tudnak
felvilágosítást adni.

Vakmerő betörés
egy Tisza Lajos-köruti
tejcsarnokba
( A Délmagyarország munkatársától.) V a k merő betörés történt péntekre
virradóra
•
Tisza Lajos-köruton; ismeretlen tettesek
álkulcssal behatoltak a „Püspökbazárban" lévő
M a r t o n - f é l e tejcsarnokba, ahonnan különböző
tejtermékeket
vittek
cl.
A
betörést reggel, az üzletnyitásakor fedezte
fel
N e m e s Istvánné, a tejcsarnok vezetője. A
betörők leverték a lakatot az ajtóról, majd
álkulcisal
felnyitották
az üzletet, a záron erőszakosságnak nincsen nyoma. Nagyon
sietős lehetett a dolguk a betörőknek, akik a
jelek szerint esak néhány percig
tartózkodhattak az üzletben. A jégszekrényből kivettek
öl gomolyag sajtot, többkiló vajat és feltúrták
a polcon lévő sajtmassékat, bizonyára abban
a Íriszemben, bogv az is áru. A kasszához,
amelyben csak néhány pengő készpénz
volt,
ne mnyultak. Ellenben magukkal vitték
az
üzletvezetőnő két ruháját,
majd
az
ajtót
rvitvahagyva, eltávoztak.
A rendőrség feltevése szerint a betörést legalább két ember követte cl, mert egyébkén!
nem nyúltak. Ellenben magukkal vi'ték
az
kitevő és nagyterjedelmet elfoglaló árukat, A

BIau Ignátz
női és férfi r u h a M á z a

Kész és mértékszerinti ruhák

Telefon 30-53,

Kelemen -u, 3.

j
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Legújabb
külföldi és
belföldi

•aztékban, legolcsóbban
javítások játállással

kerékpárok
D é r y

Szombnt,

O R S Z Á G

a etro'önyöselib r é s z l e t f i z e t é s r e
Alkatrészek,
varrágépek
gyermekkocsik, rádíák, gra,
m o f o n o k é s l e m e z e k nagy t í .

Gépáruház

ünnepi filmeló'adás
a Belvárosi Moziban
A Szrgodi Lapszindikáluxba tömörült la- ] nett film „Varázsszőnyegen végig Portugálián" 1
pok julius lő-én este 9 órai kezdettel ünnecímmel, a Tempó, tempó! cimü fordulatos, ötpélyes keretek között tartják meg nagyszabáletekben gazdag vígjáték, egy
riporter
kasú díszelőadásukat a Belvárosi Moziban.
landjai és végül Lawronce Tibbet,
a
világ
Az előadás kél részből áll. Az első részben
legnagyobb baritonistájának, a newvorki Metdr. J a n o v i c s J e n ő színigazgató, a szabadropoütán opera ünnepelt tagjának első
vitéri játékok művészeti vezetője mond el indám témájú filmje: Menekülés a szerelem elől.
tim részletekéi a film fejlődéséről, „a néma
A film gazdag művészi felkészültséggel m u filmtől a hangos filmig" etmmel.
E.
liartatja be egy világhírű énekes életének néhány
d ó e z Rózsa B e r e z e l i Anzelm Károlynak
izgalmas és derű;: epizódját.
ei re az alkalomra u t F i i m h i m n u s z á t moudja
Az ünnepi fllmelőarlást rendes mozi helyel. m i g T á r a y F e r e n c , a Nemzeti
Szinház
Arak mellett t a r t j á k meg a Belvárosi Mozitagja, a szabadtéri játékok egyik rendezője a
ban. J e g y e k elővételben a
Déhnagvarors/ág
film kulisszatitkairól beszél. Az ünnepi díszjegyirodájában és a Belvárosi Mozi pénztáráelőadás második részében bemutatásra kerül
nál kaphatók.
a legaktuálisabb F o x híradó, egy kullurlöt lé-

1 9 3 7 . Julius TH.

a házastársak közöli
felmerülő ügyek elintézése sem. Az elmúlt napokban egy fiatal

magántisztviselő

jelentkezett

a

rendőrségen és előadta a következőket:
— Körülbelül másfélesztendővel
ezelőtt nősültem, s?erelembol. Minden vágyam egy gyerek
volt. Feleségem pedig akaratom és határozott
tilalmam ellenéle felkeresett egy javasasszonyt...
Kérem feleségem szigorú megbüntetését.
A nyomozás uzlun tisztázta a följelentés hátterét. A fiatal férj rendvivül szereti az Hall és
minden kepesetét kocsmában költi el. 11a ittasan
hazatér, rendkívül goromba és emiatt a fiatalasszony közvetlenül a házasságkötést követő hetekben már
elhagyta, visszatért szüleihez és
férje könyörgései ellenére sem
volt hajlandó
vissza :
ahhoz a férfihez, akiben annyira csaló-/
dott. Férje azzal fenyegette meg, hogy bosszút ált
rajta. A bosszú ez a feljelentés volt, de ez viszont
balul ütött ki. mert miután a panasz alaptalannak bizonyult, « férj elleti indult eljárás - hamis
ihid cimén.
Az emberek gyakran szaladnak meggondolatlanul a rendőrségre, ma már a rendőrség nein
legutolsó argumentum, hanem — » legkézenfekvőbb panasziroda . . . Ferdén nézett rád valaki?
Gyerünk jelentsük fel rablásért . . .

Bemei s i s paSöSr p -„wíiiiiiiL t í ;s t
A k k o r l e s z t a r t ó s ! Evek ófa kitűnően bav.Mt gvumölcskonzcrvá ó p»r.
Kapható a készítőnél:

Lelki klinika
a rendőrség panaszirodájában
(A Délmagyarorszdg munkatársától) A szegedi
rendőrségen az úgynevezett panaszfelvételi szoouban reggeltől délig egymás kezébe adják a kiüiicset a panaszosok. A legérdekesebb filmet lehetne fotografálni ezekről. Vanuak állandó panaszosok, akik hetenként átlag egyszer megjelennek.
Ezek nem tudnak puiwsz nélkül cini A rendőrség jól ismeri
őket és kíméletesen igyekszik
ügyeiket elintézni. Rendszerint idegbeteg emberek, akik hosszú cs zavaros történeteket adnak
elő. Sokszor azonban olyan logikusan adják elő
bajukat, feljelentésüket, hogy a legrutinosabb
rendőrtiszt is hitelt ad nekik. Ilyen eset történt
nemrégiben cay szerencsétlen alsóvárosi asszony,
nyai.

vagyonából. Feljelentéséhez
szokta csatolni.

okiratok

A rendőrségen már kialakult az eljárás ezekellen a szerencsétlen emberek ellen. Mindegyiket
figyelmesen meghallgatják, azutan azzal küldik
el, hogy panaszát foglalja írásba. A panaszos ezt
megnyugodva veszi tudomásul, eltávozik, de az
még soha sem történt meg, hogy visszajött volna az írásba foglalt panasszal.
A legérdekesebb
eyy szegcdi cigány esete,

jelent meg a rendőrségen és elmondotta, hogy
az elmúlt éjszaka béresük orgyilkos merényletet
kísérelt meg ellene cs csak az Isten óvta meg a
szerencsétlenségtől. A rendőrtiszt kérdésére, megnevezte a bérest, elmondotta, hogy éjféllájjbati
törte rd az ajtót cs kesével mcglániadta, dc valami zajtót megijedt és elmenekült , , , A panasz
után megindult a nyomozás és már egy félóra
múlva kiderült, hogy az asszonynak soha sem
volt bérese és az általa megnevezett egyén nem
is létezik , . ,
Állandó vendége n rendőrségnek
idegbeteg asszony, aki

Ezeknél a szerencsétlen embereknél sokkal veszélyesebbek a normális emberek, akik

reggel feldúlt

arccal

egy

másik

minden nap más orvosi jelent fel,
ittcrl az orvos kioperálta a srivét. vagy a tüdejét . . , Havonta egyszer megjelenik egy volt színész, aki azt szokta panaszolni, hogy a fia életére tör. Béla már tudják a rendőrségen, I v g y
soha sem volt fia és igy nem is törhet az életére . . . Van azután komolyabb eset is, ilyen például egy nyugalmazott községi jegyző, aki £3aktán keresi fel a rendőrséget írásba foglalt panaszával Azt szokta panaszolni, hugy ismeretien
íondor'ylos módon kifosztották minden

minden

vitás ügyüket bűnvádi

n c a í m b a a a

u

t

sarok

Szeged sz kir. város törvényhatósága
kisgj ülésétől.
ÓUÓ—1937. kisgy. sz.

tömegét

Ez a cigány, akinek felsége és több kisgyermeke
van, azt vette a fejébe, hogy a
rendőrséghez
tartozik. Nem volt olyan nap, hogy ne jelentkezett
volna és ne tett volna panaszt valaki ellen. Két
esztendővel ezelőtt egy ócska rendőrsapkát teltek
a fejére, a botja végére pedig egy elfoszlott
kardbojtot erősítettek. Ö lett tehát az egyetlen
kültelki cigányrendőr. Azt is a lelkére kötötték,
hogy ezentúl csak havonta egyszer jelentkezzék.
Ugy is történt. A cigánnyal azóta nincs semmit
baj. Havonta egyszer megjelenik a rendörségen,
szabályos jelentést tesz, majd siet tovább
ellenőrizni a vidéket. Érdekei, hogy soha semmi
kifogás nem merült fel ellene rendőri szempontból
,

Koia

Gergely gyógyszerésznél
k ö r

Szeged sz. kir. város törvényhatósági klsgyölcsc az 1937. év julius 7-én tartott rendkívüli ülésében a következő közérdekű határozatot hoztál
1 az alsóvárosi elemi iskola építését Farkak
Imre. Daká József. Halál András. Dékán?
Gál Ferenc. Jenei Sándor. Takács József,
Borf
Testvérek, Fonvú Soma, Hegedűs Ferenc ü f z s ö
Mihálv. Rubin Imre és Bruckuer Testvérek; . t
2. a Szilléri-sngáruti elemi iskola építését Makra Tamás, ifj. Dékánv Pál, Benedek Antal, Jenei
Sándor. Tarnai Béla. Bóvó József. Fekete Nándor. özv. Hegedűs Jánosné, Gát Ferenc, Daráz®
István, Rubin Imre és Bruckner Testvérek ajánlattevőknek adta vállalatba.
Ezen kisgy ölési határozat ellen a kihirdetés
megjelenését követő naptól számított 1"« nap alatf
a polgármesteri hivatal utján benyújtható jogorvoslatnak van helye.
Szeged sz. kir. város. th. kísgyülésének 1937,
évi julius 7-én tartott ülésén.
Dr. Tóth Béla. h. polgármester.

PÁRISI HOGY ÁRUHÁZ RT,
KZIOKO. CSBKONICS *« KISS UCCA

Kerékpár alkatrészek

uton

szeretnék elintézni.
Olyan esetek történnek, hogy szinte megáll a józan ember esze. Általában divat lett a feljelenTéssct való fenyegetőzés. A napokban megjelent a
rendőrségen egy szabómester,
elővette
üzleti
könyvét és felsorolt tiz nevet, akik ellen csalás
ennen feljelentést akart tenni.
Kiderült, bogy
nem óhajtott mást, minthogy a rendőrség utján
hajtsa be a hátralékos vrvöitoi a pénzét . , .
Nem kevesebb munkai ad a rendőrségnek

SAROK

I

„Rapid" első agy
Kétmenetes hátsó agy
E g y e n e s nyereglómasz
Első tengely
Háisó tengely
]obb hajtókar szeges
Lánckerék c - a v a i o s 2 drbCsikós blokk pedál 1 pár
Kerékpár küllő 6 drb
Küllő ku'cs
Torpedó rész 7 9 v. 8 3 - a s
Pedál koszorú
P u m p a tömlő c s a v a r o s
Kerékpár olajózó
Csomagtartó

144 ffilér
388 fillér
68 fillér
27 filér
48 fillér
138 fillér
12 fillér
228 fillér
24 fillér
21 fillér
173 fillér
10 fülér
16 fillér
17 fillér
95 fillér

szombat, t^37. fulius 10.
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P f l l j A M A és e g y é b divat nyári kaiapokI MIIHIIIH ból n a g y raktár o l c s ó n
Széchenyi tér pQ|||||| J g g j y g p g H Csekonlcs « .
Unió tag.
I Kalász tag

— UJ egyetemi magéntanár. Budapestről Jelentik: A vattás- és közoktatásügyi miniszter dr.
. f n h á s z Jenő székesfővárosi polgári iskolai
igazgatónak a szegcdi Ferenc József tudományegyetem bölcsészet-, nyelv- és történettudományi
karán ,,a magyar szótan" cimü tárgykörből egyetemi magántanárrá történt képesítését jóváhagyólag tudomásul vette és öt ebben a minőségében
megerősítette.
— A pécsi fiatalasszony eltűnése. Pécsről jelentik: Pécs városát izgalomban tartja egv ismert iparoscsalád leányának. Z á r a i L í v i á nak eltűnése. Zárai L i v i a néhány nap előtt házasságot kötött a lembergi műegyetem tanársegédével. Bernát Edwin P l a t o - v a l , akivel a
gödöllői jamboreen ismerkedett meg. Az esküvő után negyedórával az újdonsült fiatalaszszony felszállt a pesti gyorsra — f é r j e nélkül.
Pesten a család e g v ismerőséi kereste, aki
azonban történetesen Pécsett tartózkodott. A
fiatalasszony erre Pécs közeiében lakó ismerőséhez utazott. Itt találkozott szüleivel, akiknek ki jelentette, hogv csak az ő kedvükért kötött házasságot a lengyel fiatalemberrel, azonban vele együtt élni nem akar.* A fiatalaszszonvt az, izgalmak ágynak döntötték, öngyilkossággal fenvegetőzik, ugv. bogv Szülei nem
árul iák cl fériének. bogv lml tartózkodik. Péntek délben uiabb fordult állt be az figvben. A
pécsi rendőrkanilánvság vezetőjénél, dr. T ö rök L a j o s rendőrfőtanácsosnál megjelent Esztergályos János kénviselő. Ki ielentette, b o g v
tel ies garanciát vállal a fiatalasszonyért és
kérte, bogy vonlak vissza az országos
körözést. Ugyanezzel a kéréssel iárt n renlőrknpi'ánvságon Bernát Edwin Plátói is. aki azt is
ki ielentette. h o g v amennyiben felesége jegyzőkönyvbe foglal ia, hogy m in kiván vele élni,
hailandó megindítani a válópert. A két bejelentés alapián a rendőrség a további nyomozást
megszüntette.
'

Ünnepi
filmelőadás

a Belvárosi Moziban
1937 j u l i u s 15-én
este 9 órai kezdettel
, T. rész.
1. Dr. Janovics Tenö; A NÉMA FILMTŐL A
HANGOS FILMIG.
2. E. Burdúcz Rózsat FILMIU.MXUSZ. Irta:
Berezeli Anzelm Károly.
3. Tárav Ferenc: EGY FILMSZÍNÉSZ INTIM
VALLOMÁSAI.
II. rész.
f. FON HÍRADÓ. 'A világ legfrissebb híradója
a legújabb világeseményekkel.
2. VARÁZSSZŐNYEGEN VÉGIG PORTUGÁLIÁN.
3. t e m p ó , t e m p ó ! Egy szemfüles
riporter
vidám kalandjai,
f. MENEKÜLÉS A SZERELEM ELŐL. L a w rance Tibbett. n világhirü baritonista, a
newyorki Metropolitan opera
ünnepelt
tagjának első vidám témájii filmje. Egy
nagy énekes izgalmas és derűs kalandjai
A film keretében nagyszerű hangverseny.
Helyárak: RENDES MOZIHELVÁRAK, 10 fii.
lértöl 1 pengő 20 fillérig.
Jegyek -a Délmagyarország jegyirodájában és
a Belvárosi Mozi pénztáránál.

— Eltemettek Bókay profe-szorf. Budapestről
jelentik: Dr. Bókay Jánost, az európai birü egyetemi tanárt pénteken délután temették el a Kerepesi-uti temetőben. A debreceni egyetem, amelynek díszdoktora volt. koszorút helyezett ravatalára és Jmey Endre dékánnal képviseltette magát
a temetésen. Megjelent a temetésen dr. Polner
Üdön szegedi és f/éktim Miklós pécsi egyetemi
tanár. Raffay Sándor evangélikus püspök gyászbeszéde után Verebély Tibor egyetemi tanár, a
magyar tudományos élet és az orvostársadalom
nevében, dr. Hainiss Elemér a budapesti egyetem
revében, dr. Bossdnyi Andor egyetemi magán-'
tanár tanítványai nevében mondott bucsubeszédel. A sírnál Petkó-Szandtner Aladár nyugalmazott államtitkár a Stefánia Szövetség nevében
beszélt. Végül Raffay Sándor püspök imádkozott^
majd elhantolták a koporsót.

Ma a Vigadóban
nagy hangulat est. Rulett tánc ! Lampion világítás I
Zene reggel 4 ier.

/ Z E G E D v n . io.
— Szeged — a kecskeméti gyíimölcskörzellicn. A Külkereskedelmi Hivatal öt gyümölcskörzetet állítót fel az országban. A gyümölcskörzetek ki jelölése abból a célból történt, hogy
a mezőgazdasági kiviteli cikkek minőségi ellenőrzése a termelők érdekeit jobban szolgálja és bogy a kivitel általában zavartalanabb
legyen. A gyümölcskörzetek székhelyei: Győr,
Kaposvár, Miskolc, Debrecen és Kecskemét. A
Duna-Tisza körzet székhelyéül
Kecskemétet
jelölte ki a Külkereskedelmi Hivatal, igy Kecskeméthez tartozik: Szeged,
Hódmezővásárhely, Makó, Békéscsaba, Kiskunhalas, Nagykőrös, Jánoshalma cs Izsák.
— Egy példát mutató nyomtatvány. 'K pestf
Magyar Kereskedelmi Bank igen értékes és
hatásos, önmaga által vállalt kezdeményező
jelentőségű propagandát inditolt szegedi fiókintézete kezdeményezésére a szegedi szabadtéri játékok népszerűsítése érdekében. Ez
az önként, saját kezdeményezésből vállalt áldozat kitűnő szolgálatot tesz Szeged idegenforgalmának és ezzel a szegedi kereskedelemnek és iparnak is. 'A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank finom merített papíron, kétszínű, ízléses nyomással világos és célszerű
ismertetőt nyomatott német nyelven és ezt a
tetszetős nyomtatványt minden külföldi levelezéséhez mellékeli, igy elsősorbari eljuttatja az intézet az ízléses, piros-fekele szinü
nyomtatványt 'Ausztriába,
Csehszlovákiába,
'Jugoszláviába, Romániába es mindazokba az
államokba, ahol a banknak" üzleti kapcsolatai
vannak. A gondos, minden kritikát kiálló
nvomtaftrfiny közli a szegedi játékok műsorának rendjét és azt isr hogy a Szegedre utazók utazási és Vizumkedvezményf
kapnak".
Mondani sem kell, hogy ennél célszerűbb,
jobb propagandát drága pénzért sem kaphatott volna a szabadtéri játék.
Pesti Magyar
Kereskedelmi Bank
figyelemreméltó példát
mutatott ezzel és reméljük, hogv ezt a gesztust — amelyért elismerés illeti az intézetet
— mások is követni fogják. Igv, ha mindenki
igyekszik saját körében szolgálatot tenni a
Játékoknak, 'akkor a hatás sem maradhat el
Szeged javára.

— Megrögzött székrekedésnél és annak m i n denféle káros következményeinél a gyouiorbélcsatornát reggelenként felkeléskor egy pohár természetes „Ferenc József" keserűvíz rtteposan kitisztítja, az emésztési és az anyagcserét előmozdítja, a vérkeringést megélénkíti s
kellemes közérzetet és fokozott életkedvet teremt. A z orvosok ajánlják.
— A
gyégyszerészgyakoriuikok' jelentkezés*.
Budapestről jelentik: Mindazok, akik Magyarországon gyógyszerészi pályára óhajtanak lépni,
felvételüket a gyógyszerészgy akornoki kijelölő bizottságtól (Budapest, Báthori-ucca 21 kell kerniök. A kérvények augusztus 15. és szeptember 10
közölt nyújtandók, vagy küldendők he.
— A felborult kocsi maga alá temette a deszki gazdát. Gá i t v Ferenc 37 éves deszki gazdálkodó pénteken délelőtt kocsijával földjére
igyekezett. Az egyik kanvarodóná! a gazdálkodó rosszul vette a fordulót, a kocsi felborult és
maga alá temette Gáityot. akinek a combcsonttá eltörölt. A sebészeti klinikára vitték a mentők.
— Halálozás. MartonosI Eremits László by.
községi főjegyző szegedi törvsz. tolmács életének'
8t-ik évében meghalt. Az elhunyt a háború előtf
Báesbodrog vármegyének
választolt.
Toroniát
megyének pedig virilis jogon volt törvényhatósági
tagja. Temetése 10-én délután 4 ór:ikot a gör.
kel. szerb templomból történik,
-ooo—

Exhumálták és felismerték
a balatonszabadi Temetőben

Surgoth Jeittt holttestét
Balalonszaba'dí, julius B. rA" halatonszabadi
zsidó temető ismeretlennek biti halottját
a
debreceni törvényszék végzésére pénteken d é l előtt exhumálták azzal a céllal, hogy megállapítsák, v á j j o n az öngyilkos azonos-e SurgotH
Jenő gazdasági főtanácsossal. A temető körül
olyan óriási tömeg gyűlt össze a kihantolás idejére, hogv kordont kellett vonni. A z exhumálásnál nem volt jelen Surgoth Jenő fivére, Surgolli
Gyula országgyűlési képviselő.
A koporsó kihantolását kinos jelenetei; előzték meg, mert a sírásó a szokásos 3.50 pengő
helyett 5 pengőt kért. A vizsgálóbíró alkudozni
kezdett n sírásóval, aki azonban hajthatatlan
maradt. Erre a vizsgálóbíró felszólította a sírásót, ha nem teljesili kötelességét,
karhatalmat vesz igénybe. A koporsó ezután hamarosan felszínre került, m a j d beszállitották a r e formátus temető hullaházába. A bizottság tagjai egymásután léptek a koporsóban fekvő,
oszlásnál; indult holttesthez, amelyet hosszasan szemléltek. A bizottság tagjai és egy d e b receni hirlapiró felismerték a holttestben Surgoth Jenőt. A holttestet több oldalról l e f é n y képezték. ujjlenyomatot azonban nem sikerült
venni, mert az ujjak már tel jesen feloszlottak.
Ezután dr. O r s ó s orvosprofesszor hozzákezdett asszisztensével a holttest
feiboncolásához. Á vizsgálóbíró különböző kérdéseket intézett az orvosprofesszorhoz, aki ki jelentette,
hogv minden kétséget kizáróan Surgoth Jenő
a Balaton haloltja.
Délután 3 órakor nz orvos" es a hivatalos k i küldött bizottság tagjai, valamint Surgoth Jenőnek Debrecenből megjelent közeli ismerősei minden kétséget kizáróan megállapították,
bogv junius iB-án a Balatonból kifogott holttest azonos Surgoth Jenővel.
A hatósági orvosi boncolás
megállapította,
bogv a holttest baloldalán lövéstől e r edő sérülés van. n lövedék közvetlenül a szív haloldalán haladt el, átfúrva a bal tüdőt és a baf
12-es hordát, megakadt a hátizömzatban. A
holttestben n 12 mm. átmérőíü lövedéket megtalálták. A bizottság me-állaPilása szerint X
lövés nem volt közvetlenül a halál oka. a líalál okaként a vízbefulladást ielölték meg. AJ
boncolás 1 lefejezése után a holttestet visszavittek
a bal a fon szabadi
zsidótemelőbe és ott
hantolták el ismét.
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1 ha. akácméz
I ha. mák

1 ha. dióitól

I ha. mazsola szóllö

P —.96
P —.96

P 2 80
P 1.60
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MAKÓ vii. io.
Embert csépelt a gép a makói tanyák között.
Megdöbbentő
szerencsétlenség történt
pénteken
reggel a makói tanyák között. Svihrány
György
pitvarosi mezőgazdasági munkás 14 éves fiával
együtt elszegődött az aratási és cséplési'munkákra Görbe Sándor makói tanya 90. szám alatti
gazdálkodó és géptulajdonoshoz. Már harmadik
hete dolgoztak apa és fia Görbe Sándor szolgálatában minden baj nélkül. Reggel a cséplőgép
Molnár Sándor tanyáján kezdte meg a munkát.
Hat óra tájban leállították a gépet s a munkások
reggelihez akartak ülni. Svihrány György 14
éves fia 3z asztagról adogatta a cs-étplöszckrónyrc
a kévéket s amikor a munkát abbahagyták,
a
cséplőszekrény tetején akart lejutni a földre. Az
asztagról átlépve a cséplőszekrényre, ott a csúszós töreken megcsúszott s egyensúlyt vesztve belecsúszott az etető állásába. A szerencsétlen fiu
azonban még itt sem találta meg az egyensúlyát
s az azt kereső kezével most már a cséplőgép
dobjába kapott bele. A gép még mindig
forgó
dobja elkapta a fiu kezét s berántotta. A gép
etetője, Kurucz Mihály még ott állott a gép tetején, a pillanatok alatt lejátszódó váratlan eseményeket már megakasztani csak annyiban tudta,
hogy a gép dobjába kapott fiút hirtelen derékon
ragadta meg s visszarántotta. A szerencsétlen fiu
balkarját a gép összezúzta és valósággal letépte.
A rémület első pillanatai után a szerencsétlen fiu
karját elkötötték, a gazda pedig kocsira telte és
a makói kórházba vftte. ahol az öt szeroncsolt
kart amputálták. A szerencsétlen fiu állapota
életveszélyes. A rendőrség megindította a vizsgálatot,
hogy a súlyos balesetért kit terhel a
felelősség.

- MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak
a Hatósági Munkaközvetítő utján. Férfiak: 14 kovács, 2 órás, 2 bádogos, 2 asztalos, 2 kádár, 8
bognár, 1 kosárfonó, 3 kötélgyártó, 1 kaptafaké.
szilő, 1 kefekötő, 2 szabó vidéken, 2 borbély, 1
cukrász, 1 fiiszerkereskedö és vaskereskedősegéd,
1 rőtlen gazdasági mindenes, 4 kifutófiú, 1 éves
béres. 2 ács, 1 siitősegéd, 6 téglaverő. Nők: 4
hölgyfodrásznő vidéken, 1 konyhaleány vendéglőbe, 2 rongyszőnyegszövőnö, 2 mindenes fözőnő.
Hadigondozottak részére fenntartott munkahelyek:
20 téglagyári és fürésztelepi munkás, 4 gyümölcscsomagolónő, 1 műszerész.

Szombat, 1937. julius TO.

Kerékpárosoki

E l s ö r a n d U k e r é k p á r o k a t e n g e d m é n y e s ár«
ban réssletre adom.
Gumikat és alkatrészeke
árban kaphat

Szántó Sándornál
Szeged, (

Kiss D palotai
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GAZPASAGI ELET
A szegedi borpiac
A szegedi és környéki gazdák nagy várakozással tekintenek azon mozgalom elé, amely
a borértékesítés válságát kivánja
megoldani.
Kecskemétről indult ki a mozgalom, hogy az
alföldi bortermelő gazdák
közösen
szorgalmazzák a kormánynál, végre: hathatós rendelkezésekkel segitsen a bortermelők
súlyos
helyzetén. A
borközraktárak
felállításának
terve is egyike azoknak
az intézkedéseknek,
liogy a borértékesítést előmozdítsák, a borraktárak. azonban csakis akkor
felelhetnek
meg hivatásuknak jól, ha már az idei szüret
alkalmával megkezdik működésűket. A szegedi borraktár ügye már teljesen elő van készítve, hozzá lehetne kezdeni az építkezésekhez.
Fontos volna, hogy szeptemberre igénybe lehessen venni a borközraktárt. Arról értesültünk. hogy a közeli napokban
intézkedések
történnek a szegedi borraktár építésének megkezdésére.
—0(>h

A szegedi piac

A pénteki piac nagyforgalmu volt. Az árak" a
következőképen alakultak:
Jószág: borjú 67—80. báránv kilója 80—83 fiil.
Igazságügyi kinevezések. Az igazságügyminiszIlus: Marhahús T. r. 1.50-1 Ú0, TI r. 1.80—1.60,
for dr. Kcgdnn József makói járásbirót. aki mint
TH. r. 1.20—1.60, borjúcomb 2—2 80, eleje 1.60—
biintetőjárásbiró működött, a szegedi
ügyész2 10, pörköltnek 1.40—1.80. sertéskaraj 1.60—2.00,
séghez ügyésszé nevezte ki. Ifj. dr. vitéz Galamb
comb 1.40—160. oldalas 1.20—1.10, zsirszalonna
Sándor fogalniuzógyakornokot
joggyakornokká
1.58-1.60, háj 1.60—1.80. zsir 1.80.
"evezte ki.
Baromfi. Csirke párja 1—1.30, kilója 1.10—1.30,
Anyakönyvi hirek. Elhaltak: Gerzanits István
tvuk párja 2.50—4.50, kilója 0.90—1.00, sovánv kaRt éves (Kossuth-u. 14.), Szirbuly Bálint 13 hócsa pária 1.90—100, hizott kilója 1.20—1.30. sovány lud pária 6-10, hizott lud kilója 1.30—1.30.
napos (Lcndvay-u. 29.)
tojás kilóia 90—1.15.
Munkásbaleset, P a t k ó s József 33 éves ácsGyümölcs. Alma közönséges 10—40.
barack
•egéd csütörtökön délután a Szegedi-uoca 57. szákajszin 23—60. őszibarack 30—80, anró sárgabamú házban az e eszet deszkázatát javította. Munrack 16—30. cseresznye: nemesrajta 40—60. közönkaközien a négy méter magas állványról egyen- séges 16—10. moggv nemes fajta 50—70, közönséges 35—15, körte 30—60. ribizli 40—60, dió 70—
súlyát \esztve lezuhant A zuhanás következtében
100, narancs 120, citrom darabja 10—14, málna
eszméletét vesztette s külső és belső z.uzódásokat
szenvedett. Súlyos állapotban a kórházba, szállí- 0.70-1.00
Zöldség. Borsó; hüvelves kilóia 16—26, fejtett
tották.
literié 28—36, zöldbab k ilóia 6—14, uj burgonya
ügyelnek a piacok tisztaságára. Csanádinegye
apró 4—7. nagv 8—14. vöröshagyma csomója 3—
alispánja a polgármestert és a Tendörséget meg- 6. fokhagyma csomója 4—10. netrezselvem csokereste aziránt, hogy a tisztasági és közegészség- móia 4—16. sárgarépa csomója 4—16. zeller darabja 2—4. feieskánoszta kilóia 6—14, kelkánoszta 10
ügyi rendszabályokat a piacokon is szigorúbban
—18, saláta 10 fej 20—60 fillér, karfiol darabia 4
hajtsák végre. Az alispáni leiratnak és figyelmezte- 20, karalábé csomója 3—8. tök főzni való kilója
tésre'; megfelelően a rendőrség a pénteki makói
3—5 fillér, paradicsom kilója 0.70—1.20, ugorka 4
hetipiacon már ellenőrizte a tejpiacon a tiszta-20. zöldnaprika: anró hegyes 10 darab 7—20.
sági és egészségügyi rendszabályok megtartását, tölteni való 10 darab 30—60. sóska kilója 16—21.
különö:en szigorúan ügyelve arra, hogy a tej- és
nvári retek csomója 3—6 fillér, füzéres paprika
te'felkostolásokkal ne kövessenek el közegészségfü/érie 1—3 nengö.
elleni kihágást a vásárlók.
Gabona. Buza mázsája 17-17.80. roZs 17-17 10.
uj árpa 12—12.30. tengeri 10.80—11.00 pengő.
A pénteki hetipiac. Baromfipiac; csirke 80—100,
lyuk 90, liba 120—140, kacsa 100—120, tojás 95
—oo°—
"illér kilónkint. Gabonapiac: buza uj 17.50—18,
őbuza 18.50—19; árpa uj 9, ó 11. zab 14—15, tenNémetország Frnneőéktől vásárol
betgeri 9.50. Sertésvásár: fiatal nehéz 80—82, neV szőlőtermelők körében érdeklődéssel kisérhéz öreg 78—80, közép 78—80, mázsán "alóli 74—
ték a magyar-német gazdasági tárgyalásokat,
tekintettel arra. hogv a termelők' a németor76, süldő 78—80 fillér kilónkint.
szági borkiviteli
kontingensnek
felemelését
kérték. A terv nem sikerült, a szőlőtermelők
azt állit iák, hogy Németország a tokaji b o r E l e g á n s
l u x u s
kivitel növelése helvett állitólac Francóektól
vásárol édes spanyol borokat. Viszont sikermagánjellegű Buik és Olympia-Opel autóimmal
rel iárt a párlásra szolgáló borok kivitelének
túrákat és vidéki utakat vállalok megegyezés
emelése, ezekből Németország 20 százalékkal
szerint
nagyobb mennyiséget vesz át. E g y é b borok á t mttler Péter
vételére Németország nem vállalt nagyobb kötelephelyről való autófuvarőzó vállalttá
telezettséget.
Hungária Szállóval szemben.
Telefon 11—1L

Budapesti értéktőzsde zárlat. Barátságos hangulatban, élénk forgalommal nyitott a tőzsde. Legtöbb részvény nyitó árfolyama tegnaphoz képest
emelkedést tüntet fel. Mivel a mostani üzleti heten erős hossz pozíció alakult ki a mai rendezési
rfapon jelentékeny lebonyolításra került sor. Nem
sokkal nyitás után nyeresé.gbiztositó eladásokba
az irányzat gyengült, az árfolyamok kissó visszaestek. A. tőzsdeidő második felében a lebonyolítások elintézése után a vételkedv ismét megerősödött és igy élénk kereslet mellett újból magas árfolyamok kerültek felszínre. Közvetlenül zárlat
előtt tovább fokozódott az érdeklődés. A tőzsde
szilárd irányzattal, árnyereséggel
zárt. Zárlatkor jegyezték a napi legmagasabb árfolyamokat.
Magyar Nemzeti Bank 185, Kőszén 521.50, Ganz
36. Izzó 245, Szegedi Kenderfonógyár-52.
Zürichi devizazárlat. Páris 46.91. London 21.65
egvnegyed. Newvork 437.12, Brüsszel 73.60. Milánó
23.00, Amszterdam 210.30. Berlin 175.425, Bécs
kifizetés 82.20, Schilling üres, Prága 15.24, Varsó
82.95, Belgrád 10, Bukarest 3.25. Athén 3 95.
Magyar Nemzeti Bnnlt hivatalos valutaárfolyamai. Angol font 16.75-16 95, belga
56.90—57.60,
cseh korona 11.05—11 95. dán kor 74.55—7535, dinár 7.50—7.95. dollár 337.10—341.10, svéd korona
S6.20-JJ7.10, kanadai dollár 336.00-341.00. francia frank 12.75—13,45, hollandi forint 185.70—187 70
lengve] zlofv 60.00—61.40, leu 2.85—3.00, ieva 3.90
—405, líra 17.40—17 90. (500 és 1ooo lirás bankegvek kivételével), német márka — —. norvég
korona 84.00-84 90. osztrák schilling 8000-80.70
svájci frank 77.15—78.05,
Budapesti terménytőzsde zárlat. A határidős
piacon élénk forgalom mellett az irányzat szilárd
volt és a rozs ára 54. a tengeri ára pedig 21—22
fillérrel drágult. A forgalom közepes. A készáru
piacon külföldi áremelkedés hatása alátt az irányzat ma szilárd volt, a buza ára 30—40. a rozs pedig 20 fillérrel emelkedett. A takarmánveikkek
közül javult a zab ára 5, a tengeri 25 fillérrel. A'
forgalom élénk volt.
Budapesti terménytőzsde hivatalos áriegvzese:
Buza tiszai 77 kg-os 19.70-20.10. 78 kg.os 10.9020.30. 79 kg-os 20.10—20.50, 80 kg-os 20.3o~2o6o,
felsőtiszai 77 kg-os 19.55—19.90. 78 kg-os 19.75—
20.10. 79 kg-os 19.95—20.30, 80 kg-os 19.20 -20.50
feíérmegvei dovtíszaközi.. di'nántul'
77 kg-os
ó és ui 19.50.—19.75, 78 kg-os 19.70—19.90, 79 kg-os
19.85—20.10. 80 kg-os 20.20—20,10. Bozs (ó vagv
ujl pestvidéki 18.50—18.70. 'takarmányárpa elsőrendű 17.65-17.75. zab 1.17.65—17.75. tengeri tiszántúli 11.50-11.60.
Csikáaói terménytőzsde zárlat. Buza lanyhuló.
Jul. 122 háromnyolcad ( 124.25—egynyolcad)', sez.pte.mberre 123 ötnyolcad—'háromnyolcad '(—), dec.
125 ötnvolcad—háromnyolcad (127.75—ötnyolcad).
Tengeri egvenetlen. Jul. 128 egvnvolcad (128.251,
szept. 114 hétnvolcad (115.75), dec. 84. háromnyolcad (85 ötnvolcad), Rozs alig tartott. Jul. 191.2.1
'92 5' szept. 88 háromnyolcad (90.5). dec. 90 (92.5)

F r i s s fej-láb
kapható

a Píck szalámigyárban

szombat reggel 7 és 10 óra közölt
kg-ként 5 4 fillérért
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Betiltották
a Genova—Htísnira-mérközést

I

A Szeged FC készülődése
a bajnoki szezonra
Egyik hátvédjét eladja a szegedi csapat
és három amaíörfutballislát szerződtet

A nyári szezon, amely tulajdonképen a pihenőt szolgálja a csapatoknak, ma már nem
jelenti azt, ami a hivatása volna. Az egyesületek nincsenek abban az anyagi helyzetben,
hogy pihenőre bocsássák játékosaikat,
mert
akkor ki vannak léve annak
a
veszélynek,
hogy a bajnoki szezont nem tudják megkezdeni, A z egyesületek anyagi erejének táplálására szolgál a Középeurópai Kupa és a m ári
lura. Alig van egyesület, amely az idén ne
küldte volna túrára együttesét, legfeljebb a
régcsapatoknak áll módjukban pihenőt engedélyezni. Amig a csapatok kenyérkereső
túrán járnak, az egyesületek vezetői szorgalmasan dolgoznak az u j bajnoki kampány
előkészitésén. A z anyagi gondoktól való mentési lést egyrészt a túrázó csapattól várják, másrészt a taglétszám gyarapításától. Í g y van ez
a Szeged FC-nél is; az együttes
kényelmesnek igazán nem mondható túrán igyekszik a
„kenyér" egyrészét megszerezni, a vezetőség
pedig arra törekszik, hogy a klub tagjainak
létszámát emelje, ami a jelek szerint sikerülni is fog, hiszen a közönség a szezon végérc
ismét — kegyeibe fogadta a csapatot, turaeredményei pedig igazán elsőranguak.
Az anyagi problémákhoz hasonlóan n a g y j e 'íentősége van a
jűtékosszerzési
kérdésnek,
amelynek tnegoldásához a vezetőség ugyancsak
teljes erővel látott hozzá és ha
eredményről
még nemigen lehet beszélni, a tárgyalások
kedvező mederben haladnak.
,
Nemcsak játékosvételről van szó a Szeged
FC-ben, hanem — eladásról is. Ezúttal nem
a transzferre tett S z o l l á r , S e p e r és S o m o g y i eladásáról van, szó, hanem
olyan
futballistának az átadásáról, akit azért
nem
tett transzferre a vezetőség, mert ha nem kapja meg érte a kívánt összeget, továbbra
is
szerepeltetni kívánja. H o g y ki ez a futballista. azt a vezetőség a tárgyalások sikere érdekélten titokban tartja, a kiszivárgott
hirek
szerint az egyik hátvédről van szó. A z l
is
megtudtuk, hogy a hátvéd után az egyik régcsapat érdeklődik, amelyik most került fel a
Nemzeti ligába. A tárgyalások kedvező uton
haladnak.
Beszéltek az utóbbi időben arról is, Hogy
Pálinkástól is megválik a Szeged FC.
mert
több csapat tart igényt rá, a kapus átadása
fölött a vezetőség egyelőre nem határozott.
Jól állnak a tárgyalások a játékosszerzési
fronton. Többhetes tárgyalásokról van szó cs
azért kell elsősorbaln
titokban
tartani
az
ügyet. mert az u j játékosokat — a „szabaclrablási i d ő " alatt akarja megszerezni a Sze-

Uzietaineivezős.

A HUNGARlA ANTIQÜARIUM értestt'í t. kőmVvásárló közönségét, hogy üzletét, — böngészdével kibővítve, — julias 1-én Kígyó úcca B/z;(alá
(Feketesas uccai sarokház) helyezte át. Vésif elad
és cserél tankönyveket, tudományos müveket,
könyvtárakat. A böngészde az üzlet külön érdekessége,
71

ged FC. Kct déli kerületi
amatőrjátékosról
beszélnek, akiket el akar „rabolni" a vezetőség. U j futballistája vaii már a Szeged F C nck; az egyik jóképcsségü déli
együttesben
szerepelt a futballista a cenjerhatfposzlon.
szerződése már alá is van irva. Bizonyos formaságok miatt ncin hozták nyilvánosságra a
játékos nevét.
A legérdekesebb talán
az a
kombináció,
amely egy volt Szeged FC játékos visszatérésével van összefüggésben. A
futballista két
évig szerepelt az egyik külföldi csapat csatársorában, most visszatért Magyarországra
és
nagy kedve volna ismét a Szeged FC-ben futballozni. A Szeged F C vezetősége a futballista
szerződtetését mindeneseire meg f o g j a
fontolni.

Róma> julius. 9. Az olasz belügyminiszter betiltotta a Genova—Admira között vasárnapra kitűzött mérkőzést, amelyet Genovában kellett volna
lejátszani. Az olasz belügyminiszter intézkedését
azzal indokolja, bogy a vasárnap Bécsben történt botrányos jelenetek után a. Genova közönsége esetleg tüntetne a bécsi játékosok ellen, ami
megzavarná a két egyesület közötti na'iszonyt,
A Genova -Admira mérkőzést már le is mondtált
-ooo—
CsAK—Debreceni VSC futballmérkőzés f g é szlti ki azt a nagyszabású programot, arae-<
lyet a csabai egyesület
fennállásának
25.
évfordulója alkalmából rendez vasárnap.
A
jubileumi ünnepségeken megrendezendő nemzetközi tenniszversenyeu a számottevő szegedi
versenyzők is starthoz állnak. Az érdekesnek
Ígérkező futballmérkőzést
B o r o s s Pál v e zeti.
I)r. Bas'ch. az Ü L T E tehetséges tenníszezöjfi
második lett a Szolnokon megrendezett
országos kizárásos versenyen.
Szombaton: SzUE—BSE,"vasárnap: SzUE—MIJE
Budapesten. A SzUE szombaton játszn le idei
1 eisö bajnoki mérkőzését amely Budapesten a fodetluszodában kerül eldöntésre. Ellenfele a BSE
jó formában levő együttese lesz. A SzUE mindenesetre meg fogja érezni dr. Herendi-Hay hiányát. akinek még nem telt le a BEAC elleni ba*
rátságos mérkőzésből kifolyólag kapott büntetése. A mérkőzésnek a SzUE a favoritja, de veresége sem vplna meglepetés. Sokkal
nagyobb
esélye van a győzelemre a SzUE-rtak vasárnap
a MUE ellen, de elbizakodottan ezúttal sem lehet a. küzdelembe bocsátkozni.
A SzAK bajnoki lakoniája szombaton az ipartestületben.
SzAK szombaton este 8 órakor aü
ipartestület emeleti terraszán bankettet
rendea
bajnokságot nyert csapatának a tiszteletére. Aí
vacsorán képviselteti magát a város, a DLASz
és valamennyi társegyesület. "A bankett keretében adják át a futballszakosztály tagjainak és a
játékosoknak a bajnokság emlékére a klub e/iisticlvényél. A bankettre szombat délig lehet jelentkezni P rá g ' o r Józsefnél (városháza, iparba tó-1.

^ O m / Ó wuak
' Igen tisztelt Szerkesztőség! Tjszteletlel
kérem, szíveskedjék b. lapjának sportrovatában
következő soraimnak helyet adni:
Régi sportember vagyok; sokáig futballoztam a régi Zrínyiben és tisztában vagyok az
utánpótlás nagyjelentőségével. Éppen
ezért
vagyok bútor a társadalmi egyesületek f i g y e l mét felhívni az ifjúsági futballsport problémáira.
Ilyenkor nyáron, amikor
a futballpályák
kapuit bezárják a játékosok elől, a futballisták
összekötik a kellemest — a jóval és a strandon hódolnak
szenvedélyüknek. A
város
ugyanis gondoskodott arról, hogy a strandon
is legyen futballpálya. Mielőtt
azonban
az
utánpótlás kérdésére rátérnék, szabad legyen
megjegyeznem, hogy a strandon levő futballpálya a legelemibb követelményeknek sem felel meg; életveszélyes gödrök, göröngyök éktelenkednek rajta és a mezítláb játszó futballistáknak nemcsak az ellenféllel kell harcolni ok a labdáért, hanem védekezniök is kell a
gödrök rándulással, ficammal, esetleg töréssel
fenyegető — mélyedései ellen. A városnak, ha
azt akarja, hogy ne legyenek rokkant fiataljai, sürgősen rendbe kell hoznia a sporttelepet a strandon, vagy pedig eltiltani a játékot.
Ezen a gidres-gŐdrös futballpályán
láttam
két „srácot*'; egymás mellett játszottak olyan
pompásan, hogy még a gödrök sem tudták
labdáikat megakasztani. Megtudtam, hogy ez
a két „srác" még egyetlen egyesületnek
sem
tagja. Ila az egyesületek az utánpótlás kérdésének megoldásáról álmodoznak, hogy történhetik meg, hogy ilyen két remekül futballozó gyermeket — mezítláb hagynak játszani?
Az utánpótlás nem az ifjúsági csapatok fel állításával kezdődik, haneiVf a kölyökegyüttesek megszervezésével. Pesti mintára, Szegeden is meg kellene szervezni a kölyökcsapatokat és -akkor a közönség" vigasztalódhat
a
„ n a g y o k " rossz játékáért.
Soraim közlését
megköszönve,
tisztelettel: (Aláírás.)

maradtam

Budapest T.
6. lő: Torna, hanglemezek. 7.20: Étrend kö/.le-j
ménvek. 10: Ilirek. 10.20: Móricz Pál elbeszéléseiből. 10.45: Alit nézzünk meg? 11.10: Nemzetköz?
vizjelzőszolgálat. 12: Déli harangszó az Egye ( m i
templomból.
Időjárásjelentés.
12.GÖ: Szmirnov
Szergei balalajka enekara. 12.l5:,Hirek 13: Hanglemezek. 13.20: Pontos időjelzés, időjárás és vízállásjelentés. 14.40: Ilirek. 15: Arfolyanib'rek. piaci árak, élelmiszerárak. 10.Í5: 1. Marci bácsi
kincset talgl. 2. A királykisasszony, meg a gödlyéje. Mesék. 16.Iá: Pontos időjelzés, időjárásielcntés. hirek. 17: Zakariás János miiszaki előadása. 17.30: Bohrandt Laios és Weidincer Ede szalon és jazz-zenekarának műsora. 18.30: Egv kolozsvári színész emlékezete. Előadás. 10: Pert is
Pali és cigányzenekara. Közreműködj^ I-ugossv
István lárogatószámokknl. 10.10: Művészeink' a
párisi világikálliláson 20: Távolba látunk. A rádió vidám estie az Uisásíirónapon.
(Közvetítés
az Angol-parkból.) 21.30: Hirek. 21.50: A Mária
Terézia 1. honvédgvalogezred zenekara. 2215:
Lakatos Flóris és cigányzenekara muzsikál. Kubányi György énekel. O.OG: Hírek külföldi magyarok számára.
Budapest IT.
17: Dr. Clementisné Erőss Klára
zongorázik.
18: A reform korszak iparosképzése Előadás. 19
óra 10: A fö 1 dmLve 1 ésügvi minisztérium mezőgaz*
dasági felórája. 19.10: Hanglemezek"
20.15: ilirek.
Külföld
5.30; Baelí és Handel, felolvasás. 6: Dél-Afrikáról lemezekkel. 10.20: Schranunelzcne dalokkal.
— Boroszló. 6: Hanskénck szóban és zenében,
szoprán és baritondalokkal.
- Dantsehtandsendcr. 6.30: Könnyű zene. 12: Déli zene Königsbeígből. — Milánó. 7: Vegyes zene. 9: Verdi: A >ég*
zet hatalma, operaközvetítés a creinonai •Dómtérről.' Utána tánczene. '— München. 7: Yidánt
műsor (szólisták előadóművészek" (versek.) 9.20ti
1 rádió tánc és sclíramnjclzenekara.
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Szeged sz. kir. város I. fokú közig, hatósága.

Hirdetmény.
Szeged sz. kir. város hatósága a m. kir. Külkereskedelmi Hivatallal egyetemben a piají rend
és az exportgyümölcs adás-vételének szabályozására az alábbi rendelkezéseket teszi közzé.
1. Az egyesitett exportpiacon (Mars-tér) ugy a
ke eskedők (exportőr), mint annak megbízottjai,
úgyszintén az idegenből érkező alkalmi vásárlók kizárólag a hatóság által rendszeresített véd j e g g y e l tartozna^ vásárolni.
2. Amennyiben a termelő nem a hatósági vételjeggyel bonyolította
le az eladást, — vitás
esetben nem számíthat a hatóság védelmére,
3. Exportra beszállitottt
mindennemű
gyümölcsöt csak a Mars-téri piacon szabad árusítani, — mert a város egyéb helyén kötött ügylelek nem részesülnek hatósági védelemben.
4. Az egyes kereskedőknek és bevásárlóknak a
hatóság különböző szinü véleljegyet rendszeresített, miáltal a kereskedő bevásárlói a cég vételjegveinek színeiről az egész idény alatt felismerhetők.
5. A vctetjegyről leszakított azonos számozású
és szinü bélyegek arra szolgálnak, hogy azokat az
adás-vétel megtörténte után a ládákra, illetve kosarakra ragasszák és az eladott gy ümölcs azonosságát az átvételnél igazolják.
6. A bélyegek lekaparása, valamint a vételjegyek elrserélése, vagv az áru ismételt eladása és
vétele kihágást képez.
7. Alkalmi vásárlásokat eszközlö idegen kereskedők a szükséges vételjegyeket (fehérszínű) a
Mars-téri városi mérlegházban szerezhetik be.
8. A termelő köteles az eladott árut a vételtől
•számított egy órán belül a kereskedő gyűjtőhelyére szállítani.
9. A hatósági vételjeggyel megvett és ellenőrző
bélyegekkel megjelölt árut a kereskedő teljes egészében átvenni köteles. Felszólalásnak csak akkor
van helye, ha az áru színezve van és a kosár
aljában silányabb minőségű áru van, mint a tetején.
Minden vitás esetben a piacbiró dönt.
10. A kocsikat beállás előtt megrohanni, azokra
felugrálni, a takaró ponyvákat felemelni, az árut
lebecsmérelni szigorúan tilos és Kihágást képez.
T~l mutatás a gyümölcs szedésére és a piacra való
szállítás módjaira.
1. Az
exportcélokra eladni szándékolt gyümölcsöt féléretttnél fejlettebb állapotban kell piacra hozni.
2. Egy kosárban, vagy ládában legfeljebb 20—
25 kgr-ot csomagoljunk.
Ila tyhbet csomagolunk az áru alja megnyomódik és megfoltosodik. A kereskedőnek kötelessége a megnyomott foltos és távolibb szállításra
nein alkalmas túlérett árut kiválogatni és a termelőnek visszaadni.
3 F.gv ládában vagy kosárban esak egy fajta
Cs azonos minőSégü gyümölcsöt szabad exportálásra csomagolni.
•I Az egyes gyümölcsök szedésénél, piacra szállításánál és osztályozásánál a következőkre ügyeljünk:
a) O e esznye. Kemény állapotban háromnegyed éretten és szárral szedjük. Egy papirossal
kibélelt kosárban, var/y ládában legfeljebb 15 kg-t
csomagolunk.
b) Meggy. Azonos módon
szedendő mint a
cseresznye. Export céljaira esak levélmentesen
szedett áru fogadható el.
c) Kajszi és rózsabarack. Ezen gyümölcs szedé-énél különös gondot fordítsunk, mert egyike
légértékesebb exportgyümölcsünknek. A m. kir.
1 öldmivelésügyi Minisztérium 3703 36. sz. rendelete a kajszi és rózsabarack márkázását javasolja és teszi lehetővé. A termelő érdeke tehát,
bogy az árut a jövőben a rendelet értelmében
suly és minőség szerint is osztályozva hozza a
piacra.
\ rendelet kimondja, hogy márkázásra csak hibátlan minőségű áru használható fel.
Az I. oszt. áru az, amelyből 15 darab megy l
ktlogramra,
a TI. oszt. áru az, amelyből 16—19 darab megy
t kilogramra,
a III. oszt. áru az, amelyből 20—21 darab megy
i kilogramra
Az áru ilyetén való osztályozása elónyösebb
eladási lehetőségeket biztosit.
dl őszibarack. Szedése és szállítása azonos a

sárgabarackéval. A gyümölcsöt már szire en. de
kemény állapotban hozzuk a piacra és e'gy ládában legfeljebb két sort csomagoljunk.
Az őszibarack is márkázható és az idevonatkozó miniszteri rendelet az egyes minőségeket
nagyság szerint a következő osztályokba sorolja:
AAA jelzésű legalább 81 mm. átmérőjű.
AA jelzésű legalább 76—80 mm. átmérőjű.
A jelzésű legalább 71—75 mm. átmérőjű.
B jelzésű legalább 70—74 mm. átmérőjű.
C jelzésű legalább 65—69 mm. átmérőjű.
c) Nyári alma. Az alma legnagyobb ellensége
a pajzstetü és a féreg. A pajzstetü ismertető jele
az almán egy piros folt, melynek közepén a pajzstetü eltávolítása után egy gombostűfej nagyságú
fehér folt látható.
Figyelmeztetem a termelőket, hogy az exportpiacra csak pajzstetü fertőzésmentes és legfeljebb
20 százalékos férges alma kerülhet.
léhát a termelő saját érdekében cselekszik,
ha a pajzstetüvel fertőzött almát először is gondosan kiválogatja és azután a kiválogatott tiszta
exportalmát nagyság és minőség szerint is kétfelé osztályozza. Az
ütődés elkerülése vé<?ett
csakis kézzel szedjük — és a papirossal kibélelt
ládába, vagy kosárba legfeljebb 25—30 kilogramot csomagolunk.
f ) A körte; Azonos módon szedendő, osztályozandó és csomagolandó, mint az alma.
g) A szilva: A szilvát szárral eggyütt kézzel
szedjük. A szedésnél ügyeljünk, hogy a hamvát cl
no veszitse és a gyümölcs érett, de kemény legyen.
h) A szőlő: A szőlőt érett állapotban szedjük.
Szedés után a fürtökből a hibás, repedt és romlásnak induló szemeket ollózzuk ki. A kosárba
többet mint 20 kilogramot nem szabad csomagolni.
A fenti előírásokat minden termelő saját érdekében szigorúan tartsa be, mert csak ugy tudjuk a hatalmas fejlődésnek induló szegedi gyümölcstermesztésnek és gyümölcsünk jó hírnevét
a külföldön megalapozni és távoli uj fogvasztőpiacokat meghóditani.
Dr. Temesváry László s. k., aljegyző.
S.eged sz. kir. város törvényhatósági bizottsága
• közgyűlésétől.
159—1937. kgy. sz.

daiskola havidíjas srerzetestanitónői fizetésekre,;
végül a képviseleti többletkiadásokra — póthllelc rét engedélyszett.
Ezen közgyűlési határozatok el'en a kihirdetés
megjelenését követő naptól számitott 15 nap alatt
a polgármesteri hivatal utján benyújtható jogorvoslatnak van helye.
Szeged sz. kir. város törvényhatósági bizottságának 1937. évi julius hó 7-én tartott közgyűlésén.
Dr. Tóth Béla h. polgármester.

dpróhirdatórak
Gyönyörű, mintás
s h o r t

nadrág
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Gombház

C s e k o n t c i u. S ,

(jzltfhelyiféQ
Petőfi S. sugárut 41a.
házban egy 4 szoba és
mellékhelyiségből álló
urilakás aug. 1-re kiadó. Tudakozódhat
a
házmesternél.
%*M0

!Iölg,vfodrásznak- tanulóleányt felveszek. Szeged, Valéria tér 7.
Varró és tanulóleányokat azonnalra
felvesz
Gál Anna, Szeged, —
Aradi u. 7.

Rd/tfo/üórl

Féregmentes fehér ágy,
éjjeli szekrénv, teljesén jó ruganyos ágy be*
tét,
kókuszszőnveg,
mosdó, Dreyse ismétlő*
pisztoly, parkettkeféiő,
Mária kép elköltözés
miatt olcsón
eladón,
ördögh,
Szentgyörgy
ucca 10.
2 drb teljesen uj féderé s gyümölcs
szálh'ö
kocsik^ egyik 8
tnm.,
másik 12 mm. bordere*
jfi, eladók. Szeged —«
Csongrádi s u g á r u i _ _ t .
Téglatörmelék
ol&són
eladó. Kálvária
ucca
21. sz.
Kétajtós
jégszekrény
egészen uj állapotban
eladó. Szeged. Tisza t i
körút 55, edényüzlet.
Angóra nyulak el'dók
Szeged. Cserzy Mihály
u. 15, d. u. 3 - 6 .

OLCSÓN E L APÓ H A ZAK! ALKALMI
VÉTELEK!
Uccafrontos, mag&sföldszintes, 3
szobás
abszolút modern es-ilá.
di ház, kertes, aszfaltos
uccában 12.890 P. Belvárosban emeletes bér*
ház 4x2 szobás
<zép
lakással és 2x1 szobás
lakások
15
ezer
P. Mókuson nagv bérház 12
lakás. 1. 2, 1
szobásak, jókarbau, —•
részben adómentes 11
e/.cr T' Belvárosi kétemeletes bérház 13x1. 2,
3 szobás modern lakásokkal 45.000 P Belvárosi piacnál üzleti sarokbérház kétemeletes,
modern lakásokkal 130
ezer P Sí holdas remek
gyümölcsös
csemege
szőlővel, villamos megállónál 6000 P, terméssel. Alkalmi
vételek,
MÉZERNÉ F. M irodánál, Horthy M. u 2.
(Kultúrpalotánál.)

Sieted sz. kir. város törvényhatósági bizottsága
a£fea&nqzott
aa 1937. évi julius 7-én tartott rendes közgyűlésébe í a következő közérdekű határozatokat hozta:
Bejáró lakarilónöt
a
délelőtti órákra felvesz
1. Állami borközpince építéséhez városi hozzáHofímann, Kálvária u.
járulást ajánlott fel,
8.
t
2. Sieged sz. kir. város állatvásár rendtartásáMindenes
főzőnőt. ki az
ról alkotott szabályrendeletét kihirdette,
összes
házileendőket
—
3. a döglerekröl. gyepmesteri és hu'.lafeldolgozó
elsőrendűen végzi, jetelepről, valamint a gyepniesteri szolgálatról alkolentkezzék rcggci 7—8
tott városi szabályrendeletet módosította,
közölt. Szeged,
Bocskay u. 9,
magasföld4. Sieted sz. kir. város módosított nyugdijszaszint bal.
bályic ideletét kihirdette,
5. S.e .ed sz. kir. város hivatásos tűzoltóságának szervezetéről és szolgálatáról szabályrendeletet alkotott,
Nyári öltőnv, alig hasz
nált és több ruhadarab
6. a városi ebtartási szabályrendeletet módoeladó. Kálmán ucca 2b,
sította,
kocsma.
7. a közúti Tisza-hid vámdijszabályzat díjtéteHasznált ajtók, ablaleit 10 százalékkal csökkentette,
kok minden
méretben
8. a Stefánia-sétányon levő várromot muzeum
és kivitelben kaphatók
részére átengedte,
Szeged, Uj_tér_4._sz.
9. S. ent Iinre városrész szabályozási tervét móHasznált ruhaszekrényt
dosította,
keresek megvételre —
„Szerény"
szombaton
10. Baross Gábor-uccai egyetemi épület körKálmán ucca 2b, kocsugyanabban az időben
ma.
ugyanott várom.
nyékén az uccar.c.eket és házszámokat rendezte,
11. Srejedi »Tisza« filmgyár létesítéséhez váDÉLMAGYARORSZÁG
rosi hozzájárulást engedélyezett.
Megjelenik hétfő kivételével n a p o n t a
reggeJ.
12. a M. A- V. U. T. járatai részére kedvezméFelelős szerkesztő: PÁSZTOR. JÓZSEF
nyerét engedélyezett,
Szeged: Szerkesztőség Somogyi-ucca 22, I. em
13. a Harmónia hangve-senyrendező váJla'at és
Telefon 23-33.
a szegedi filharmonikusok egyesülete részére viKiadóhivatal, kölcsönkönyvtár és jegyiroda: Aradi-ucca 8. Telefon 13-06.
galmi adóátalányt állapított meg,
Nyomda: Löw Lipót-u. 9. Telefon 13-06.
14. az 1937—1938. évi inségmunkasorrendet megBékéscsaba; Szerkesztőség és kiadóhivatal
állapította,
Andrássy-ut 7. 'Telefon 253.
15. a városi levéltár részére szükséges iratállGyula.- Szerkesztőség és kiadóhivatal
ványok készítésé.e a városi tűzoltóság részére egy
Vad-ucca 3. Telefon 31.
i
pár ló beszerzéséi a szatymazi orvosiak átalakíMakó: szerkesztőség és kiadóhivatal
tási költségeire, a Tábor-uccai városi bérház teVárosi bérpalota (Tejpiac) Telefon 21S
töíc.érek kijavítására, a városi épületek karban- ; Nyomatott a kiadótulajdonos Détmagyarország
tartására, egészségügyi irodai kiadásokra, járvány- • íiirlap- és Nyomdavállalat Bt.-nál, Szeged.
Felelős üzemvezető. K L E I N SÁNDOR.
elleni védekezés kiadásaira, a Somogyi-'sir •' nér-

