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— Az én ryermakem . . . Tegnap délután a Csongrádi-sugáruton a posztoló rendőr egy zokogó, jajgató,
zavarosan viselkedő asszonyra lett figyelmes. Hosszas
unszolás után bekísérte a rendőri ügyeletre, ahol a
rendőrorvos megállapította, hogy a szerencsétlen aszuzony Rózsa Mária 41 éves cseléd elméje megzavarodott. Hetek óta összefogdosta a» utcán játszadozó kisgyermekeket, beédesgette a házba, ahol lakott és ott
mindenkinek büszkén mutogatta a kicsinyeket, hogy
azok az ő gyermekei. Nem egyszer tőrtént meg az,
hogy több férfire hangosan rátámadt és erősítgette,
hogy ők az ö férjei. Az elmezavarodott öreg cselédnek
ez volt a rögeszméje. A rendőrségről hosszas kérlelés
után tudták csak bevinni az elmegyógyintézetbe, ahol
kezelés alá vették.
Ha nyomtatványra van ufikaéga, telefonáljon
a Délmagyarország Hírlap- és Nyomdavállalat R.-T.-nak,
telefon 16-34.

TŐZSDE
Olimpiai eredmények.
Céllövés.
Pdrisból jelenti az Havas:
A Versaillesben
lefolyt olimpiai vadászati céllövő versenyben
263 ponttal az angol csapat győzött, a norvégek 262, Svédország 250. Finnország 239, az
Egyesült Államok 233, Csehország 200 pontot
szereztek. A magyar Takdts a 27 pont után
Jeladta a küzdelmet.
Tőrvivás.
Az egyes körmérkőzés során Ettingert (Ausztria) a középdöntőben Oaier (Dánia) 5:2, Dukre
(Franciország) 5:3, Larraz (Argentina) 5:2,
Wandam (Belgium) 5 : 2 és spanyol ellenfele
5 : 2 arányban megverte.
Póló.
Az olimpiai pólójátékban az Egyesült Államok 10 :2 arányban megverte Angliát.

A „Futára" szegedi kirendeltlége detailferményüzletét e hó 7-től kezdve augusztus hó
15-ig mindennap reggel 7 órakor nyitja és délután 3 órakor zárja. Kéri azért ezúton igen
tisztelt üzletfelei', sziveskedjdnek liszt-és takarmánycikkeiknek vásárlásait az emiitett idő alatt
a közölt üzleti időben eszközölni. A Futura
irodáiban továbbra is változatlanul, mint eddig,
egész napon át lesz szolgálat és személyzet s
azért a későbbi időpontban is másnapi leszállí- Az MTK teljes első csapata Szegeden.
tásra az irodában a személyzet veszi fel teleJelentette a Szeged, hogy a magyar bajnokfonon vagy személyesen egész napon át a ren- csapat vasárnap a SzAK vendége lesz Évek
deléseket. Hitelképes egyéneknek 30 napi áru- óta hasonló sporteseménynek nem volt színhitelt nyujtunk. Felvilágosítás erre nézve ugy a helye a SzAK pálya. A világ minden részén
detail- üzletben, mini az irodában kapható. Állan- híres MTK csatárlánc, a magyar válogatott
dóan vásárolunk és eladunk mindennemű mező- támadósor játéka iránt óriási az érdeklídés. A
gazdasági terményt. Mindenki, aki az uj ter- Braun—Molnár—Orth—Opata—Jenny
csatármésből egész évi szükségletét lisztben és takar- sort először láthatjuk Szegeden és különösen
mánycikkben fedezni óhajtja, bizalommal for- Orth szereplése váltja ki a legnagyobb érdeklőduljon a Fulurához. Legolcsóbb napi áron, dést. A csapat többi része is a legnagyobb
állandóan legelsőbbrendü őrlemények és takar- kksszist képviseli és hisszük, hogy a SzAK
mánycikkek, rézgálic stb. kapható. Telefon erősen feljavult együttese méltó ellenfele lesz a
7—95 és 5—14.
bajnokcsapatnak. A nagy mérkőzésre az összes
— Az » t é t i orazágot Izgalomban és lázban tartja szabadjegyek érvénytelenek. A szabadjegyek
az a szépségverseny, amely a Színházi Elet-ben folyik ellenében 10.000 koronáért belépőjegyet ad a
és az egész ország gavallérjait szavaztatja le a korzók
pénztár, amely teljes egészében a 46-os hősök
szépeiről. Erdős René, Szász Zoltán, Kálmán Jenő érdekes írásai, cikkei teszik változatossá az uj számot, emlékoszlopa javára lesz fordítva. A SzAK
illusztris vendége tiszteletére vasárnap este
amelyben egy sereg érdekes riport, rengeteg kép,
kacagtató vidám írások, nagyszerti mozirovat, gazdag
banketlet ad a Tiszában, amelyre szombat désport, nyaralási újság van. lacze Sándor népszerű heti- lig fogad el jelentkezéseket Váhly Lajos házlapjának uj száma Szenes Béla három egyfelvonásosát
nagy, vagy a Tisza irodája. Későbbi jelentkeközli, ezenkívül gazdag kottamelléklet. Egy szám ára
800« korona, negyedévi előfizetés 80.000 korona. Ki- zések nem vehetők figyelembe. Jegyek elővéadóhivatal Budapest, Erzsébet-körút 29.
telben péntek reggeltől kaphatók Krausz M.
QfMMWMMMWMAftAMAftAMrtrtAMAMMMMI utóda cégnél. Ez alkalomra minden kedvezmény
érvénytelen.
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szépen körülkerítve, épület nélkül
D i r i O K j
225 mázsa buza áráért (cca 60
millió) terméssel együtt sürgősen eladó.
Megvehető C *
íroua által Szeged, Széchenyibe
P I B D O tér 6. szám. Telefon 10-54.
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* Filharmonikus hangverseny. Élénk érdeklődés mellett játszotta csütörtökön este a Szegedi
Filharmonikus Egyesület zenekara 51-ik zenekari
hangversenyét, melyet a Vigszinpad kerthelyiségé-

ben Fichtner Sándor főzeneigazgató, karnagy vezényelt. A hangverseny úgynevezett „népszerű
hangverseny" volt, könnyebb, inkább hangulatébresztő és melődikus számok, amelyeket a nyári
hangverseny közönsége épp oly szívesen hallgatott, mint a komoly zenét a téli közönség. Noha
az is igaz, hogy a filharmonikusok téli és nyári
közönsége ugyanaz. A műsoron szerepelt
Auber

Portici néma nyitánya, Fichtner

1924 juliu» 4.
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Románca,

Liszt

XIII. rapszódiája. Szünet után pedig Mozart:
Szöktetés a szerájból (nyitány), Goldmark:
Nászdal,
Waldteufel:
Les patineurs (úgynevezett korcsolya
keringő) és Grieg Győzelmi indulója. A közönség
a hatásos műsor minden egyes számát megtapsolta. Különösen Fichtner Sándor Románca keltett nagy hatást, mely után percekig ünnepelték
a neves komponista-karnagyot. E hangversennyel
zárult a filharmonikusok 1923—24. évi szezonja,
mely elismerést, dicsőséget hozott a zenekarnak,
az egyesület vezetőségének és Fichtner Sándornak egyaránt. A filharmonikusok működése Szeed városára is érdemes hirt hozott e szezonban,
erék zenészeink a szezon alatt Makón, Hódmezővásárhelyen, Békéscsabán és Szentesen tartott hangversenyeikkel méltóképen reprezentálták a
szegedi zenei kultura fejlettségét.
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Két emeletes S £ bér^
a város legszebb helyén, nagy bérjövedelem• » a * m el családi okok miatt 420 millió K-ért eladja
n A1
orsz. iroda Szeged, Kigyó-utca 7. szám
V j r a l C i l (Kenyérpiac mellett). 411 Telefon 18-04

Részrehajló bíró az olimpiai térversenyen.
A tőrvivó csapatunk Párisban majdnem elvesztette a meccsét Argentina ellen, mert
Guerln
frmcia zsűri-elnök — aki vasárnap
estig kerrektül bíráskodott — az utolsó sorsdöntőnél Terslyánszky mérkőzésén hirtelen
megváltozott és letagadta Terstyánsiky legtisztább szúrásait és jóformán csak a túlnyomóan franciából álló közönség dühös tüntetésére ítélte meg Terstyánszkynak az 5. tust,
sorrendben legalább a tizediket. Guerln ma
délelőtt fölkereste dr. Kovács Qyörgy magyar
zsűritagot és tőle formálisan bocsánatot kért a
mr-gyar—argentiniai mérkőzésen elkövetett hibákért. Magyarázatul azt hoita fel, hogy idegei
felmondták a szolgálatot és így történt a baj,
amely pártoskodásnak egyáltalán nem tekinihetö.
Ausztria öt ökölvívót küld az olimpiászra.
A magyarországi mostoha viszonyok nem engedik meg, hogy a párái olimpiászon a kezdetleges magyar Okölvivósport reprezentánsai
is jelen lehessenek. Ausztria ökölvívói azonban
ott lesznek az olimpiászon. Tegnap este elhatározták, hogy a párisi ökölvivóolimpiászra
öt boxolót küldenek ki. Decker (Vienna), Witkowitz (W*C), Barta (Rapid), Eicbolzer (WSC)
és Vogl (WAC) utaznak Párisba.
Európa ökölvlvóbejnokai. Párisból jelenlik: A nemzetközi ökölvivószövetség legutóbbi
ülésén a következő bexolókat jelentette ki
Európa bajnokainak: Légsúly: Montreuil (Belgium). Pehelysúly: Henry Hebrans (Francia*
ország). Bantamsuly: Johnny Brcwn (Anglia).
Könnyűsúly: Fred Breton el (Franciaország).
Weltenu'y: Hobin (Belgium). Középsúly: Roland Tob (Anglia). Nagyközépsúly: Clement
(Svájc). Nehézsúly: Erminio Spalla (Olaszország).

Irődistanö

ügyvédi Irodai gyakorlattal azonnali
belépésre állást keres. Szives megkeresést
„Gépírónő" jeligére a kiadóhivatalba kér.

A tőzsde revíziója. A tőzsdei helyzet jelenleg megköveteli a legszigorúbb revíziót. A pénzügyminiszter rendelete előtt már önként számos
pénzintézet kérte az ügykezelésének a pénzintézeti központ által történendő átvizsgálását. Különösen sok vidéki bank ügykezelését revideálták át. Ez megnyugtatásul szolgál nemcsak a
közönségnek, hanem magának az illető pénzintézetnek is. Rendezetlen még az értékpapírkereskedők ügyvitelének és a záloglevél letétek
átvizsgálásának a kérdése. A tőzsdei helyzet és
a körülményeknek sürgető nyomása feltétlenül
szükségessé teszik ennek a revíziónak a végrehajtását.
magánforgalom. A forgalom csütörtökön elég élénk
volt és ennek megfelelően az irányzat szilárdabban
alakult. Előfordult kötések: Magyar Hitel 58o, Hazai
bank 185, Kereskedelmi bank 13oo, Földhitelbank 355,
Leszámítoló 88, Lloyd bank 11, Ingatlanbank 24o,
Pesti Hazai 41oo, Általános Takarék 15o, Salgó 6I0,
Kőszén 345o, Fegyver 18oo, Ganz-Danubius 345o,
Ganz villamos 16 5, Magyar Cukor 2875, Georgia 48o,
Mezöcukor 25o, Izzó 675, Hungária Műtrágya 15o, Őstermelő 225, Magyar-Német З00, Nova 16o, Adria
15oo, MFTR 325, Levante 25o, Naschitzi 23oo, Hazai
fa 135, Borsod-Miskolci 12o, Első Budapesti Gőz 14o,
Viktória 2So.
A Magyar Nemzeti Bank hivataloa árfolyamai.
fatvtaü.
Hollane forint 30890 -31690, Dinár 950 990, Lei 315-340, Belga frank 3730-3830, Dán
koron» 13130-13540, Norvég korona 10923—11300,
Angol font 355300 354000, Ura 3510-3610, Dollár
82250—84C 00, Francia frank 4230-4320, Swkol
2400— 2465, Lava 585-610,
когм» 21770—
2237a Osztrák korona 116.05-118.45, Svájci frank
14530—14960, Napoleo»
pénz.
Dtvtak r Amíterdam 31190-31690, Belgrád 970990, Sukares? 325- 340, Srüsssi 3760- 3830, Kopertháea 13330-13540, Krisztiánja 11120-11300, Londoa
358300-364000, Milánó 3540-3610, Sewyork 82750—
84000, Pária 4250-4320, !T*ga 2420-2465, Szófia
6C0-610, Stcckbolm
22C20- 22370, Bécs 116.55—
118,45, Zürich 14730-1496Э.
Zürichi tőzsde. Nyitói; Pária 29.10, Londoe
2433 Newyork 561.75, Milánó 24.20, Hollandia
21180, Berlin 0.000000000 i 34Vt Bécs 0.007915, Szófia

«.06»/*

Prága 16 50, audapui

0.0067%

¡takarost

2.27'/,, Belgrád 6.60, Varsá 0.GC100109.
Vtrüht tárlat 1 Páris 28.95, London 2432, Kewyork 565 50, Milánó 24.13•/«. Hollandia 211.80, Bcrün
O.0COC00OCO134«/«, Bén 0.007915, Szófia 4.C8»/«, Prága
16.50, Bmdan* 0.0067»/„ Bolarasf 2.27'/,. Belgrád
6.50, Varaé Ö.C000109.
Terménytőzsde. A csütörtöki terménytőzsdén a forgalom csekély, nagyjából változatlan árak mellett Csupán uj búzában volt élénk üzlet.
Hivatalos árfolyamok! 76 kg.-os tiszavidéki buza
27C0-2750, egyéb 2650-2700, 79 kg.-os tiszavidéki
buza 2850—2900, egyéb 2800—2850, rozs 2500-2550,
takarmányárpa 2780 - 2800, m
2903—30Ü0, tengeri
270C-2800, korpa 1950-2C00
A szerkesztésért ideiglenesen felelős: FRANK JÓZSEF
SCiadétulajdonos > Délmagyarorazág Hírlap- ée Nyomdavállalat R.-T.
Nyomatott a Délmagyarország Hirlap- és Nyomdavállalat R.-T. könyvnyomdájában, Szeged,

NYOMTATVÁNYOK
Ízléses kivitelben, Jutányos árban

Délmagyarország Hirlap-és
Nyomdavállalat R.-T. könyvnyomdájában
Szeged, Petőfi Sándor-sugárut I. szám.
Telefon 16—34.

Jéjjzakrény, 175 cm.

l V t f t f bármily mennyiségben, férfiruhát, fehérneműt a legmagasabb árban veszek. Weissenberg,
Szeged, Attila-utca 8, 281

magas, 2 ajtós jó állapotban eladó. Szeged, Kossuth
Lajos-sugárut 109. Értekezni telefon 3—07.

Varga Mihály ¿ ^ L Szeged
Telefon

469.

304

Hrtdl-Mlca

4.

Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva,
szőlőkötöző fonalak és háló márt ársn kaptiaii.
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A petéket is kipusztítja. Bútorokon nyomot nem hagy.
Egy üveg ára SOOO K. — Egy nagy üveg ára
I 5 . 0 0 0 K . Kapható egyedül: fRANKL ANTAL
gyógyszertárában Felsőváros, Szeged, Szt. György-tér.

