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Kerékoárt, alkatrészeket, gumit 
D é r y g é p á r u h á z legolcsóbban 

részletre is 
N a q v I a v I t 6 m U h e 1 v. 

nyomozás 
a szegedi Napoleon-arany körül 

(A Déf/i\mjyarors;ág mánkul ártótól.) A szegedi 
Napóleon -arany ügye bűnügyi útra terelődött. J e -
lentette a Délmagyarország, hogy Formayer J á -
nos szngedi menhelyi ápolt megbízást adott az 
egyik swgedi banknak, hogy a tulajdonában lévő, 
1805-ben vert NapoIeon-aranyát értékesítse. For-
mayer János 800.000 pengőt remélt kapni a 
ritka aranyért, amelyet állitólag a felesége örö-
költ a nagyanyjától, aki viszont a francia had-
járat idején snarezte az érmét. A numizmatikusok 
azóta szét fosztanák a Napoleon-arany körül szö-
vődött legendát. Megállapították, hogy néhány 
ezer darab van belőle a világon, az értéke leg-
feljebb 80 pengő. Formayer János tévedése on-
nan származott, hogy évekkel ezelőtt egy trieszti' 
régiségkereskedőnek 3 millió Uráért felajánlotta 
megvételre. A kereskedő tréfásan azt irta visz-
aisa, hogy 6 2 millióért annyit szállít belőle For-
mayernek, amennyit akar . , . Formayer ugy okos-
kodott, hogy a kereskedő 2 millióért árulja da-

rabját, megörült és ráült az aranyra.. . 
Á Napoleon-arany hire eljutott Pozsonyba is 

és ott egy nyugalmazott ezredes meglepetéssel1 

olvasta el és egyúttal feljelentést is tett. Az 
ezredes szerint a NapoIeon-aranyat évekkel ez-
előtt tőle lopta el a házvezetőnője, aki Szeged! 
környékére való volt. Az a gyanúja, hogy For-
mayerhez az ő házvezetőnőjétől került az arany, 
természetesen anélkül, hogy Formayer tudott 
annak eredetéről. 

A pozsonyi rendőrség megkeresése kedden meg-
érkezett S/egedre. A szegedi rendőrség azonnal nyo-
mozást indított, hogy a legendás Napoleon-arany 
eredetét kiderítse. Kihallgatják Formayer Jánost 
és a fiát arra nézve, hogy mikor és hogyan ke-
rült birtokukba a Napoleon-arany. Érdekes, hogy 
a pozsonyi feljelentő is abban a hiszemben van, 
hogy az arany 8 0 0 . 0 0 0 pengőt ér és a feljelenté-
sében ennyiben jelölte meg a kárát.. . 
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a Külkereskedelmi Hivatal megbízottal 
Szened környékén tanulmányozták 
a várható almatermést 
150 ragon almatermésre van kilátás 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Kül-
kereskedelmi Hivatal pár héttel ezelőtt felkérte 
a Szegedvidcki Gyümölcstermelők Egyesüle-
tét, hogy állapítsa meg, mekkora almatermés 
várható az idén Szeged környékén. Az egyesü-
let maga nem válalkozott a becslés megejtésé-
rc, hanem dr. K o g u t o w í t z Károly egyete-
mi tanár, az egyesület ügyvezető elnöke azt 
kérte a Külkereskedelmi Hivataltól, hogv küld-
je le Szegedre megbízottait és ők becsüljék fel, 
mekkora almatermésre van kilátás. 

A Külkereskedelmi Hivatal két megbízottja: 
M a t z e n a u e r Hugó főfelügyelő és Biszterrky 
Elemér felügyelő még junius elején Szegedre 
érkeztek és három hétig tanulmányozták a 
szegedkörnyéki almatermés kilátásait. Elzalati 
a Gyümölcstermelők Egyesületének útmutatá-
sa alapján bejárták mindazokat a helyeket, 
ahol alma termesztésével foglalkoznak. A 
meghízottak fuvarjáról a város hatósága gon-
doskodott. 

A három hetes szemle azzal az örvendetes 
megállapítással végződött, hogy Szeged köz-
vetlen környékén 150 vagon almatermésre van 
kilátás. Ebből a mennyiségből előreláthatólag 
40—50 vagon exportálható, ha azonban megfe-

lelő védekezéssel sikerül a pajzstetü fertőzés 
ellen védekezni, esetleg 70—75 vagon a lma tesz 

alkalmas az exportra. 
A mostani időjárás kedvez az almatermés-

nek és julius közepére már várható a legko-
rábbi almafajta piacrahozatala. Ezzel egyidő-
ben meg is indulhat az exportálás is. 

A szegedi gyümölcstermelőkre nagyon rá-
férne, ho£y sikerüljön az idén az almaexport, 
mert a jelek szerint másféle gyümölcsből nem 
is lesz Szegedről kivitel. Cseresznyét junius fo-
lyamán alig 50 métermázsát exportáltak Sze-

Befezésftez 
5 drb egynegyed I v 4 drb 4 decis félfehér 

befőttes üveg —78 
5 drb egynegyed litere«, vagy 4 drb 4 de-

cis fehér befőttes üveg —88 
5 drb 3 necis félfehér babos üveg — 78 
5 drb M decis fehér babos üveg —88 
1 drb 3 literes félfehér ugorkás üveg — « 8 
1 drb 3 litfres fehér ugorkás üveg —.78 
Patent befőttes üveg 3 decis —88 
Patent befőttes üveg 5 decis —.98 
2 drb „Párisi" befőző hártya —.18 
6 iv befőző pergament —.24 
2 gombolyag befőtt kötöző spárga —.26 

N Y Á R I CIKKEINK 
Strandszék csikós huzattal —98 
Nyugágy gőzölt bükkfából csíkos huzattal P 5 98 
Csónakázó sapka zöld ellenzővel —.48 
Strandpárna divatos mintákban —88 
Poló sapka színes csíkkal —.48 
Strandkabin gyékény méteres —.58 
12 drb kitűnő légyfogó —24 
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gedről, a tavalyi 12 vagonnal szemben. Szak-
értői vélemény szerint ugyanígy lesz a sárga-
baracknál is és a híres szegedvidéki szilvából 
sem lehet jelentős termésre számítani. Ellenben 
a májusi fagyot majdnem teljesen kiheverte 
már a szőlő. Az elfagyott csapok helyett uj 
hajtások keletkeztek és az eddigiek szerint kö-
zepesnél valamival kisebb szőlőieru.ésre van 
kilátás Szeged környékén. 

Az idő 
A Szegedi Meteorológiai Obszervatórium 

jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-
sa 31.1, a legalacsonyabb 19.0 C. A barométer 
adata nullfokra és tengerszintre redukálva 
reggel 761.3, este 761.3 mm. A levegő páratar-
talma reggel 68, dél'ben 46 százalék. A szél 
iránya keleti, erőssége 2—5. A lehullott csa-
padék mennyisége 1.6 mm. 

A Meteorolociai Intézet jelenti este 10 
órakor. Időjóst at: Élénkebb délkeleti és 
déli szél, több helyen ismét zivatar. A hőség 
tovább tart. 

16 ezer pengős 
elszámolási per a hank 
és a volt ügyész hozott 

(A Délrruigyarország munkatársától.) Érdekes 
elszámolási perben tartott kedden délelőtt tár-
gyalást dr. Schivepter Jáno6 törvényszéki biró 
Dr. Csonka Nándor szegedi ügyvéd indította a 
pert a Szegedi Kézmüvesbank ellen, amelynek 
évek során át ügyésze volt. Amikor megvált ettőt 
a tisztségétől, különböző követeléseit akarta ér-
vényesíteni a bankkal szemben. A bank is köve-
telt nagyobb összegeket a volt ügyésztől és azért 
indult a per, hogy a vitás ügyeket a bíróság 
tisztázza. 

Dr. Csonka Nándor körülbelül 16 ezer pengőt 
követel a Kézműves Banktól, amely viszont 6 
ezer pengőre teszi azt az összeget, amellyel aa 
ügyvéd tartozik. A bank már felajánlott bizo-
nyos összeget az egyezkedés során, de a volt 
ügyész nem fogadta el. A keddi tárgyaláson nem 
történt döntés. A bíróság különböző iratok he« 
szerzése végett a tárgyalást ismét ehmpotta. 

Egy 21 éves dorozsmai lány 
rejtélyes öngyilkossága 

A dorozsmai temetőben hiqkővel m e g -
mérgezte magát 

(A Dclmagyarország munkatársától.) Megren-
dítő öngyilkosság történt tegnap délután Kie-
kundorozsmán. Mangó Etelka, egy dorozsmai 
földmives 21 esztendős leánya dobta el magától 
az életet és a sírba vitte magával a titkot, hogy 
miért választotta a halált. 

Mangó Etelka pár héttel ezelőtt Szegedre jött 
és egy Somogyi-uccai ékszerészhez szegődött el 
cselédnek. Tegnap délben autóbuszon hazamenti 
Doro/.smára, otthon ünneplő ruhájába öltözött, 
ezután a temetőbe sétált ki. Egyideig bolyongott a 
sirok közölt, a sírásónak is feltűnt, hogy a leány 
ídeg«sen fei és alá járkál a temetőben. A fiatal 
leány leült egy sir mellé és hirtelen mozdulat-
tal a nála tartogitott bögrének a tartalmát ki-
itta. A bögrében lugkő volt. Azonnal orvoíit hív-
tak, de már nem lehetett segíteni, egy órával 
később kínzó fájdalmak közt kiszenvedett. 

Az öngyilkosság okát nem tudja senki sem, a 
legközelebbi hozzátartozói sem sejtik, hogy miért 
dobta el magától az életet a szép fiatal leény. 
Soha, senkinek sem panaszkodott életűnt&ágról, 
szerelmi bánata sem volt, legalább is erről nem 
tudnak szülei. A rendőrség az öngyilkosság ügyé-
ben megindította a nyomozást, hogy a leány teg-
nap kikkel találkozott Szegeden, de eddig még 
semmiféle momentum nem merült fel, 
amely a fiatal dorozsmai leány öngyilkosságának 
rejtélyét megvilágítaná. 


