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Az id6 
A Szt'grdi Meteorologlal Obszervatórium 

jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-
sa 17.3, a legalacsonyabb 2.0 C. A harometer 
adata nullfokra és tengerszintre redukálva 
reggel 767.8. este 769.6 ram. A levegő páratar-

talma reggel 82, délben 55 százalék. A szél irá-
nya északkeleti, erőssége 1. 

A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 
órakor. Időjóslat: Délies légáramlás, kevés 
felhőzet, éjjel sok helyen ködképződés, fő-
leg az Alföldön talajmenti fagy, a nappali 
hőmérséklet kissé emelkedik. 

— A főispán Budapesten és Baján. B a r a -
n y i Tibor főispán hétfőn este Budapestre uta-
zott. ahonnan kedden Bajára megy. A főispán 
csütörtökön érkezik vissza Szegedre és pénte-
ken foglalja el szegedi hivatalát-

— Móra Ferenc emlékezete Nagykőrösön. 
Nagykőrösről jelentik: A nagykőrösi Aranv Já-
nos Társaság vasárnap délután tartotta meg 
évadnyitó felolvasó ülését. Az elnöki megnviló 
után M a g v a r Kázmér tiszteleti tag Móra Fe-
rencről emlékezett meg. Dr. K á z m é r Lajosné 
Möra-költemcnyeket adott elő. 

Női és férfi kelengyék 
l e g o l c s ó b b a n POl l f lK Tes IVérehnt t 

— Dr. Aigner Károlv betegsége. Dr. A i g -
n e r Károly királyi közjegyző, nyugalmazott 
főispán napok óta beteg. Betegségéről és álla-
potáról. mint ¡1 vénkor történni szokott, a leg-
különbözőbb hirek terjedtek el a városban. Ma 
érdeklődtünk állapota iránt és azt a felvilágo-
sítást kaptuk, hogy dr. Aigner influenzában és 
nikotinmérgezésben betegedett meg: betegsége 
néhány napos és rövidesen jobban lesz. 

— Megalakult a szegedi festőkereskedők szak-
osztálya. A Szegedi Kereskedők Szövetségének 
keretében vasárnap megalakították a festőke-
reskedftk szakosztályát. F.lnöfkmek Kardos Mi-
hályt választották meg, elnökhelyettes Rlttm 
Miksa- titkár dr. Jánossy Gergely. A festőke-
reskedők szakosztálya elhatározta, hogy a 7 
órai üzlet zárás fenntartása mellett foglal állást-

— Várhelyi-Veszelovszkv József: a Cson-
grádi-sugáruti iskola igazgátója. A tanfelügyelő 
az iskolaszék ajánlására Várhelyi-Veszelovszky 
Józsefet, a belvárosi fiúiskola tanítóját, a ta-
nitói járáskör elnökét a Csongrádi-sugáruti 
elemi iskola igazgatójává nevezte ki. 

— Garami Ernő súlyos beteg. Budapestről je • 
lentik: Garami Brnő. a sw>ciáIdamokraták is-
imort vezető egyénisége agyvérzésből kifolyólag 
baloldali hü dóst kapott. Garaminak hétfőn kel-
lett volna egy elletne indított perben a biróság 
elé állania, de a tárgyaláson nem jelenbetett 
rnieg. védője orvosi bizonyítványt osatolt be. 
amely szerint Garaimi betegsége miatt maradt 
távol. Garami betegsége körülbelül háiromhó-
mapi gyógykezelést igényel, állapota súlyos- de 
javulóban van. 

— Megalakult a kétnénvseprőmunkások gaz. 
rlasági csoportja. Vasárnap megalakult Szege-
dien a kéményseprőm unikások országos gazda-
sági egyesületének délvidéki csoportja. Részt-
vettek az ipartestületben tartott ülésen a ké-
tncnyseprő munkaadók H akük bejelentették, 
hogy az uj alakulást teljes erejükből támogatni 
fogják. Blnök lett ifjú Szabó Sándor, jegyző 
Lovas Áron, pénztáros Cscjiádi András, ellen-
őrök Somogyi Aladár és Porsár János. Ezenkí-
vül hattagú választmányt alakítottak-

— Tn ga va tá s az Alsóvárosi Iparo«körben. Szép 
Ünnepség keretében tartotta meg az Alsóvárosi 
Iparoskör vasárnap választmányi ülését. Takács 
Béla elnök beszámolt a napirenden levő ipari 
mozgalmakról, majd arról tett jelentést, hogy a 
körbe ujabban 30 uj tag lépett be. A választmányi 
ülés után az uj tagok felavatása következett. Va-
csora után Takács Béla üdvözölte a megjelent ven-
dégeket, majd Körmendy Mátyás beszédében rámu-
tatott a kézmiiiparosság helyzetére. Ezután Hau-
ser liezső Sándor c, főigazgató ünnepi beszéde kö-
vetkezett, maid még lóbben felszólaltak. 

— Erős, vérbő, kövér emberek igyanak na-
ponként, reggel éhgyomorra egy kis pohár ter-
mészetes „Ferenc József" keserüvizet, mert ez 
rendes gyomor- cs bélmüködcst biztosít, szá-
mottevően előmozdítja az emésztést és kitűnő-
en szabályozza a vérkeringést. Számos szakor-
vosi nyilatkozat tanúsítja, hogy a Ferenc Jó-
zsef víz szív- és idegbajosoknak, vese- és cu-
korbetegeknek, valamint köszvényben és csuz-
ban szenvedőknek is nagyon jót tesz. 
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— November elsején megnyílnak a napközi 
otthonok. A szegedi óvódák mellé szervezett 
napközi otthonokat november elsején nyitják 
mê -. Az otthonokban az idén 360 gyermek szá-
mára főznek ebedet: a multévi létszám 380 volt. 
Az idén a napközi otthonokban kiadott ebé-
dekért — inségmunkdt kell végezniük c, meg-
ebédeltetett gyermekek szüleinek •.. 

— ELŐADASOK. A Ferenc József Tudomány-
egyetem Barátai Egyesületének bölcsészeti szak-
osztálya szerdán délután 6 órakor az egyetem ar-
chaeoíogiai intézetében (Szukováthy-tér 1., III. e.) 
ülést tart. Előad dr D e é r József „Közösségérzés 
és nemzettudat a XI.—XIII. századi Magyarorszá-
gon" cimmel. 

— Vasárnap éjszaka. F a r k a s Mátyás 26 
éves kiibekházi kovácssegédet hétfőre virradó 
sulvrs állapotban szállították a «vbészeti klini-
kára a mentők. Farkas sérülését az okozta, 
hogy egy csendőr karddal levágta a bnlfülét a 
kübekházi ..Hangya-vendéglőben'". — M a r n i , 
k ó Gvörgy 24 éves röszkei földművest vasárnap 
éjszaka megtámadták és összeszurkálták. Mar-
nikót a mentők sulvos állapotban a sebészeti 
klinikára szállították. 

Baleset. K a t o n a Júlia 34 éve? Kisteleki-
ucca 8. szám alatt lakó bejárónő hétfőn délelőtt 
olyan szerencsétlenül esett le a létráról, hogy 
bókacsonttörést szenvedett. A mentők a sebé-
szeti klinikára szállították. 

Estélyi virágokat 
művésziesen legolcsóbban készít 

Fehércégtáblás Boros Miksa-cég 

M A K Ó ! H I R E K 
Amig felesébe haldoklott, ellopták a biciklijét. 

B. Nagy István gazda, akit az elmúlt években rend-
kívül súlyosan érintettek a megnehezült gazdasági 
viszonyok, héttőn délelőtt beteg feleségét látogatta 
meg a kórház sebészeti osztályán. A látogatási idő 
hosszura nyúlt, mert a nagybeteg asszonyt halá-
los ágyán találta. Amidőn pedig a halál bekövet-
kezése után az ilyenkor szokásos teendők elintézé-
se céljából távozott a kórházból, sehol sem találta 
a kórház előtt hagyott biciklijét. Az ismeretlen 
tolvaj éppen akkor lopta el, amikor felesége halot-
tas ágya előtt állott. A rendőrség megindította a 
nyomozást. 

Szerdán tárgyalják a vármegye iinségmnnka-
programot. A vármegyeházán szerdán délelőtt 10 
órai kezdettel értekezlet lesz. amelyen az idei in-
sé.gmunkaprogramot állapítják meg Az értekezle-
ten a belügyminisztérium részéről dr. Szekeres 
Sándor miniszteri osztálytanácsos vesz részt. 

Elitélték a gazdát, mert megverte a kisbérest. 
Sárkány György makói gazdálkodó könnyű testi-
sérlés vétségével vádoltan állott a járásbíróság 
büntetőbirája előtt. A vád szerint Sárkány a nála 
alkalmazásban volt kiskorú béresfiut, mert az a 
gondjaira bizott jószágot nem ott legeltette, ahol 
a gazda meghagyta, megverte annyira, hogy a fiu 
sérülései 8 napon belül gyógyultak. A biróság a 
gazdát 50 pengő pénzbüntetéssel egyenlő 10 napi 
fogházra itélte. Az itélet nem jogerős. 

Két éjszakai betörés. F a r k a s Pál lakatosmes-
ter Hunfalvi-ucca 5. szám alatti lakásán, amig a 
házbeliek "a színházban voltak, vasárnapra virra-
dóra betörők jártak, akik ágynemüeket, ruhákat és 
némi készpénzt vittek el. — Vasárnapról hétfőre 
virradóra özv. K i s s Jánosné Nagycsillag-ucea 51. 
számú házánál jártak betörők, akik a hambár' fe-
szitették fel s 5 mázsa búzát kocsira »éve. vittek 
magukkal. A rendőrség mindkét betörés ügyében 
folytatja a nyomozást 
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Monstre büníigye! tárgyal 
Szentesen 

a szegedi törvényszék 
(A Délmagyarország munkatársától) Monstra 

Jünper tárgyalását kezdi meg kedden reggel a 
szegedi törvényszék Víw/a.v-tanácsa- Róna LászW 

Szentesen, a vármegyei kórháznak volt a j 
ellenőre és ebben a minőségében sikkasztást4 

csalást és sorozatos közokirathamisitást köve-
tett el- Az ügyészség a volt kórházi ellenőri 
46 rendbeli közokirathamisitással• 2 rendbeH 
folytatólagosan elkövetett csalással és 3 rend"« 
béli sikkasztással vádolja. Kívüle még 8 vád«« 
1 ott ja van a bűnügynek és 75 tanút idéztek meg 
a főtárgyalá&ra. Tekintettel a tanuk nagy szá-
mára és arra a körülményre, hogy a tanuk 
nagyrésze szentesi, az egy hétig eltartó tárgya" 
•lást a Vaday-tanács Szentesen folytatja le. 
A tanács hétfőn délután elutazott Szentesre* 
ahol a jársbiróság épületében tartják meg a 
sikkaszitó kórházi ellenőr bünparének fötáir-i 
gyalását- ^ ^ ^ ^ 

— Műkedvelő előadás az alsóvárosi kultúrház« 
ban. Az alsóvárosi kultúrházban vasárnap este a 
Máv.-altisztek körének műkedvelői a „Feihő Klá-
ri" színmüvet adták elő szép sikerrel. A szereplők 
közül kitűntek: Csányi Bözsi, Daubner Julcsi. Nagy 
Juci, Schmercer Irma, Bác Manci, Horváth András, 
Jároli Jenő, Acs Imre, Bácz Lajos, Steinbech Já-
nos és Purilák Tamás. A magyar táncot Busa Má-
ria, Kiss Péter István, Paál Manci, Norling Dezső, 
Tóth Bózsi. Paál Árpád, Kéri Terike, Bugárszky 
N. Sándor, Széli Bózsi, Tuszinger János, valamint 
Balogh Bözsi és Balogh J ó z s e f adták elő. A szinmü-1 

vet Bóka Ignác hozzáértéssel rendezte. 

Töszsdle 
Budapesti értéktőzsde zárlat. A szombaton meg-

indult szilárdság és barátságos hangulat a mai 
tőzsde forgalmára is átterjedt. Az általános javu-
lás és kedvezőbb megítélés hatása alatt már nvi-« 
táskor élénkebb forgalom fejlődött ki és magasabb 
árfolyamok kerültek felszínre. A tőzsdeidő ké-
sőbbi folyamán különösen egyes favorizált papí-
rokban, mint a Bauxit, Nasici, Tröszt, Magyar cu-
kor részvényekben tekintélyes árnyereség jött lét-
re A többi értékeknél csak kisebb áriavulás mu-
tatkozott. ,» 

Zürichi devizazárlat. Páris 20.2125, London 
15.08, Newyork 304.50, Brüsszel 7160, Milánó 26.26, 
Madrid 41.875, Amszterdam 207.775, Berlin 123.35, 
Bécs 72.75, Schilling 57.10, Prága 12.8075, Varsó 
57 00. Belgrád 7.00, Athén 2.95, Bukarest 3.05. 

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamait 
Angol font 16.85—17.25, dán kor. 75.00—75.80, belga 
frank 79.10—79 80. cseh korona 14.02—14.20, svéd 
korona 86.60-87.50, dollár 338.40 -342.40. kanadai 
dollár 339.00—349.00. dinár 7.80—8.30. francia franK 
22.30-22.50. hollandi forint 231.65-233.65. lengyet 
zloty 64.65-65.25, leu 3.42-3.46. leva 4.00—4.t5, 
lira 29.90—30.25. német márka 136.00—137.60. nor-
vég korona 83 70—84.60. osztrák schilling 80.00— 
80 70. svájci frank 110.70-111.65. 

Budapesti terménytőzsde hivatalos árfolyamje-
lentése. Búza tiszai 77 kg-os 16.15—16.40, 78 kg-os 
16.30—16.55, 79 kg-os 16.45-16.70, 80 kg-os 16 55— 
16.65, felsőtiszai 77 kg-os 15.70-16.00, 78 kg-os 
15.85—16.15, 79 kg-os 16.00-16.30. 80 kg-os 16.10— 
16.45, dunatiszai. fejérmegyei, dunántúli és bácskai 
77k g-os 15.65-15.80, 78 kg-os 15.80-15.95, 79 kg-os 
15.95—16.10. 80 kg-os 16.05—16.20 Pestvidéki rozs 
és egyéb 1225-12 40. sörárpa I 1750-1900. takar, 
mányárpa I 1415-14.30. zab I 13 80—14 10, tenged 
tiszántúli 1100-1110. 

Csikágói terménytőzsde zárlat. Buza lanyhuló. 
Dec. 97—97.25, máj. 97 egynvolcad—egynegyed, Jut. 
92 h.íromnvolcad—egvnegved (—). Tengeri lanyhu-
ló. Dec. 75.25 (—), máj. 77.25 (—), jul. 77 ötnyolcad 
( — B o z s tartott. Dec. 69.25—ötnyolcad ( — m á j . 
71.25 háromnyolcad (—), jul. 71.25 (—). Zab lany-
huló. Dec 50 ötnyolcad (—"I, máj. 48 háromnyolcad 
(—1 iuL 43 háromnyolcad (—). 


