
Eladó házak, földek, üzletek. 
Modern 6 szobás uri magánház a belvárosban 25 v. bú-
záért, emeletes sarokbérház a Tisza Lajos-köruton 800 mil-
lió, modern 5 szobás uri ház 610 millió, 18 holdas sztilS-
birtok 4 szobás házzal, alku szerint, 4 holdas kis tanya 
szülővel 140 millió, belvárosi fiiszerüzlet 3 szobás lakás-
sal 70 millió, belvárosi vendéglő 40 millió, 100 holdas 
príma tanyásbirtok M ó v o n ° r « . <nif. 
5 évre kiadó. f o r| . | ro4iJa 

Sze jed , Bástya-utca 19. 
(Bohn-sörcsarnok mellett.) 478 Telefon 16—72. 
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— kedve tartja — államrendőr le-
bet . . P á r i s b ó l jelentik : A párisi büntető-
törvényszék előtt Sigaldi Félix 23 éves fiatal 
gróf állott. Az volt ellene • vád, hogy állam-
terének adta ki magát. Sigaldi Félix gróf 
ugyanis, amidőn a kamara elnökévé választották 
Painlevét, megjelent a Bourbon-palolában és 
ott rendeleteket adott ki. A személyzet erre 
értesítette a rendőrséget, mire Sigaldi grófot 
letartóztatták. A törvényszék enyhítő körülmény-
nek vette, hogy a vádlott hosszú ideig hadi-
fogságban volt s igy gyenge elmeállepofu, 
ezért 1C0 frsnknyi pénzbírsággal büntette. Az 
eset tudomására jött az elnöknek, aki levelet 
irt Sigeldi Félix grófnak, hogy amennyiben 
kedve tartja dttamrendőrnek lenni, adja be kér-
vényét és ő támogatni fogja. 

— Egy debreceni úriasszony tragédiája. 
Nagy részvétet kelt Debrecenben Török Tibor 
pezsgőgyáros fiatal feleségének tragikus halála. A 
fiatal anyának rövid időn belül második gyermeke 
halt meg a napokban s emiatti bánatában szub-
ÜmAtoldattal megmérgezte magát. Az orvosok már 
nem segíthettek rajta. 

— Életfogytiglani büntetés — a nőtlenek 
számára. Rómából jelentik: Mint ismeretes, a 
modern olasz zene egyik legnagyobb mesterét, 
Lorenzo Perosi abbét, néhány hónappal ezelőtt 
elborult elmével téboiydába szállították. A ki-
váló zeneszerző-psp állapota azóta nem javult 
és a beteg idejének legnagyobb részét azzal 
tölti, hegy büntetőtörvénykönyvet szerkeszt, 
melyben c nőtlenek szdmdra életfogytig tartó 

fegyházbüntetést javasol. Az elmebeteg «ón-
ban a zeneszerzést sem hagyta abba és egy 
olasz újságíró, kinek alkalma volt az őrült 
Perosi legújabb zenei alkotásait hallani, azt 
állítja, hegy ezek valósággal zseniálisak és a 
rots'er legnagyszerűbb elkotásai közül valók. 

1914 augusztus 8. 

3-as Adlersflügel-cassa eladó 
Révay-utca 5. szám alatt. 632 
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— Helyszíni szemle a Szt in György-féle 
gyilkosság ügyében. Néhány nappal ezelőtt 
beszámolt a Szeged arról a kétegyházii ro-
mantikus bűnügyről, amelynek áldozata Sztán 
Oyörev o'tani legény volt, akit Umeretlen tet-
tes 1923 január 22-én hejnalban vadászpueká-
val saját is<állójábsn agyonlőtt. Megtalálták a 
puskát. Megállapították, hogy abból a puská-
ból valaki egy patront kilőtt, mégpedig abban 

az időben, amikor a gyilkosság történt. Vád ^ _ _ _ „ . _ _ - -
alá vették a puska tulajdonosát, Borbély György j Э 9 Z t i I S t v a i l e t k e Z t J e . 
kétegyházai legényt, aki ellenséges viszonyban > Kapható minden nap reggeli kávé, háziasan készített 
állott Sztánnal. A legény azonban tagadott. A | 
gyilkosság éjjelén elszöktette Oobán Zsófit, ! 
akivel egész éjjel együtt volt, amint Csobán 
Zsófi vallotta. Ugyanezen éjjel szöktette el | 
Sztán György Borbély György feleségét, »kitől 
különválván élt Borbély, a szépséges Argyelán 
Annát. A gyulai törvényszék felmentette a vád-
lottst bizonyítékok hiánya miatt. A tábla most ' 
helyszíni ízemlét rendelt el, melyet le is foly- I 
tátott. Most annyi bizonyíték áll rendelkezésére, -
hogy a puska Borbélyé, egy tanú látta Borbélyt j 
kora hajnalban felöltözködve az istállóban, amely ' 
fél óra járásra volt Sztánék tanyájától. A tábla : 
a helyzini szemle alapján most tűzte ki az \ 
ügyet tárgyalásra, amelynek eredményét jogász- í 
körökben is érdeklődéssel kisérik. 

legjobbak, 
legolcsóbbak 

610 
Szeged, Kelemen-utca. 

M e g n y í l t 
a Madách-ulca 1. sz. alatt (reformárus templom mögött) 

ebéd és vacsora. Minden kedden éa pénteken 
halpaprikás és afllt bal. 648 
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SZESED, KelM-Díca 12. 
MieISH cfpSssflksiJletél be-
szerel kérjük i r a s kiraka. 

tainkat mejtekintenl. 543 
Nö i fekete félcipő, rámás ww- 1 c A r\/\f\ 

varrott 35—37 szám . . IV luU.UUU 
Nő i fekete félcipő, lack ^ ^ ^ 

kapli és lack dísszel . . » í y ü . U U U 
N ő i barna félcipő, egyes Q r i n n n n 

párok ¿ t í U . U U U 
Nő i anti lop c ipők minden o o n 

kivitelben .. ¿ cHJ .UUU 

Férfi fehér vá-
szon fé lc ipő K 

Férfi fekete fűzős 
erős kivitelben 
K 

c i p ő 

Nagy harisnyavásár, 
olcsó árusítás, 

mig a készlet tart. 

— Rejtélyes holttestet találtak. Csütörtökön ; 
délután egy 20—25 év körüli munkáskinézésü nő 
holttestére akadtak a téglagyár melletti kubik- J 
gödrökben. A rendőri bizottság azonnal kiszállott j 
a helyszínre, elsőbben is megállapították, hogy a ; 
holttest Kondai Mária 25 éves cselédlánnyal azo- , 
nos. Külerőszak nyomait az első vizsgálat alkal- ' 
mával nem állapítottak meg, azonban a nyomozás ; 
még az éjszakai órákban sem tudta kideríteni azt, r 

hogy hogyan került a cselédlány hullája a kubik- ( 

gödrökbe. A rendőrség a nyomozást tovább foly- « 
tatja, hogy nem bűntény áldozata-e a szerencsét- j 
len cselédleány. 

Minden külön értesítés helyett. 

Glücksmann Bertalan mint férj, Boriska 

és Micike gyermekei a fájdalomtól íel-

jesen összetörve tudatják, hogy a leg-

jobb anya, feleség, gyermek és rokon 

Glücksmann Bertalanná 
szül. Léderer Jozefin 

életének 48-ik, házasságának 22-ik évé-

ben hosszú, súlyos szenvedés után 

örökre itthagyott bennünket. 

Temetése folyó hó 8-án délután 3 

órakor lesz a Báró Jósika-utca 13. sz. 

gyászházból. 

Szeged, 1924 augusztus 7. 

A n y u k á n k d r á g ? , Isten ve led . 

Varga Mihály J S S - Szeged 
Telefon 469. 507 Hrtdi-üiGt 4. 

Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva, 
szőlőkötöző fonalak és háló «oin *HH kachaii. 

A népszövetségi kölcsön nagyobb jegy-
zései. A magyar kölcsönj gyzés során az alábbi 
nagyobb jegyzések történtei?: Földhitel 9500, 
Forgalmi bank 6000, Nemzeti Takarék 6000 
dollár, Hungária Bank 4200, Fővárosi Вшк-
és Váltóüzlet 3000, Magyar Általános Bank 
1500, Nemzeti Pénzváltó R.-T. 1500, Ganz 
Villamos 10.100, Kaposvári Cukor 9100, Rug-
gysnta 5000, Hetvani Cukor 5400, Csepeli 
Töllénygvár 2500, Kammer Testvérek 2E00, 
Magyar Kir. Selyemfonódó Haszonbér 1700, 
Győri Textil 1700 dollárt. 

A Nemzeti Hitelintézet azegtdi f iókjának 
igazgató választmánya tegnap tartotta alakuló 
ülését. Erre az alkalomra Szegedre érkezett 
a Nemzeti Hitelintézet vezetősége részéről dr. 
kdlnoki Bedő Sándor udvari tanácsos, ügy-
vezető alelnök, Molnár András igazgató. A sze-
gedi igazgató választmány a következőképen 
alakult: dr. Kószó István belügyi államtitkár 
elnök, Pálfy Dániel v. államtitkár, kormány-
főtanácsos, vasgyáros, társelnök, dr. Széli Gyula 
ügyvédi kamarai elnök és Várhelyi József pápai 
prelátus alelnökök, Aigner Gyula földbirtokos, 
Gárgyán Imre borkereskedő, Ottovay István mü-
épi ész, Skultéty Sándor városi főszámvevő, dr. 
Szendrey Jenő városi tanácsnok és Temesvdry 
József gyógyszerész az igazgatóság tagjai. A sze-
gedi fiók igazgatója Relch Miklós, ügyésze pedig 
dr. Hajnal István ügyvédi kamarai titkár. A 
szegedi fiók megnyílásának megünneplésére 
az ülés után vacsora volt a Kassban, amelyen 
a város és a társadalom vezetőférfiai is részt-
vettek és szivélyes szavakban üdvözölték a 
Nemzeti Hitelintézetet 32. fiókja megnyi ása 
alkalmából. Ezen aktus lezajlásával hatalmas 
tökéjével és kiterjedt külföldi kapcsolataival a 
Nemzeíi Hitelintézet Szeged közgazdasági élete 
minden ágazatának a legszélesebb keretek kö-
zött rendelkezésére kiván állani. 

tйжтшш 

Bécsi-körut 17. szám alatt 
augusztus 9-én délután 3 órakor 645 

blról Árverésen eladásra kerfllnek különféle 

deszkaanyag, takaréktüz-
helyek és használt tégla. 

P O L O S K A kiirtására 
legbiztosabb a FRANKL- féle 425 

P O C O S K A - H A C A L . 
A petéket is kipusztítja. Bútorokon nyomot nem hagy. 
Egy üveg ára SOOO K< — Egy nagy üveg ára 
I S .OOO K . Kaihat(.• egvedül: FRANKI ANTAL 
gyógyszertárat;?" v sováros, Szeged, Szt. György-tér. 

Magánforgalom. A csütörtök délelőtti magánforga-
lomban az üzletmenet mindvégig szűk keretek kOzött 
mozgott, eleinte a Bécsből érkezett hírekre gyengébb 
volt, majd később azonban kedvező jelenlésekre a piac 
barátságos irányzatot vett fel és az üzleti tevékenység 
is valamennyire megélénkült. A kosztpénz a piacon 
igen olcsó, */»—% százalékig könnyen lehetett nagyobb 
tételben kapni. Árfolyamok: Magyar Hitel 598, Osztrák 
Hitel 2oo, Kereskedelmi bank 135o, Leszámítoló 8^, 
Földhitelbank 3oo, Pesti Hazai 381o, Hazai fa 17o, 
Első Budapesti 128, Hungária loo, Kőszén 3325, Salgó 
595, Fegyver 15oo, Ganz-Danubius 3225, Ganz villa-
mos 155o, Rima 125, Pallas 118, Cukor 2725, Georgia 
495, Levante 24o, Nova 168, Délivasut 62. 

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai. 
fúttlat. Hollano forint 2967c—29820. Dinár 925 -
9Í4, Le' 346-349 i.ank 3851-3889, Dán 
koron 12270—12400, Norvég korúit» 10450—1C630, 
Angol Som 31200c 346000 Ura 3379- 3416, Uoluu 
76800—7736G, Francia frank 42.9- 4239, Siokcl 
2248 - 2277, Le*« 559-573 "Wéű korcc* 20355-
21555, CiKtiák korona 109.20--109.80, 3?ájd frank 
14490-14635 pénz. 

iMiMUi Aia*twd*.ii 29870—30320, Belgrád 945-
951, KckaTtst 346-349, BrflSMl 3881-3901, XepMJ-
h&ga 12470-12540, Krigx"ácia 1C650 - 107C5, Loiáofl 
345CX— 347000. Milánó 3409-3426, «eaf*ork 77300— 
77700, Pí'ia 42.9-4239, »>*ga 2268-2290, Sxdli* 
574 -577, Stockholm 2C6C5 - 20715, Sács 109.20™ 
109.80 Zürich 14590-14665. 

Zttrichl tCxade. Nyitás i Páris 28.99, Lcntíos 
2365. ftewyork 530.00, Milacá 23,36'/«, Hollandia 
204.»/,, Serlin 0.000000030126«/,, «éca 0.007485, Síáfia 
3.93p/4, ir'.ága 15.63«/« Hrtapesi 0.0069, Stnkarest 
2.35, flelpád 6.45, Vara* 0.0000106. 

Urtehi adriai i Pária 28.85, London 2365, Ki»-
•<.-vi 530 00, M«ané 23.36»/*, Hollandia 204.75, Beríi« 
O.OÜOC00000126, Méa 0.007485, Sxáfia 393»/4, Piáf* 
S563»/« ffwla«*» 0.0069, Síkars* 2.35. Belgrád 
6.45, Versi! Ü.C030106. 

Terménytőzsde. A csütörtöki terménytőzsdén az 
irányzat csendes, csak zabban és repcében állott be 
csekély változás. 

Hivatalos árfolyamok: Buza 76 kg.-os tiszavidéki uj 
3875-3925, egyéb 3850-39U0, 78 kg.-os tiszavidéki 
uj buza 3975-4025, egyéb 3950-4000, rozs uj 3403— 
3425, zab 3900—4000, Tengeri 3700—3800, repce 5900— 
6100, korpa 26J0 —2650. 

Ferencvárosi sertésvásár. Felhajtás llo2. Árak: 
Könnyű 24 - 25.ooo, közép 26—26.5oo, nehéz 28.ooo 
korona. A vásár élénk volt. 

A szerkesztésért ideiglenesen felelős: FRANK lOZSBF 
XladátalBjdonos i öélmagyaroraiág Hírlap- és Nyomús-

vállalat R.-T. 
Ny;yjiatott a Délmagyarország Hirlap- és Nyomda-

vállalat R.-T. könyvnyomdájában, Szeged, 


