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Gyengélkedés idején, különösen ha a 
rosszullétet szorulás fokozza, a természetes 
„Ferenc J ó zse f " keserűvíz fájdalommentes 
székürülést és kielégítő emésztést hoz létre. 
Híres nőorvosok a legncgyobb elismerés 
hangján irnak a valódi Ferenc JÓZSel vízről, 
mert ez a kritikus korban is hosszabb időn át 
alkalmazható, anélkül, hogy kitűnő eredménye 
változnék. A Ferenc József keserűvíz gyógy-
szertárakban, drogériákban és füszerüzletekben 
kaoható. 

H. 4 

— Ki javítják a röszkei régi iskolát. A kultusz-
miniszter szerdán 30.000 pengőt utalt át a vá-
rosnak azzal, hogy ebből az összegből javítsák 
ki a régi röszkei iskolát. Ez az iskola olyan rossz 
állapotban van, hogy szinte életveszélyes volt 
benne a tanitás 

* Autótaxi tellefonszáma 300, 27 

x A Szegedi Zsidó Nőegylet 28-án, csütörtök 
délután 5 órakor tartja hólabdauzsonnáját a 
Tisza kertjében. Háziasszonyok lesznek: dr. Bedő 
Imréné, dr. Egán Ernőné és Rosner Ödönné úr-
asszonyok. 404 

— Francia festőmüvésznő különös tragédiája 
a Lago Maggiorén. Milánóból jelentik: A Lago 
Maggiorén különös szerencsétlenság történt. Mar-
guerite Fernie, francia festőmüvésznő, aki a nya-
rat a Boromeus-szigeten töltötte, a délután" érák-
ban csónakázni ment barátnőjével, egy angol 
leánnyal. A csónak már messze kintjárt a ta-
von, amikor hirtelen egy hidroplán startolt a 
szomszéd partról a Boromeus-sziget irányában. 
A nehéz repülőgép többszáz métert futott a vizén 
és alig tudott felemelkedni. Egyenesen a csónak 
felé rohant s a két fiatal nő kétségbeesetten 
látta, hogy a katasztrófát nem lehet elkerülni. 
Alig néhány méternyire a csónaktól a hidroplán 
végre felemelkedett a vizből és átröpült a csónak 
fölött, egyik talpa azonban teljes erővel neki ütő-
dött a francia festőmüvésznő fejének és szétron-
csolta a koponyacsontokat Marguerite Fernie azon-
nal szörnyethalt. Barátnőjének semmi baja sem 
történt. 

* Egyed Lenke, a kiváló színművésznő, folyó 
nó 30-án, szombaton este fél 9 órai kezdettel 
a »Dolgozó Nők Csoportja« felkérésére, kacagtató 
műsorral kabarét rendez. Utána táncestély cigány-
zene kísérettel. Helyárak mérsékeltek. 401 

— Az amerikai feministák tiltakoznak az uj 
fíégycentes bélyegek ellen. Londonból jelentik: Az 
nmerikai feminista egyesületek erélyesen tiltakoz-
nak a postaigazgatóságnál az eilen, hogy a 4 
centes levélbélyegen Martha Washington képét 
William" Taft elnök portréjával cserélte fel az 
igazgatóság. Ebben a női jogok súlyos megsér-
tését látják, miután a Martha Washington-bélyeg 
volt az egyetlen modern amerikai portójegy, ame-
lyen női arckép volt látható. Ettől eltekintve, a 
múltban csak két amerikai bélyeg viselt női kép-
mást, még pedig egy 1893-ban a csikágói világkiállí-
tás alkalmával kiadott 2 centes, amelyen Izabella 
spanyol királyné és egy 1907-iki 5 centes, amelyen 
Pocabontas indián hercegnő volt ábrázolva. 

x Winkler Ilonka folyó tanévre a zongoratani-
tást szeptember elsején megkezdi. Előkészít kez-
dőket és haladókat akadémiai vizsgákra is. Je-
lentkezéseket kér Osztrovszky-ucca 20. sz. alatt. 384 

Románc a kis peszionkáról 
Valami népünnepély, vagy micsoda volt odaát 

Újszegeden. Ahány utja a ligetnek, az mind 
tele. Az ábrándos természetűek — csakis páro-
sával — eljutottak egészen a körtöltésig, az öreg 
fák alatt pedig harci dühösséggel folyt a konfetti-
csata. Ismerősök hajigálták egymást, de nem vet-
ték túlságos szigorúan a bemutatkozási for-
mák mellőzését sem. A lányok ráripakodtak néha 
a vakmerőre, ugyanok és menjen már-ok kisér-
ték a szigorú szempillantást, voltakééppen azért 
nem haragudtak komolyan. 

Csak egy kis pesztonka ácsorgott meghatóan elha-
gyottan egyedül. Senki észre nem vette, pedig 
kevesen öltözködtek ki olyan finoman, mint ő. 
A lakkcipőjét például nem taposta ki egészen a 
nagyságája. Az se baj, hogy bő. Majd belenő. 
A haját simára kente szagos potnádéval, kontyába 
pántlikát húzott, de nem maradtak le a pántli-
kák a ruhájáról sém. Hét szine van a szivárvány-
nak, nyolc szin pompázott a kis pesztonkán, — kon-
fetti-támadást oly hiába várt mégis. Ha legalább 
csak egy gyerek hintett volna rá néhány sze-
met. De az sem. 

Most elmúlik :a vasárnap, hazamegy és semmi 
nyoma nem marad, hogy népünnepélyen volt. Pe-
dig, hogy el lehet a legapróbb eseményt is mon-
dani nagy szenzációként, juj, oda se megyek töb-
bet, megölik az embert! Most is csupa konfetti a 
hajam, a nyakam, mindenem! 

Hát ilyen alkalmak nem nyíltak a számára, 
hasztalan mosolygott mindenkire, — mint aki 
egyetért jókedv dolgában a tömeggel — s hiába 
kapkodta el a fejét, imígy próbálván a véletlen 
es^'yeit. 

A sorsot azonban meg lehet korrigálni. A kis 
pesztorka is, hogy közeledett az alkonyat, kibon-
totta a zsebkendője csücskét, megvásárolt tiz fil-
lérért egy egész kuverta konfettit. Imbolygott még 
valaioelyest, majd a külső részek felé tartott ahol 
surüek a bokrok. Eltűnt a lombok mögött, na-
gyin gyorsan vissza is tért s akkor már tele 
volt hintve színes apró papirpikkelyekkel a haja, 
a válla, a ruhája. . , . Épp ugy, mint a többi 
lányé. Ne lássák meg otthon a szomorú igaz-
ságot-. 

— £o>dusrazzia — öt előállítással. Az erkölcs-
rendészeti razzia után szerdán éjjel koldusrazziát 
tartott a rendőrség. A rendőrök felkutatták a 
külvárosi koldustanyákat és öt engedélynélküli kol-
dust kisértek be a központi ügyeletre. Az öt elő-
állított koldust a rendőri kihágási biró engedely-
nélküli koldulásért 1—10 napra ítélte el. 

x Leszállított áron vásárolhat bútort az Aszta-
losmesterek Bútorcsarnokában, Szendrényi G. és 
Társai. Dugonics tér 11. 14 

— Repülőgépet akart lopni a repülőtéren. Le 
Bourgetból jelentik: Stacf angol pilóta, aki repülő-
gépén Londonból a francia Riviérára igyekezett, 
néhány nappal ezelőtt félbeszakította útját az it-
teni repülőtéren. Tegnap tovább akart indulni a 
pilóta és kihúzatta gépét a hangá-ból. Miközhen a 
pilóta ismerőseitől blicsut vett, Cff.V ismeretlen 
egyén megindította a gép motorját s a vezető 
helyire akart felkúszni, a gép azonban közben el-
indult és az ismeretlen a földre zuhant, a repülő-
gép pedig nekiment egg hangárnak és teljesen 
összetört( Az idegen látva tettének következményeit, 
futva menekült és a sötétségben eltűnt. A rendőrség 
megindította a vizsgálatot. 

Minden kUlBn értesítés helyett 

Fájdalomtól megtört szívvel jelentjük, hogy forrón szzereteti édesapánk, 
illetve nagyapánk 

OROSZ HENRIK 
79 éves korában, megadással és bámulatos lelkierővel viselt hosszú szenvedés 
után elhunyt 

Temetése f. hó 28-án, csütörtökön délután 7a 5 órakor lesz a zsidó temető 
cinterméből. 
Gergely JenA 
Grosz Vilmos 
Grosz Aladár 
Dr. Landetberg Jenöne 
bz. Gro&z IlonUa 
Orosz Imre 
Dr. Bac i Lá$zlón6 
BZ. Orosz R O z s i k a 

gyermekei. 

Áldás és béke pora i ra ! 

Gergely Jenciné 
BZ. Siendrői Bozsl 
Grosz Aladarné 
BZ. S Z Á S Z S Í - Z S J I Í Ö 

Grosz Imréné 
«z. Irilz Annus 

menyei. 

Dr. Landesberg Jenő 
Dr. Bach LASZló, vejei. 

Landesberg György, 
Lnndesbtírg Judllh 
Gergely Péterke 
Gergely Marlka 
Orosz Jánoska 

unokái. 
Gyászolják még testvérei, sógorai, sógornői és kiterjedt rokonsága. 

Külön villamos kocsi a Dugonics térről délután 4 órakor indul. 

MAO V O N MBlvBOE VAN ? 
Vegyen ventillátort Jani Andrásnál 

I P r í m a á r u , o l c s ó é r ő k ! 

Irodája 
es lakása kellemes hUvUs lesz. 

Üzlete 
S z é c h e n y i *ér 8 . i.t Telefon t9-28. 

A v i l á g h í r ű 

személy- fis teherautók 
és a 

M. kir. flll. Vas-, Acél- és Gépgyárai; - • •> 

áitai gyártott, tehát i ® a g u o r g g á r t m d n u u 

Mes-Benz 
teherautóig, autdbuszsK i s 

különleges autók 
vezérképviselete és eladási központja: 

MERCEDES- BENZ AUTOMOBIL R.-I . 
B u d a p e s t , IV . , V á c i n c c a 24. H.I I 

Körzetképviselet: Automobil Eladási Vállalat 
Szeged, Dugonics ucca 3. • Szeged, Dugói 

S^ta^j^iuuijj^LjLilxtAU^UlUft 

Zürichi deviza zárlat: Párís 20.24, London 25 05 
egynyolcad, Newyork 514.45, Brüsszel 71.95, Mi-
lánó 26.94.5, Madrid 549Q, Amsterdam 207.27.5. 
Berlin 122.86, Bécs 72 39, Szófia 3.73, Prága 15.26.75, 
Varsó 57.70, Budapest 90.21.5, Belgrád 9.21 hét. 
nyolcad, Bukarest 3.06 5. 

Budapesti valuta zárlat: Angol font 27.73—27.85^ 
Belga frank 79.50—79.90, Cseh korona 16.83—1695, 
Dán korona 152.50—153.10, Dinár 10.04—1012, Dol-
lár 567.30—569.30, Francia frank 22.35—22.65. Hol-
landi forint 229.20—230.20, Lengyel zloty 63 65— 
64.05, Leu 3.36.5—3.40 5, Léva 4.12—4.18, Lira 29.70 
—30.00, Német márka 135 80—136 40, Norvég kor. 
152.50—153.10, Osztrák shilling 80.25—80.65, Svájci 
frank 110.60—111.10, Svéd korona 152.95—153.55. 

Irányzat: A mai tőzsdén csendes nyitás utáű 

főként Kőszén részvényekben mutatkozott nagyobb 

forgalom .A papírokban egy nagyobb mennyi-

ség került eladásra, az áru azonban könnyes 

talált elhelyezést A tőzsdeidő második felében 

a kinálat megszűnt, sőt kereslet mutatkozott és! 

zárlat felé az irányzat is megjavult A fixpiac 

változatlan, a deviza- és valutapiacon erős a kí-

nálat, változatlan árfolyamokkal , 

Határidős terménvtőzsde zárlat: Magyar buza 
okt. köt. 16.30, 16.28, 16 50, zárlat 16.59—16.60, 
márc. köt.. 18.05, 18.02, 18.10. 18.01, 18.30, zárlat 
18.29—18 30, máj. köt. 18.37, 18.63, zárlat 18.63-1 
18.64. Rozs ok t köt. 10.32, 10.60, zárlat 10.60— 
10.62, márc. kö t 11.50, 11.80, zárlat 11.80—11.82, 
Tengeri szept kőt. 15.70, zárlat 15.90—16.10, máj. 
köt 15 30, 15.72, zárlat 15.71—1572. Transit ten-
geri máj. köt. 13.70, 13.75. Irányzat jól tartott, 
a tengeri szilárd, a forgalom közepes. 

Budapesti termémytőzsde zárlat: Buza 77-es ti-
szavidéki 16.60—17.10, 78-as tiszavidéki 16.80—17.30, 
79-es tiszavidéki 16.90—17.50, 80-as tiszavidéki 17.00 
—17.60. Rozs 9.70—9.80. Takarmányárpa L» uj 
14.50—15.00, II. 13.75—14 25. Sörárpa felsőmagyar-
országi 18.50—20 00, egyéb 16.75—17.75. Zab II., 
uj 15.50—16.00. Tengeri 15.80—16.00. Repce 29.25 
—29.75. Korpa 9.00—9.20. Irányzat lanyha, a for-
galom élénkebb. 

Terménytőzsde irányzat: A készárupiacon lany-
ha irányzat mellett a buza ára 35—50, rozs 50—60, 
zab 55—50, tengeri 20, repce 55, korpa 40 fillérrel 
olcsóbbodott. A forgalom ma élénkebb volt. 

Csikágói terménytőzsde zárlat: Buza irányzata 
lanyhuló. Szeptemberre 86 háromnyolcad—egyne-
gyed, decemberre 91.25—egynyolcad, mórrciusra 
95 háromnyolcad—egynegyed. Tengeri irányzata) 
lanyhuló. Szeptemberre 96.75, decemberre 91 öt-
nyolcad, márciusra 93.75. Zab irányzata lanyhuló*1 

Szeptemberre 39.75, decemberre 4275 márciusra 
44 hétnyolcad. Rozs irányzata 'anyhuló. Szeptem-
berre 57, decemberre 62.5. márciusra 66. 

Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF. 

Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország 

Hjrlrp. és Nyomdavállalat Rt. könyvnyomdájában-

Velelős üzemvezető: Klein Sándor. 


