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Az Alföld 
gazdasági terményeinek 

értékesítése 
("A Délmagyarország makói tudósítójától.) 

atú 
aságí terményeinek értékesítéséről. Az érte-

kezleten meg jelenik Ser bán Iván, a külkeres-
kedelmi hivatal alelnöke is. A makói értekez-
let folytatása lesz annak az ankétnak, ame-
lyet Kecskeméten tartottak meg s amely a 
magyar gyümölcsértékesítés lehetőségeit tár-
gyalta. 

A kecskeméti gyümölcsankét után Makón a 
mezőgazdasági egyéb termények, burgonya, 
hagyma, zöldség, főzelék, az ipari növények 
közül a cirok, azután pedig az állatértékesités, 
ló, szarvasmarha, baromfi és tejértékesitési 
problémák kerülnek megvitatásra, elsősorban 
is az értékesítés, a kivitel lehetőségei szem-
ontjából. Az Alföld mezőgazdasági termelői és 
lattenyésztői szempontjából fontos kérdések 

megvitatása is a vita során hozandó határo-
zati javaslatok, felterjesztések teljessége érde-
kében a Délmagyarország már tegnap szüksé-
gesnek jelezte, hogy az ankétot minél szélesebb 
alapokon tartsák meg, Az értekezlet program-
jára felvett kérdések az egész Alföld gazaa- és 
termelőtársadalmát érintik s épen ezért túl-
nőnek az értekezletet egybehívó Csanádvár-
megyei Gazdasági Egyesület keretein. 

Értesüléseink szerint az egyesület vezetősé-
ge, amely eredetileg zártkörűnek tervezte és 
így is hivta egybe az értekezletet, most foglal-
kozik azzal a gondolattal, hogy annak teljes 
nyilvánosságot biztosit. 

Minden háztartásban nélkülözhetetlen 
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• i egész világon szabadalmat nyert 

orpheus" fotelágy 
Modern, tartói, kényelme« és olosól 

Nappal fotel, éjjel ágy. 
VilághírűSchSbsrl-gyirtmin y. 

Mtnlaraklár: Budapest , IV. Harisköz i 

A Tunyoghy-féle 
magánreálgimnázium 

A Tunyoghy-féle magánreálgimnázium a 
minisztérium által, teljes joggal, elismertetett 
Az intézetet legutóbb a főigazgató meglátogatta 
és a látottak, tapasztaltak felett a legteljesebb 
megelégedését fejezte ki, ami a legszebb dicsé-
ret a fiatal intézetre nézve. 

A Délmagyarország részére az intézet igaz-
gatója, Tunyoghy-Csapó János, a kővetkező-
ket mondotta: 

— Intézetem az eddigi munkásság eredmé-
nyeképen megkapta a nyilvánossági jogot és 
ezzel teljesen egyenrangúvá lett a többi isko-
lával. Az intézet felszerelése az utóbbi időben 
szépen gyarapodott, a szertáraink teljesek, az 
osztályok berendezése — legnagyobbrészt a sa-
jáit műhelyeinkből került ki minden — a leg-
modernebb követelmények szerint készültek. 
Az iskolában a fóelv az egyéni nevelés, az 
egyéni foglalkozás. Ezt ugy érjük el, hogy 
egy-egy osztályba húsznál több növendéket 
nem veszünk fel és ez az alacsony létszám le-
hetővé teszi, hogy mindegyik növendékkel, 
minden nap Lehatóan foglalkozzunk. Azonban 
még ezen is ulmegyünk. Ha a szülők szüksé-
gesnek látják, vagy az iskola ugy gondolja, 
akkor a gyengébb növendékekkel délután még 
külön is foglalkozunk, ami ugy történik, hogy 
ezeket a növendékeket behívjuk délutánra és 
külön oktatjuk őket. Ezt a rendszert a jövő év-
ben kiterjesztjük, külön tanerőket állítunk be 
a délutáni órákra. Az iskola — véleményem 
szerint — munkássága révén elfoglalta azt a 
helyet, amelyet megérdemelt. Fontos szükség 
volt a keletkezésére, mert ezáltal megszűnt a 
többi iskola túlzsúfoltsága. A mi intezetünk-
ben a szülők által viselendő anyagi terhek nem 
nagyobbak a többi iskola terheinél, illetve a jö-
vő tanévben — az állami iskolák tandíj emelése 
folytán — egyenlő a tandíj a többi iskola tan-
díjával. 
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ELSŐRANGÚ MÉRTÉKUTÁNI URI SZABÓSÁG 
Divat k&ngarnok, — Tropical, — Frescó, — Bnrett, — nyersselyemanyagok n 
l e g n a g y o b b ' v á l a s z t é k b a n 

FÖLDES IZSÓ - KLAUZÁL TÉR 

flireJc 
f t l Szerda. Róm. kath. Gooz. bz. AI. 
BSM 61. prot Alaj-os A n a p k e l 4 6 r a 2 
perckor, nyugszik 8 órakor. 

Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt 10-től 
l-ig, délután 4-től 7-ig, a Városi Muzenm minden-
nap, vasár- és ünnepnap is, délelőtt 10-tr fél l-ig 
van nyitva Folyóiratcsere kedden, esfltr rtökön, 
«zombaton délután fél 5-től fél 8-lg. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem, i eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot 
tartanak: Leinzinger Gyula: Horváth Mihály-ucca 
9., (telefon 1&-52), Moldván Lajos Ujszegedi, Ved-
res-ucca 1. (telefon 18-46), Nyilassy Ágoston Ró-
mai-körut 22. (telefon 25-49), Salgó Péter Mátyás 
király-tér 4. (telefon 12-96), Frankó Andor Dugo-
nics-tér 1. (telefon 17-93), Zakar örökösi* Valé-
ria-tér 1. (telefon 16-95). 

Az idő 
A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium Je-

lenti: Időjárási helyzet: A barometrikus maximum 
az Azori-szigeteken és az Északi Jeges tengeren 
770 mm. A minimum Skócián 745 mm és Lengyel-
országon 750 m a Esők, zivatarok a minimumok 
körül voltak. 

Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 26.5 C, 
a legalacsonyabb 14.4 C. A barométer adata null-
fokra és tengerszintre redukálva reggel 754.8 mm, 
est« 755.9 mm. A levegő páratartalma reggel 76 
százalék, délben 43 százalék. A szél iránya dél-
nyugati, Illetve déli, erőssége 2—4. A lehullott csa-
padék mennyisége nyomokban. 

Időjóslat a Délvidékre: Meleg, gyengén fel-
hős idő. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 éra-
idő, változó felhőzet kor: Mérsékelten mel 

egyes helyeken, kü 
hetségesek. 

nyugaton esők le-

<— A vasfázisadó. A szegedi kereskedelmi és 
iparkamara adóügyi előadója a Szegedi Ke-
rskedők Szövetségének kötelékébe tartozó ke-
reskedőknek szerda este 7 órakor a kamara 
nagytermében ismertetni fogja a vas, fém és 
egyes más természetes és miinnvag és az ezek-
ből készült áruk után fizetendő forgalmiadé 
váltságra vonatkozó rendeletet. A kamara adó-
ügyi előadója ugyanerről a kérdésről az iparo-
sok részére csütörtökön este 7 órakor tart elő-
adást az ipartestület helyiségében. 

— A Baroes-vonat. A szegedi Baross-Szövetség, 
mint ismeretes, vasárnap különvonatot indít Bu-
dapestre, hogy visszaadja a budapesti Baross-
Szövetség látogatását. A különvonatra jegyet csak 
azok válthatnak, akik tagjai a Baross-Szövetség-
nek. Az 5 pengő 92 filléres jegyek kiadását csü-
törtökön este beszüntetik. 

— Halálozás. Nagy részvétet keltett özvegv 
T ó t h Ferencné halála, akivel a tiszai hajó-
zás utolsó nagy emberének özvegye szállt sír-
ba. Az elhunyt tekintélyes vagyonának legna-
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tézete javára, a Szegedi Hajós Egyletnek, ala-l 
pitó tagja volt több templomépitő társaságnak 
és alapító tagja volt a Pusztaszeri Arpád-Egye-

n féli' ^ ^ sületnek is. Ö építtette fel a hősök emlékkereszt-
jét a belvárosi temetőben. A pápa jótékonysá-
gáért kitüntette a Pro Eclesia et Pontice rend-
jellel. Tóth Ferencné végrendeletében is tekin-
télyes összegeket hagyott különböző jótékony 
célokra és ötvenezer pengőt testált a Templom-
téren épitendő Szent Antal-kut költs^eire. — 
Szeged keifeskedő- és iparostársadalmát ismét 
súlyos veszteség érte. K ö r ö s i Albert halt 
még, a város egyik legrégibb kereskedelmi in-
tézményének, a Központi Tejcsarnoknak az 
alapitója. Negyven évvel ezelőtt alapította meg 
ezt a vállalatot, amelynek irányitóvezetője volt. 
Az elhunyt régóta betegeskedett és het-
venéves szervezete nem tudott már megbirkózni 

Jt mindenütt elismerték és értékelték. Hálá-
ját széles körökben gyászol ják. 

x Elaatrico fürdőruha L&mpel és Hegyinél. 

— Érettségi vizsga • piarista gimnáziumban, 
A kegyesrendiek vezetése alatt álló szegedi vá-i 
rosi Dugonics András gimnáziumban az érett-i 
ségi vizsgálatokat junius 12—20. napjain tar-
tották meg dr. Kaufmann György főigazgató 
elnöklete alatt A vizsgálatra jelentkezett 59 
tanuló. Jelesen érettek: Acs Sánta János, Bauer 
István, Kis László, Kiss István ifj„ Marosi Er-
nő, Ozsvár József, Salgó Gábor, Sőtér János, 
Szólínger József, Triltsch Vilmos, Váradi Lász-
ló. Jól érettek: Csefkó István, Gál Tivadar, 
Grünberger Ottó, Huszka László, Juhász Já-
nos, Kaufmann András, Kormos György, Mé-
száros József, Molnár György, Nacsa Aladár, 
Pataki Ernő, Vinczenti Zoltán, Vlassits Nán-
dor. Érettek: Aigner István, Antoni József, Ba-
dalik László, vitéz Bálint József, Csikós Jenő, 
Czérna Mihály, Dékány István, Huterer György, 
Jakabffy Imre, Kaszó Elek, Kiss István id., Lu-
kács András, Magyari Kossá János, Mahler 
ödön, Mecsér Ferenc, Mutty Imre, Nagy Ele-
mér, Nagy Zoltán, vitéz Papp Ferenc, Sallay 
Imre, Szőke Gyula, Sztupka Lajos. Egy tárgy-
ból javitó vizsgálatra utasítottak 9 tanulót. Is-

métlő érettségire 3 tanulót utasítottak. Görög-
ből kiegészítő érettségire jelentkezett 17 tanuló, 
akik sikeres érettségit tettek. 

x „Dóczy fotelágy, ottomán, matracz, Hid-u. 

If j. Rieger Lajosné sz. Tóth Ibolya leánya és Nagy Jenny unokabuga az összes 
rokonok nevében fá jdalommal, de á Mindenható kifürkészhetetlen akaratában való 
megnyugvással tudatják, hogy 

ö z v . I f f . T ó t h F e r e n c n é 
»ztlL DeAk Jul ianna 

a pápai Pro Ecclésia et Pontífice rend és a háborús emlékérem tulajdonosa. 

f. hó 19-én d .u. 6 órakor életének 67-ik, özvegységének 15-ik évében hosszú, nagyon 
súlyos szenvedés és a halotti szentségek ájtatos felvétele .úgyszintén pápai áldásban 
való részesülés után Isten szent akaratában megnyugodva visszaadta nemes lelkét 
Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványai f. hó 2l-én délután 4 órakor 
fogjuk a róm. kath. egyházi szertartás szerint a gyászháznál beszenteltetni és a bel-
városi tmetőben levo családi sírboltban örök nyugalomra elhelyezni. 

Az engesztelő szentmise áldozatot a megboldogult lelki üdvéért f. hó 21-én dél-
előtt 10 órakor mutatjyk be az Egek Urának a püspöki székesegyházban. 

Szeged, 1933 junius 20-án. Áldás és béke drága poraira! 
KUlttn vtllamoi kocsik Indulnak a Dugonlct 1 irröl a b e l v á r o s i temetőbe. 


