
Ivor Kreuger, a svéd gyufakirály 
Párisban agyonlőtte magái 

fBaéapesft tudósítónk telefonjetehtésc.) Pá-
rfsból jelentik: Ivor Kreuger, a gyuTakirily, 
aki t a világ egyik leggazdagabb emberének 
tartanak; szombaton délután Párisban agyon-
lőtte magái. As 51 éves Kreuger tragédiájá-
nak okát a hozzátartozói idegösszeroppanásban 
látják. A gyufakirály 51 é\es volt 

Stockholmból jelentik: A svéd kormány 
szombaton este hivatalos kommünikét fadott 
Id Kreuger öngyilkosságáról, amely egész Svéd. 
országot megdöbben tette. Főleg a pénzügyi cs 
gazdasági körökben keltett meglepetést az Ön-

gyilkosság, amely mögött súlyos anyagi zava-
rokat fejtenek. 

Ivor Kreuger a • gyufatröszt vezére volL 40 
államban mintegy 150 gyár tartozott érdek-
körébe, ezenkívül az egész világon voltak más-
Irányú érdekeltségei is, A tröszt a gyufamono. 
pólium megszerzése fejében kölcsönöket folyó-
sított, igy legutóbb Magyarországnak is. A 
Kreuger-konszern egy évvel ezelőtt megingott 
a világgazdasági válság következtében. Ivor 
Kreuger küzdött az összeomlás ellen, de ugy 
látszik, hogy kísérletezése hiábavaló volt. 

SsUnöfélben van 
ax influenzajárvány 

A wegedi fúrvúnynák. öi fialdlos áldozata volt 
(A Détmeggernreiág munkatársától.) A főorvosi 

nivatálban szembeton ismét tanácskozásra öltek 
óssse a tisztiorvosok, hogy megvitassák az influ-
enzajárvánnyal kapcsolatos tennivalókat és meg-
állapítsák a járvány terjedésének mértékét. A tiszti-
orvosi értekezleten megállapították, hogy az influ. 
enxa/árváng szCtnöfélben van. csupán néhány 
ujabb szövődményes megbetegedéseket jelentettek 
be az utóbbi napokban. A márciusban történt szö-
vődményes influenzamegbcte-gedések száma 32-rs 

emelkedett. A járványnak eddig ót halálos áldozata 
<an. 

A főorvosi hivatal ezekből az adatokból megálla-
pította, hogy Szegeden az Influenzajárvány arány-
lag kedvezően folyt le, m t f t a halálesetek száma 
lényegesen kisebb, mint más városokban. Megtör-
ténhetik ^azonban az is, hogy a járvány, amely 
ebben a' pillanatban szinte megszűntnek tekint-
hető, esetleg ismét' visszatér, ezért még mindig 
• iegnagyobbfoku óvatosságra van szűkség. 

Kilakoltatják 
a Dugonicsáért vásárcsarnok üzleíbérlőií 
és elrendelték a bazárok lebontását, mert az épület életveszélyes 
(A Délmegyarorstdg munkatársátólA háború 

utáni lakás- és fizIethelylségkeQjattktura idején, 
amikor sorra épültek fel Szegedeta az üzletházak, 
köztük a város által épített Püspökbazár is, egy 
magánvállalkozó vásárcsarnokot épített a Dugonics-
tér 11. számi ház udvarára. Az alaposan beépített 
•dvaron egész sereg üzlet és műhely nyílt meg. 
Eleinte Jól prosperáltak az uj üzletek, bár nem 
értek el akkora forgalmat, amilyenre számítottak, 
as ' utóbbi években azonban egyre jobban ver-
gődtek a gazdasági válság következtébe* 

A közigazgatási hatóság mor.t 
elrendelte • Dugonics-téri vásárcsarnok 
aztetbérlóinek azonnaR kilakol tatását és az 
egéss udvari építkezés haladéktalan lebon-

- . • . ' táSát 
— életveszélyesség cimén. Erre a hatósági intéz-
kedésre ez adott okot, hogy 

• z egyik ézlethelyi*ff) mennyezete tesza-
kate 

és csak a szerencsés véletlenen mult, hogy nagyobb 
baj nem származott belöte. A város mérnöki hiva-
talának szakértői helyszíni szemlét tartottak a 
bazárépületbén és megállapították, hogy az épület 
életveszélyessé vált. Az épület, illetve az épületek 
mennyezetét atkotő betonszerkezet teljesen tönkre-
ment, szilárdságát elvesztette és elkorhadt a tető-

SZÉCHENYI MOZI 
Vasárnap, március hö 13-án utoljára 

Csókolj meg édes. . . I 
Énekes, zenés, táncos, nangos 100 százalékos 
magyar fümopereft. írták Emód Tamás, Har-
sányt Zsolt és \'a Inag lA*zló. Főszereplök: 
Rózsahegyi Kálmán, Páger Antul, Somc-ryi Ki-
ssi, Salamon Béla, Vaszary Piri, Rökk Ma:*:kc 
Málv Gerő, Rádai Imre, Boross Géza, Gózon 
Gyula, Gárdonvi Lajos. FOX HANGOS H I R A D Ö 

Hétfőn kedden, szerdán, március 14, 15 és J6-ár. £ 
A Fos film Corpora'jon hatalmas fitruuj- o:r,; „a 

N é g y r e n e g a i 
Izgalmas dráma az idegen-Iígiö borzalmas szen-
vedéseiből. Igaz történet a riff-kabilok elleni 
harcokból. Fiiszereplök No»h Berry, Warner 
Baxter. Myrna loy . 

rr Lluadások- vasárnap 3. 5, 7, 9. 
hétköznap 5, 7, 0 órakor 

Zálogjegyéi mtelőíí eladná 
győződjön meg. hogv legtöbbet fizet érte" 

G & s p & i v M i k s z á t h K á l m á n - u . 12. s z . 
Keresek megvételre higauyt, túrnia cmulíogalul. 
brllliáns ékszert, régi arany és ezüstpénzeket 68 

szerkezetet tartó fanyőgerenda ls. Ennek követ-
keztében a mennyezet minden üzlethelyiségben 
leszakadhat • 

Dr. Katona Istváp, az elsőfokú közigazgatási 
hatóság helyettes vezetője a mérnöki hivatal javas-
lata alapján 

elrendelte a bazárépület bérlőinek azonnali 
kilakoltatásat • 

és az életveszélyes épület haladéktalan lebontását 
A kilaicoItatásra ítélt üzlet- és múhelybérlők egy-
részét ideiglenesen a ház üres helyiségeiben he-
lyezik el, a többieknek másutt kell helyiséget ke-
resniük. Dr. Katona István intézkedett hogy a 
kilakoltatásn&l karhalalom álljon a hatóság ren-
delkezésére. " 

Néhány bazárbérlő már szombaton elköltözött 
életveszéljes helyiségéből, a többi valószínűleg hét-
főn költözködik. 

A paprikaexport 
éf a devizakorlátozás 

(A Délmagyar, rszdg munkatársától ) Néhány hét-
tel ezelőtt — nin i ismeretes — • szegedi pap-
rikaérdekeltségek l.étszártagu küldöttsége kereste 
fet dr. Aigner Károly főispánt, akit arra kértek, 
hogy járjon el a paprikaexportot megakadályozó 
devizakorlátozások feloldása érdekében. As élet-
beléptetett valutarcndeletek következtében ugyanis 
a paprikaexport t'if*en me fakadt, mert az ex-
portőrök az eladott paprikáért járó valutájukat 
nem használhatlak fel, mivel az osztrák schillinget 
a Nemzeti Bank nom váltotta be és nem is hatal-
mazta fet az érdekeiteket arra, hogy maguk érté-
kesítsék a valutát. A főispán a paprikaérdekeltségck 
naraszáí közölte többek között gróf Klebelsberg 
Kanó\al is, aki a pénzügyminiszterrel és a Nemzeti 
Bank elnökségével közölte a panaszokat i 

Báró Korányi Frigves pénzügyminiszter most 
levelet intézett Klebelsbergher, aki a pénzügy-
minis., ter levelét elküldött* a főispánnak. A pénz-
ügyminiszter levelében ezeket mond ja : 

»A szegedi paprikaexport megkönnyítése érde-
kében hozzám uitétett nagybecsű soraidra vála-
szoha tiszteletté' értesitlek hogy a Magyar Nem-
zeti Raik mellett működő véleményező tárcaközi 
b 'cttság állásfoglalása folytán a Magyar Nemzeti 
I a .k a i a;)ríkacxport te éa ész'ethető nehézségekre 
való tekintetei ehnl-g hozzájárult ahoz, hogy a 
paprikaexport külföldről importált áruk vételára 
fejében külföldiek javára jóváírt pcngókóvetelések 
'árupengő) elleniben engedélyeztessék. lTgy anczen in 
dókból konkrét esetben a budapesti Asványolajgyár 
kérésére megengedtetett ar, is, ho«»* 2.000000 lei 
összeg erejéig a paprikákjvitel nyers .isványotaj-
be! /alüllal kompon? I assék., 

SZj^EUÉRMZJLLÖ 

B U D A P E S T 

M 9 
A tegtökéletesebb kényelmi 
berendezések — Gundel-
konyha. Cigány- és 
Jazz-zene. Tanc. 

Hullámfürdő 
M é r a é k e l t á r a i t 

Ma délután 3 érakar: 
Szeged bridgebafneksiga 

A Magyar Bridge Szövetséggel karöltve mi dfl-
után megrendezzük Szeged első bridge bajnoksá-
got, amelynek győztes csapata húsvétkor Buda-
pestre utazik, hogy az országos bajnoki vefse-
nven Szeged színeit képviselje. A gondos előkészitéa 
után • verseny délután 3 órakor kezdődik a 
szálló félemeleti termében (bejárat a hallból) H o g j 
a verseny akadálytalanul légyen lebonyolítható* 
kérjük a versenyzőket: pontosan Jelenjenek meg 
a bajnokság szinbelyén. 

A verseny zsűrijébe dr. UJJ Józsefet és ftéatf 
Bélát kértük fel, a Bridge Szövetséget zombotl 
Rónay Gyula képviseli. A zsűri a csapatok sorso-, 
lását közvetlenül a verseny kezdete előtt ejti meg. 
A csapatok 12—12 leosztásos körmérkőzésben mér-
kőznek meg. Tekintettel a nagy érdeklödc-rc é<; 
arra, hogy a versenv fennakadás nélkül le^ye* 
lebonvolitható, a bajnoks/tg színhelyére nézőket 
csak koriatok érámban bocsáthatunk be. A zsüfl 
a verseny eredményét még vasárnap éjszika ki-
hirdeti. r 
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A R A N Y A T 
matja* áron vásárol Tt 

Győri öráf, Klauzál-tér 2. 

Verebélyi Redőnyipar 
és lakatosüzem Bakóczi tér, Török-u I 143 

JÓL J Á R : 
he ruházati szükségletéi cégemnél l e d e n 

Húsvétra olcsón 
vásárolhat dúson leiszerelt raktáramból 

Férfi é s gyermek öltönvAk 
Felöltő, Hubertus, Trench-Coals 

Sporl és dlvatnedrágok stb. 

Méret után: 
Hazai gyapjúszövetekből készülnek 

Kétsoros divatos seccó öltöny P A 4 - t O l 
Fekete szalon öltöny P A O - l ö l 
Doublc felöltő, vagy Regién P ( U ) - | ó l 

Valódi angol 
fzövetek clsSrangu kivitelben é s 

meglepő jutányos árakon 

Klauzál tér 3. 
sz. e. üzletem é s kirakatom 
meggyűrik cégem előnyeiről 

FÖLDES IZSÓ 
Ruha - Dl vaí ~Á ruház 


