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STEINER. Kelemen ucca 7 

heréi Amerikából 
Huszonegy érrel eeedőtt keriHt ki Szegedről 

Detroitba Tanay Frigyes, aki a város akkori 
•Érsadaikm életének egyik ismert tagja voit Det-
roitban ma nagy kereskedelmi vállalata van. A 
napokban levél érkezett tőle Szegedre. Levelében 
érdekes amerikai aktualitásokról számolt be. Töb-
bek között ezeket irta: 

— Ml Itt most egy rendkívüli korszakot élünk. 
Ilyen gazdasági válság még nem fordult elő Ame-
rikában. Remélőm azonban, hogy Roosevelt «1-
nflknek és kormánytagjainak sikerül a kátyúba 
kertit ország szekerét kirudalnl és lépésről-lé-
pésre a rendes kerékvágásba teretol. Ez ax or-
szág nagy, hatalmas, gazdag; becsületes és em-
berséges kormányzással a leghamarabb lábra 
ttüíhal Hivatalosan el van Ismerve, hogy 14 nril-
«ó (tényleg 30 millió) évek óta mimkanélkül lé-
xeng. A város, a megye, az állam és a jótékony 
egyesöletek tartják el őket Most rosaz világ van 
Amerikában — azt mondják a rég bevándorolt 
öreg amerifcások, akik már néhányszor megélték 
rövid, vagy hosszabb Ideig tartó pánikot, hogy még 
ttyen erős és hosszantartó depresszióink nem volt. 
'A gyárak közül csak egy kis hányad dolgoztat 1 
r—3 napot hetenkint kevés emberrel. . 

— As elmúlt évek folyamán 10 ewr bank bu-
kott meg Amerikában. A nralt hónapban a két 
leghatalmasabb detroiti bank Is becsukta a ka-
puit és kieszközölte az állam kormányzójánál, 
hogy közérdekből zárassa be az összes bankok 
kapuit Mlchigan áUam területén. Ez meg is tör-
tént A két itteni nagy bank azt hitte, hogy az 
Egyesült-Államok kormánya vagy megijed, vagy 
megsajnálja őket és vagy megengedi nekik, hogy 
Kossuth-pénzt nyomtathassanak, vagy pedig né-
hányszáz millióval barátságosan kisegíti A bank-
vtasgáló azonban ngy találta, hogy ez a két nagy 
bank. amelynek mintegy 300 fiókja van, annyira 
fcL van száradva, hogy néhány százmilliós Injekció 
eaak ideiglenesen tarthatná életben és ennélfogva 
Jobbnak látta a csődeljárást megindítani és le-
számol tatnd a bankot Ha minden jól megyen, a 
betevők kapnak 50 százalékot, a többire meg majd 
ivérniok kell egy kicsit mig minden tisztázva és 
rendezve lesz. A bankok nagyon sok pénzt kiadtak 
banképületek, felhőkarcolók, templomok, gyárak 
is magánházak építésére, agyszintén farmoknak is 
óriási összegeket adtak kölcsön. A gyárak megáll-
tak, as üzletek, a házak kiürültek, pénz nincs, adót 
kellene fizetni és élni te kell A bankok ez egyszer 
ép ngy Jártak, mint az öreg Bórcsök bácsi, aki egy 
kissé megtollasodva rászánta magát egy kis nri 
kirándulásra. Olosó vasúti jeggyel felutazott Szent 
Istvánkor Budapestre, hogy lásson valamit Az ál-
latkertbe Is elvetődött, «hol egy Jó beszédű ember 
$0 krajcárért eladott neki egy jegyet, amellyel fő-
nyereményként szép házat nyerhet Az öreg Bör-
csók azonban nem az első, hanem a harmadik di-
jat nyerte meg és nagyon megrökönyödött amikor 
(adtára adták, hogy a megnyert T i g r i s húsz kiló 
hnst eszik naponta. No, de dacára annak, hogy a 
gyárak és bankok meg vannak nyomorítva, teg-
napelőtt 50 ezer ember kénytelen volt csalódva 
hazamenni, mert nem tudtak jegyet venni egy 
kanadai és amerikai csapat között eldöntésre ke-
rülő hockey-játék megnézésére. Ilyen a nép — pa-
nem e* ctnsensem kell neki még ma is. 

i— flázlámpaoltogató társaság garázdálkodik. 
X városi mérnöki hivatal egyre-másra kapja a 

Knaszos bejelentéseket, hogy a város kulön-
ző részein ismeretlen társaság tagjai éjsza-

kánkint a gázlámpák eloltogatásával szórakoz-
nak. Legutóbb Újszegedet borították telje« sö-
tétségbe, az összes gázlámpákat eloltogatták. 
Néhány nap múlva a zsidó templom környé-
kén garázdálkodtak, de itt nem elégedtek meg 
a lámpák eloltásával, fölmásztak a lámpaosz-
lopra, leszedték ai égőket és szétdobálták a 
földön. A mérnöki hivatal a rendőrség figyel-
mét hívta fel a garázdálkodásra. Péntektől 
kezdve azokat a városrészeket, ahol gázlámpák 
világi tan ak az uccákon, detektívek és civilru-
hát rendőrök figyelik. 

— A Rádió Ujaág legújabb Máma agy szuper 
«andsnrü 5 lámpásos egyenárama vevőgép meg-
építését »merteti. 

— A szegedi országzászló. A Délvidéki Ország-
zászló alapra ujabban ismét több adományt jut-
tattak eJ a város főpénztárába. A gyűjtés eddigi 
eredménye 2325 pengő 23 fillér. Dr Tu r óo zy 
Mihály ny. tiszti főügyész, a zászilóMzottság el-
nöke felkéri a közönséget, hogy folytassa a gyűj-
tést és a gyűjtött összegeket minden hónap végéig 
juttassa «1 a főpénztárba. Az országzászló előtt, 
amelynek építése rövidesen befejeződik, minden 
vasárnap és ünnepnapon reggel 9 órától délután 
6 óráig diszőrségi szolgálatot teljesítenek a kü-
lönböző társadalmi egyesületek. Az előkészítő bi-
zottság a diszőrség beosztása és a részletek meg-
beszélése céljából a Szegeden működő társadalmi 
egyesületek elnökeit vagy alelnökeit értekezletre 
hívta meg. Az értekezletet május S-án délután 4 
órakor tartják meg a városháza bizottsági termé-
ben. 

— A Sneffedvidéki Méhéazegyesfilet vasárnap 
délelőtt 10 órakor a rakodó kaptárak előnyeiről 
gyakorlati előadást tart Találkozás Kozma Gyula 
njszegedi méhesében. Érdeklődőket szívesen lát az 
elnökség. 

C l d H O £ á l $ f modellen 
legtökéletesebben, legolcsóbban végez a 

L A K A S m t T O T L E N I T Ö YAULALAT 
cianozó Irodája. Dugonics tér 12. (udvar) T. 31—77 

Az idö 
A Swa^dl Meteorológiai Obszervatórium }e-

lenti Időjárási helyzet: A barometrikus maximum 
Észtországon 765 és Grönlandon 775 mm a mini-
mum, Anglián, Skandinávián és Oroszországon 
755 mm. 

Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 17.5 C, 
a legalacsonyabb 3.2 C. A barometer adata null-
fokra és tengerszintre redukálva reggel 761.7 mm, 
este 759.8 mm. A levegő páratartalma reggel 70, 
délben 34 százalék. A szél iránya délkeleti erős-
sége 1—4. 

Időjóslat a Délvidékre: Enyhe, változékony 
idő. legfeljebb kisebb helyi esőkkel 

A meteorológiai intézet jelenti este 10 órakor: 
Enyhe Idő, egyes helyeken záporesők. 

Elháfasodásn&l, kőszvénynél és cukor-
betegségnél a természetes »Ferenc József« 
keserűvíz Javítja a gyomor és a belek működé-
sét és előmozdítja az emésztést. Az anyagcsere-
bántalmak gyógyító eljárásainak több kutat 
lója megállapította, hogy a Ferenc József 
vtz-kura nagyon szép eredményre vezet. A 
Ferenc József keserflviz gyógyszertárakban, 
drogériákban és fflszerflzlelekben kaphaló. B.I! 

A mai gazdasági viszonyok gondjai el-
tűnnek, ha a Rubin fotelágy 

ölnek vagy feküsziwk 

Rubin lAzsel fia RUBIN IMRE 
kárpitos, díszítő 

Kossuth L.-suqárut S. Telefon: 24-65. 

— A Turul Szövetség és a Ver-
bőczy Bajtársi Egyesület ünnepségei. A Turul 
Szövetség és a Verbőczy Bajtársi Egyesület 
kétnapos ünnepséget rendez Szegeden. Szom-
baton este fél hét órakor, a városiháza közgyü-i 
lési termében Ariosto-emlékünnepélyt rendez-« 
nek, melyen megjelenik herceg P i g n a t e 11 i, 
dr. A n t a l István sajtófőnök, dr. S z ö r t s e y 
József, a Tesz ügyvezető elnöke. Este 9 óra-: 

kor plenáris disztáhorozás lesz, melynek so-
rán dominusz- és tagavatást is tartanak. Va-
sárnap délelőtt az egyetem aulá iában avatják! 
fel ünnepélyes keretek között a Verbőczy Baj-i 
társi egyesület diszzászlóját Az avatás utárt 
12 órakör kezdődik az „Ariosto" Olasz-Magyar 
Baráti Kör alakuló közgvülése. Délben 2 óra-
kor díszebéd lesz a Kassban. 

— A paprikatermelők szombaton adják ált it 
főispánnak a paprikatervezetre vonatkozó észre-
vételeiket A szegedi paprikatermelők küldöttségé 
pénteken megjelent B á r á n y i Tibor főispán 
előtt és bejelentette, hqgy a paprikatervezetre vo* 
matkozó észrevételeket írási» foglalták, azt a 
földművelésügyi miniszterhez való továbbítás1 

céljából szombaton nyújtják át a főispánnak. 
Naponta friss pörkffitkávé, száraz házissappon SohiffOrnélj 

K é r e l e m elöfisseföinlcftexí 

A Délmacjyarorszdn *ktadőhlvttala tlsztelcttd 

kéri valamennyi előfizetőiét, tehát ngy a haoi; 

mint a heti előfizetőket, hogy előfizetést dijai-

kat csak nyugta ellenében fizessék WL Nyugtot 

nélkül vagy javított nyugta ellenében teljesí-

tett fizetéseket nem Ismerünk eL 

1933. évf eredeti S íeyr ,Waf !enrad 
m A G a m * ¿ H ^ b egyedüli képviselete és 

K e r e K i a a r O K a legjobbb márkás ke-
rékpárok kaphatók kedvező részletre. — Gumik, alkatrészek, 
javítások legolcsóbban beszerezhető. HMT Rádiók, írógépek, 
gramofon raktára^ Kelemen Márton Kelemen ucca 11. 

Takarítson Z t porszivö^ parkettkefélfi géppel! 
Filléres bérletrendszer. „.Kényelmes, olcsó! ¥ÖRÖS SSXArSi 

Délmagyarorsszág kölcsönkönyvtár 

9 0 0 0 I c ö í e t L 
Uégi és uJ Könyvek nagy választéka. 
£apelö fizetőknek nagy kedvezmény. 

KARDOS JAKAB 
Mikszáth Kálmán ucca 3. alól 

ESS Károlyi u.3* helyezte átiip? 

faszer», liszt- és 
ferménvkereshedését 


