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BUDAPESTI NEMZETKÖZI 
VÁSÁR MÁJUS 6-15. 
Több mint ezer gyáros és iparos kiállító. 

TOmegáruk — Minőségi cikkek. 
Magyar mezőgazdasági exportáruk bemutatóia. 

Exportüzlet pengő ellenében. 
NafrysmbAsu dlvatfelyonnláaok — Konnettkal kt&lHtfts — 
Repfllögép kiállttAs — Bélyeg HMllMs és héIyegtíz>1o — 
Telepítési és építkezést kiSllit/la — Mtntatanya — öntBzés, 
fástta» — Baromit és npróállat kt&nitds — l'orosoport — 

Kisipari galéria — Háíiipari csoport. 

Nagyszabású utazási-, fizum-, szórakozási-
ba ryógyászati kedvezmények a v á s á r • 
Igazolványok a l a p j á n m á j u s l—20.-ig 

Vásárigazolvány és felvilágosítás kapható: 
Budapesten a vásárirodánál, V., Alkotmány u. 8. 

Szegeden a Kereskedelmi és Iparka-
maránál és a menetjegyirodáknál. — bí 

fc J 

Két repülőgép összeütközött 
a levegőben 

Prága, május 2. A nyiírai repülőtér felett 
ma délelőtt összeütközött a 3. számú repülőez-
red két repülőgépe. A gép a repülőtér felett 
gépfegyveres gyakorlatokat végzett, amikor az 
összeütközés megtörtént. Az egyik repülőgép 
legénysége, egy pilóta és egy megfigyelő ejtő-
ernyő segítségével kiugrott a gépből és sértet-
lenül földre ért, csak a gép vezetője szenvedett 
égési sebeket A másik gép vezetője aligha-
nem még az összeütközés pillanatában meg-
halt, a géppel együtt zuhant le. A megfigyelő 
ejtőernyője nem nyílt ki ugrás közben, ugy, 
hogy a megfigyelő teljesen összezuzódott és 
azonnal meghalt. 

A paprikamonopólium ügye 
a kereskedelmi miniszter előtt 

(A Délmagyarország munkatársától.) F a-
b i n y i Tihamér kereskedelmi miniszternél 
tegnap kamarai értekezletet tartottak, amely-
nek során a miniszter felkérésére W i m m e r 
Fülöp, a szegedi kamara elnöke ismertette azt 
a memorandumot, amelyet a szegedi paprika-
kereskedők szombaton nyújtottak át Bárányi 
főispánnak. A kereskedők álláspontja szerint 
a termelőknek és a feldolgozóknak megfelelő 
támogatást kellene juttatni olyanformán, hogy 
alkalmas összeg maradna az export elősegite-
sére is. Fabinyi miniszter a terv figyelmes 
meghallgatása után utasította H a l á s z mi-
niszteri osztálytanácsost a memorandum tüze-
tes áttanulmányozására és közölte, hogy leg-
közelebb a földművelési minisztériumban tar-
tandó megbeszélésre kiküldi megbizottját a ke-
reskedői álláspont megvédelmezésére. 

Hírele 

ratiaraniiozO, b n f o r f e s f ö , S t t w e z ö 
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S C H I L L E R J Ó Z S E F 
Górt Apponyt Albert (Iskola) ucca 14. 

W Szakszerű munka, szolid 
kiszolgálás, olcsó árak. TM 44 

Nincs főbb, modernebb, megbízhatóbb 

f ző rmemegóvó 
mint 

ROSMANN Szeged, Kárász u. 8. 
1932-es á r ak ! 99 Telefon 22-74. 

Ha már Pestre jön, — jöjjön el hozzánk. 
Minden typusu használt 

személy- és teherautót 
olcsón vásárolhat. — Bő választék az 
összes világmárkákban. G. Á. V. Buda-
pest, VII., Kertész ueca 26. (Cykiop ga-
rage) Telefon 37—555. h 

WJ Szerda. Hőm. Kaftí. Sz. Jőzsef ott. Prot-
Irma. A nap kel 4 óra 42 perckor, 

nyugszik 7 óra 14 perckor. 
Somogyi-könyvtár 'röznapokon délelőtt "" tői 

l-ig, délután 4-től 7-ig, a Városi Muzeum minden-
nap, vasár- és ünnepnap is, délelőtt 10-16" fél l-ig 
van nyitva. Folyóiratcsere kedden, csütörtökön, 
szombaton délután fél 5-től fél 6-ig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem, T. eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap.' 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot 
tartanak: Apró Jenő Kossuth Lajos-sugárut 59. 
(telefon 1996), Borbély József Tisza Lajos-körut 
20 (telefon 2268), Bulcsu Barna Kálvária-tér 7. 
(telefon 3278), Gerle Jenő Klauzál-tér 3. (telefon 
1359), Moldván Lajos Újszeged, Vedres-ucca 1. 
(telefon 1846), Nagy Gy. örök.: bérlő Takács I., 
Boldogasszony-sugáruit 31. (telefon 2125), Selmeczi 
Béla Somogyitelep IX. n. 489. (telefon 3425). 

— 'Apad a Tisza. A' jelek szerint a zöldár az 
idén veszélytelenül vonult le a Tiszán. Rövid 
ideig tartó áradás után ismét megkezdődött az 
apadás. Hétfőn 465 centiméter volt még a víz-
állás, kedden reggel már csak 436-ot mértek. 

— A világ legnagyobb rácBóleadója. Moszkvá-

ból jelentik: Május elsején üzembe helyezték a vi-

lág legnagyobb rádileadóállomását, amelynek ki-

sugárzási ereje 500 kilowatt Az nj leadó kétszer 

olyan erős, mint a világ eddigi legerősebb adója, 

amely az Egyesült-Államokban van. 

— Festctich Tasziló herceg betegsége. Keszt-
helyről jelentik: Herceg Fes t e t i c h Tasziló 
keszthelyi birtokán súlyosan megbetegedett. A her-
ceg a telet Bécsben töltötte, ahol influenzában meg-
betegedett Nem gyógyult meg teljesen, azonban 
mégis elutazott Keszthelyre, hogy résztvegyen a 
szalonkavadászaton. Itt újból meghűlt, az orvosi 
konzílium epeihólyaggyulladást konstatált A beteg 
ereje állandóan gyöngül. Az orvosok számolnak 
azzal, hogy állapota rosszabbra fordul. 

i— 3800 ebéd a népkonyhán. A szegedi nép-
konyhákban megkezdődött a tavaszi szezon. A 
három népkonyhán a naponta kiszolgáltatott 
ebédadagok száma 3865-re csökkent. A legna-
gyobb téli inség idején a három népkonyha 
4714 adagot szolgáltatott ki naponta. 

— Gyermeknap. Május 7-én tartja meg a Szegedi 

Stefánia Szövetség évente szokásos gyermeknap-

ját Szegénysorsu csecsemő és kisgyermek véden-

cei számára gyűjt az uccán perselyekkel, hogy 

gyógytápszert, tejei és kelengyét tudjon juttatni 

azoknak, akik arra leginkább rászorulnak. Urna-

vezető hölgyek: dr. Somogyi Szilveszterné, dr. 

Aigner Károlyné, dr. Bárányi Tiborné, vitéz dr. 

Shvoy Kálmánné, Körmendy Mátyásné, dr. Széki 

Tiborné, özv. Aigner Nándorné, dr. Cserő Edéné, 

Pongrácz Albertnó, dr. Csikós Nagy Józsefné, dr. 

Schmidt Henrikné, dr. Buza Lászlóné, dr. Muntyán 

Istvánné, özv. dr. Faragó ödönné, Raszter Péter-

né, dr. Kovács ödönné, Lukács Borbála. Raksá 

nyi Gyuláné, Nágel Manóné. 

— 'A" Vatikánról készült fiTmet csütörtökön 
mutatja be a Szent József akció a Korzó Mo-
ziban. Az előadások jövedelmét az akció céliai-
ra fordítják. 

A z i d 6 
A Szeigedi Meteorologiai Obszervatórium Je-

lenti. Időjárási helyzet: A barometrikus maximum 
Islandon 770 nun, és a Kaspi tónál 765 mm, a mi-
nimum Skandinávia északi részén 750 mm. Spa-
nyolországon 740 mm és Oroszországon 750 mm. 
Csapadék a minimumok között hullott Közép-
európában a hőmérséklet nagy különbségeket mutat 
Németország északi részén a hőmérő nem emelke-
dett a 10 C fölé, viszont a Balkánon a 25 C-t is 
meghaladta. A megszállott Délvidéken (így például 
Zentán is) 27 C meleg volt ma délben. 

Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 25.6 P, 
a legalacsonyabb 14.4 C, A barometer adata null-
fokra és tengerszintre redukálva reggel 759.7 mm, 
este 757.8 mm. A levegő páratartalma reggel 83, 
délben 59 százalék. A szél iránya délkeleti, illetve 
északnyugati, erőssége 2—4. A lehullott csapadék 
mennyisége 3—6 mm. 

Időjóslat a Délvidékre: Változékony, meleg idő, 
kisebb záuorok lehetségeseik. 

Étvágyta lanságná l , rossz gyomornál, bél-
rekedésnél, renyhe emésztésnél, anyagcsere-
zavaroknál, csalánkiütésnél és börviszketész 
nél a természetes „ Ferenc József" keserfiví-
rendbehozza a gyomor és a belek működését 
s megszabadnia a testet a felgyülemlett rot-
hadó anyagoktól. Az orvostudomány több út-
törője megállapította, hogy a Ferenc József viz 
abszolút megbízható hashajtó. A Ferenc József 
keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és 
füszerüzletekben kapható. b.i 

— Kimentették a Tiszából, meghalt. Néhány 
nappal ezelőtt kifogták a Tiszából a 81 éves 
S a v a y Antalt, aki a Felsőtiszaparton a vízbe 
vetette magát Tettét észrevették és sikerült a 
fuldokló öreget csónakon utolérni és a partra 
húzni. Sávay Antalt eszméletlen állapotban 
szállították a mentők a közkórházba. Ott ma-
gához tért és elmondotta, hogy életuntságból 
ugrott a vízbe. Sávay Antalt ápolták, azonban 
segíteni nem lehetett ra jta, kedden reggel meg-
halt Holttestét a törvényszéki orvostani inté-
zetbe szállították. 

— Arvay cukrászda újra megnyílik. 62 

— Előadás. Kudelka Sándorné vasárnapról el-
halasztott előadását 3-án, szerdán este fél 9 óra-
kor tartja meg a zsidó hitközség székházának 
nagytermében. A belépés díjtalan. 

— Szakelőadás. Az Egyetem Barátai Egyesü-
lete természettudományi szakosztálya értesiti tag-
jait és az érdeklődőket, hogy legközelebbi előadói 
szűkülését 3-án délután öt órakor tartja meg a II. 
számit diémiai intézet előadótermében (Templom-
tér.) A szakülés tárgya: dr. G regnss Pál elő-
adása „Egyszerű növényélettani kísérletek." 

— Drasche Lázár Alfréd: A* egyenes ni —r 
Délmagyarország kölcsönkönyvtár. 

— Egy fiatal leány öngyilkossága egy kecske-

méti főhadnagy lakásán. Kecskemétről jelentik: 

Pe r t i c s Kálmán kecskeméti tüzérfőhadnagy la-

kásán agyonlőtte magát C zegény i Mária 24 

éves gyulai urileány. Czegényi Mária a főhadnagy 

szolgálati revolverével követte el az öngyilkos-

ságot a golyó azonnali halálát okozta. A fiatal 

leányt ugy látszik, ez keseríthette el. Pertics Káin 

kor utazott haza szüleihez, amikor a főhadnagy* 

nak el kellett távozni Kecskemétről. A főhadnagy-

nak most rövidesen ismét el kellett mennie, — a 

leányt ugy látszik, ez keserítette eL Pertics Kál-

mánt kihallgatták a rendőrségen, ahol kijelentette, 

hogy nem tudja magyarázatát adni a leány tetté-

nek 

x „Dóczy fotelágy" ottomán, matraez, Hid-n. 

— Versenytárgyalás. A városi és a város ál-
tal gondozott épületeknek tűzkár elleni biztosítá-
sára versenytárgyalást tart a város gazdasági 
ügyosztálya. Az ajánlatok beadásának határideje 
május 23, délelőtt 10 óra. Ajánlati feltételek a 
gazdasági hivatalban tudhatók meg. 

Kérelem e l ö f i x e i ő i n ' k ö e x ! 

A Délmagyarország kiadóhivatala tisztelettel 

kéri valamennyi előfizetőjét, tehát ugy a havi, 

mint a heti előfizetőket, hogy előfizetési dijai-

kat csak nyugta ellenében fizessék kt. Nyugta 

nélkül vagy javított nyugta ellenében teljesí-

tett fizetéseket nem ismerünk el. 

Ingyen olvashatja 
a Délmagyarországot 
mert v i sszakap ja elköltött 
pénzének 5%-át, ha takaré-
kossági szervezetének üzletei-
ben szerzi be szükségleteit. 


