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— Seype l kancellár ál lapota. Bécsből 
jelentik: Tegnap este a kezelőorvosok a beteg 
megvizsgálása után tartott tanácskozáson el-
határozták, hogy ezentúl csak naponta egyszer 
adnak ki hivatalos jelentést, mert a kancellár 
állapotában tartós a javulás, noha a mell-
hártyalob még nem szűnt meg és emiatt némi 
hőemeikedés mutatkozik is. A mellhártyalob 
tünetei kedvező visszafejlődést mutatnak, a 
betegnek sziverősitő szereket adnak, folyékony 
orvosságokat és injekciókat, egyidejűleg a 
cukorbaj miatt a diétás kezelást és az insulin-
terápiát is alkalmazzák. 

— Halálozás. Feleki Márton borbizományos 62 
éves korában szerdán, 11-én meghalt. Temetése 
pénteken, 13-án délelőtt fél 11 órakor lesz a zsidó 
temető cinterméből. 

— Az éle tbiz tos í tás valorizációja . Budapestről 
jelentik: A magyar, olasz és osztrák biztosító-
társaságok igazgatói tegnap társulatközi együttes 
konferenciát tartottak, amelyen szóbakerült az 
életbiztosítások egyre komolyabban előtérbe kerülő 
valorizációja is. 

— Klein Gyula a biróság előtí. Emlékeze-
tes az a nagyarányú kosztpénzmanőver, amely-
nek epilógusaként néhány hónappal ezelőtt 
Klein Gyula volt szegedi izraelita hitoktatót le-
tartóztatta a rendőrség, majd átkerült az ügyész-
ségre, ahol sikkasztás cimén indult ellene el-
járás. Dr. Tarajossy törvényszéki biró az ügy 
áttanulmányozása után azonnal kitűzte a tár-
gyalást két héttel ezelőtt, amikor is nem lehe-
tett kihallgatni az összes megidézett tanukat. 
Dr. Tarajossy most junius 18-ára, szerdára 
tűzte ki a folytatólagos tárgyalást, amelyen 
ujabb tanukat fognak kihallgatni. Értesülésünk 
szerint szerdán már Ítélethozatalra is sor kerül. 

— Csőrepedés kerestetik a bérház környékéu. 
Néhány nappal ezelőtt észrevették, hogy a városi bér-
ház pincéjét ellepte a viz. Eleinte vadvíznek nézték a 
szakértők, de később kiderült, hogy valóságos ártézi 
viz surrant keresztül a falakon. A mérnöki hivatal 
gépészeti osztálya azonnal vizsgálatot tartott a bérház 
környékén. Hallgatócsövekkel figyelik állandóan a föl-
det és a figyelés eredményeképen már is találtak egy 
csőrepedést a Károlyi- és a Feketesas-utca keresz-
teződésénél, ahol azonnal fel is bontották a burkolatot 
és helyrehozták a hibát. A hallgatócsövek azonban 
tovább zugnak, ami annak a jele, hogy valami nagyobb 
csőrepedés lehet a környéken. De ezt a csőrepedést 
eddig még nem találták meg, pedig iunen szabadul el 
az a viz, amely ellepte a bérház pincéjét. 

— Kedden tárgyalják a táblán Fefeote 
g y ó g y s z e r é s z ügyé t . Ismeretes, hogy hóna-
pokkal ezelőtt a szegedi törvényszék Juhász-
tanácsa a szerencsétlen tragédiáju Fekete Géza 
vásárhelyi gyógyszerészt, amiért feleségét le-
lőtte, bűnösnek mondotta ki a szándékos em-
berö és bűntettében és ezért egy évi és nyolc 
hónapi fogházra itélte. Felebbezés folytán, az 
annak idején nagy érdeklődéssel kisért bűnügy 
a tábla elé került, ahol, mint már jelentettük, 
Olasz táblabíró tanácsa keddre, junius 17-ére 
tűzte ki a felebbvileli főtárgyalás!. Valószinü, 
bogy még a déli órákban meghozzák az ítéle-
tet is, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy 
a tábla kedd délelőttre még két ügy felebb-
viteli főtárgyalását is kitűzte. 

— A malomérdekeltségek forgalmi adója. Buda-
pestről jelentik: A pénzügyminisztérium tegnap kezdte 
meg a malomérdekeltségekkel a tárgyalást a forgalmi 
adónak kivetése tárgyában. Vargha államtitkár ugy 
tervezi, hogy a vámmalmok forgalmi adóját 0*3 száza-
lékban állapítják meg, a kereskedelmi malmok pedig 
háromszázalékos forgalmi adót fizetnek, azonban a 
kereskedelmi malmok ezt a propoziciót nem akarják 
elfogadni. 

Károlyi L«io8 képkiállitása a Kass halljában, 
nyitva naponkint 9 - 1 és 4-től fél 7-ig. 

— Elfogták a Konkordia Szénbánya r.-t. ké t 
megszökött igazgatóját. Hetekkel ezelőtt meg-
írtuk, hogy a budapesti Konkordia Szénbánya 
Részvénytársaság fizetésképtelenség folytán össze-
roppant. A társaság két vezérigazgatója, névszerint 
Klein Elemér és Elsner Henrik megszöktek a fő-
városból többmilliárd értékű külföldi valutával és 
arbitrázs-papirral Klein Elemért a bécsi rendőrség 
a Diana-szállóban elfogta Elsnert azonban nem 
találta a bécsi rendőrség A budapesti rendőrség 
minden európai állam rendőrségét értesítette az 
Elsner ellen kiadott elfogató parancsról és az este 
távirat érkezett a budapesti főkapitánysághoz hogy 
tegnap délután cseh megszállt területen sikerült 
Elsnert is elfogni. 

— At árvizsgáló bizottság ezen a héten nem 
tart ülést. Az árvizsgáló bizottság pénteki ülése elma-
rad. A pénteki ülésre ugyanis nem akadt egyetlen egy 
tárgy sem s igy Balogh Károly össze sem hivta a 
bizottságot. 

— Országos vásár Makón. Makón az országos 
állat- és kirakodóvásárt folyó hó 2i-én és 22-én tart-
fák meg. Az állatvásárra a vészmenies területről min-
den állat felhajiható. 

Sztrájkkal f egy eget őznek a német 
vasutasok, 

Berlin, junius 12. A német vasutasok köré-
ben igen veszedelmes sztrájkhangulat támadt. 
A német vasutas-szövetség tegnap tartott gyűlé-
sén majdnem egyhangúlag a sztrájk kihirdeté-
sét követelték. Mindazonáltal ma még tárgyalás 
utján igyekeznek bér ja vitást elérni. A három 
vasutas szakszervezet között egyidejűleg tár-
gyalás indult meg, hogy a sztrájkfenyegetés 
valóra váltása esetén egyöntetű magatartást 
tanusiisanak. 

— A szegedi kereskedelmi é s iparkamara 
zsűrit és választott bíróságot alakított. A 
szegedi kereskedelmi és iparkamara csütörtök 
délután telj es ülést tartott. A tisztességtelen 
versenyről szóló 1923. V. t.-cikk elrendeli 
ugyanis, hogy a kamarák zsűrit és választott 
bíróságot alakítsanak. A zsűri feladata, hagy 
s bíróságoknak és egyéb hatóságoknak bizo-
nyos peres esetekben szakvéleményt adjon; 
a választott biróság pedig dönt bizonyos peres 
kérdésekben. A zsűrinek nyolcvan tagja van, 
a választott bíróságba pedig egy tagot a fel-
peres, egyet az alperes delegál s az elnö-
köt a hivatásos bírák közül a törvény-
szék elnöke jelöl ki. A zsűri és a választott 
biróság tervezetét a kamara elnöksége a mult 
hét folyamán elkészítette. A törvény kimondja, 
hogy ezt a tervezetet a kamara teljes ülésének 
kell elfogadnia, azért az elnökség csütörtök 
délutánra összehívta a teljes ülést, amely a 
tervezetet egyhangúlag elfogadta s elhatározta, 
hogy jóváhagyás végett felterjeszti a kereske-
delmi miniszterhez. Az ülésen Wimmer Fülöp 
elnökölt és dr. Tonelli Sándor főtitkár adta elő 
a tervezetet. 

— A rendőrség figyelmeztetése az automobil-
verseny alkalmára. A Királyi Magyar Automobil Klub 
folyó hó 14-én, szombaton kezdi meg az alföld—alpesi 
tura útját, a turauton Szegedet is érintve. A gépkocsik 
József királyi herceg vezetésével 14-én, szombaton 
délután 1—6 óráig érkeznek be Félegyháza felől a 
Kossuth Lajos-sugáruton, a Tisza Lajos-köruton és a 
Takaréktár-utcán át a kordonnal lezárt Széchenyi-
térre, ahonnan a Hid-utcán át a Rudolf-térre mennek, 
elhelyezési helyükre. Másnap, vasárnap reggel 8 és 10 
óra között ugyanezen az útvonalon távoznak a gép-
kocsik a városból. A magyar királyi állami rendőrség 
szegedi kapitánysága ezúton is felhívja a város közön-
ségét, hogy ezeket az utvonalakat szombaton délutáa 
1—B-ig és vasárnap reggel 8—10-ig a lehetőség szerint 
tartsa szabadon és a kocsiforgalomtól mentesítse, mert 

7 a gépkocsik teljes sebességgel fognak ezen az utvona-
| Ion robogni. Amennyiben egyeseknek a jelzett útvona-

lon mégis elkerülhetetlenül dolguk akad, a magyar 
királyi állami rendőrség kapitánysága a legszigorúbban 
figyelmeztet mindenkit, hogy a hajtási szabályokat a 
legpontosabban tartsa be és az útpálya baloldalán hajt-
son és gyermekre és asszonyra gyeplői ne bízzon, mert 
ha a figyelmeztetés ellenére is netalán szerencsétlen-
ség történnék, azért a felelősséget sem a Királyi Auto-
mobil Klub, sem a magyar királyi államrendőrség nem 
vállalja, sőt ha az esetleges szerencsétlenség szabály-
talan hajtásból származnék, a magyar királyi állami 
rendőrség annak felidézője ellen a kihágási eljárást 
haladéktalanul megindítja. 

O l c s ö f ü r d ő k á d a k , gyermek- és űlőkádak 
Fogét Edénél, Szeged, Takaréktár-utca 8. m 

— összeírják a jégkárokat Makón. Mint ismere-
tes, egy régi rendelet szerint a jégkárokkal sújtott terű-
leteken még az aratás előtt össze kell írni a jégkárokat 
az adó csökkentése végett. Mivel az idén Makón és 
Makó környékén nagy mértékben pusztított a jég, a 
kármegállapitó bizottság holnap kezdi meg működését. 

Mübutorokat készit Spítzer, Szeged, Margit-
utca 12. 041 

Eladó ingatlanok: 
""Beköltözhetö magán- és bérházak Tisza Lajos-köruton, Boldog-
asszony-sugáruton, Szentháromság-uteában, Petőfi Sándor-sugár-
uteft, Kálvária-uton, Kossuth Lajos-sugáruton, Csongrádi-sugSruton, 
SzilIéri-sue.-lrutO", a Nagykörutakon, Szent István-téren, Oizelia-
téren, Lechner-téren, Kálvária-téren, a Mars-téren, Mátyás-téren, 

-Indóház-téren, Valéria-téren, Hunyadi-téren és a váios ös*zes 
mellékutcáiban már a Iegjutányosabb alkalmi árakon. 

Ugyancsak beköltözhetö magánházak Makón, Hódmezővásárhelyen, 
Szóregen, Rdszkén, Pillichfalván és Ujsztgeden 

Földek minden mennyiségben mar l holdtól egész 45W hold 
terjedelemig. p g 

F U N D U S I N Q n T C H N I R O D f l 
törvényszéki leg bej. cég 

Szeged, Klauzál-tér 7. szám (kenyérpiac, Wagner-ház). Telefon 11—39. 
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— Tönkrement a kecskeméti gyümölcs-

termés. A kedvezőtlen időjárás következtében 
tönkrement a kecskeméti gyümölcstermés. Barack-
termésben 100 százalékos kár merült fel. Az 
exportőrök egymásután hagyják ott a várost és 
más teret keresnek, ahol jobb gyümölcstermésre 
van kilátás. 

— Nyoma veszett a pesti Verbőczy-utcai 
rablógyilkosoknak. Budapestről jelentik: A Ver-
bőczy-utca 12. számú házban pünkösd keddjére 
virradó éjszaka holtan találták Pollák János kül-
ügyminisztériumi altisztet. Pollákot ismeretlen tet-
tes borzalmas módon meggyilkolta és kifosztotta. 
Az altiszt a külügyminisztériumban szolgált Gö-
möry László miniszteri tanácsos mellett. Amikor 
Pollák nem jött be a hivatalába, Gömöry minisz-
teri tanácsos Czár detektivfelügyelőt kiküldötte, 
hogy nézze meg, miért nem jött el a hivatalba az 
altiszt. A detektív kiment a Verbőczy-utcai házba, 
ahol a kis üzlethelyiségből lakássá alakított szobában 
szivenszurva, aludt vértócsában találta az altisztet. 
A nyomozást azonnal megkezdték, azonban még 
semmiféle határozott nyom nem akadt a rendőrség 
kezére. Kihallgatták a ház valamennyi lakóját, 
továbbá Hatvani báróék szemben levő házának 
személyzetét is, akik csak arra emlékeznek, hogy 
Pollákot, aki vagyonos ember hírében állott, több 
iparoskülsejü fiatalember szokta esténkint felkeresni 
és többnyire reggelig nála tartózkodtak. Állítólag 
halála előtt is egy fiatalemberrel látták, akit mos-
tanig hiába nyomoztak. 

— Tolnai Edét szabadlábra helyezték. Buda-
pestről jelentik: Mint ismeretes, feljelentés alapján 
letartóztatták Tolnai Ede Jeruzsálemből hazatért 
mérnököt, aki nemzetgyalázó kifejezéseket használt 
Miután a büntetőtörvényszék vádtanácsa Tolnai 
további fogvatartását rendelte el, a védője, Györki 
Imre nemzetgyűlési képviselő utján felfolyamodást 
jelentett be a táblához, amely csütörtökön elren-
delte Tolnai mérnöknek húszmillió aranykorona 
ellenében a szabadlábra helyezését. 

— Véget ért a bányászsztrájk. Budapestről 
jelentik: Az öt hét óta tarló bányászsztrájk véget 
ért. A munkásérdekeltségek képviselői a bánya-
vállalatok ajánlatát, amely szerint a bányák junius 
1-től kezdve 160 százalékos drágasági pótlékot 
ajánlottak fel, elfogadták és a megegyezést csü-
törtökön délben a bányamunkások országos bizott-
sága is magáévá tette. 

— Makón pusztítják az utak fáit. Amióta a város 
a régi fáit uj facsemetékkel pótolta, nap-nap után 
fordulnak elő esetek, hogy itt is, ott is kitördelik az 
utak fáit. Pünkösd hétfőjén éjjel arra lett figyelmes a 
rendőr, hogy négy kőmiveslegéuy tördeli a fákat -
fülöncsipte őket és igazolásuk után megindult ellenük 
az eljárás. 

P O L O S K A s a 
legbiztosabb a FRANKL-féle 872 

. p o l o s K n - n n c ^ b , 
A petéket is kipusztítja. Bútorokon nyomot nem hagy 
Egy üveg ára SOOO K . - Egy nagy üveg ára 
« 5 . » O O K . Kapható egyedül: FRANKL ANTAL gyógyszertárában Felsőváros, Szeged, Szt. György-tér. 
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| Mindenki résztvesz a 

I Belvárosi Illatszertár 
| nagy ingyenes sorsjátékán, 
| aki ebben a hónapban vásárol. 

8 Juniusban ugyanis minden vevő teljesen lingyen 
kap egy sorsjegyet. 

Legolcsóbb árak! 
Szolid kiszolgálás! 

I Húzás kir. közjegyző 
I jelenlétében julius elején. 


