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HireJk 
Az idő 

A Szegedi Meteorología! Obszervatórium 
jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-
sa 33.4, a legalacsonyabb 18.2 C. A barometer 
adata nullfokra és tengerszintre redukálva 
reggel 765.1, este 7656 mm. A levegő páratar-
talma reggel 80, délben 37 százalék. A szél ' 
iránya keíeti, erőssége 2—3. , 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 
Arakor. Időjóslat: Délkéleti légáramlás, a 
hőség még fokozódik. 

— A kereskedelmi és iparkamara teljes ölé-
se. A szegedi kereskedelmi és iparkamara ma 
délelőtt háromnegyed 12 órai kezdettel tartja 
teljes ülését. Az elnöki és a főtitkári jelentése-
keh kivül az értekezlet foglalkozik a nyári sze-
zonvégi árusitás idejének megállapításával, a 
német zsirkivitel ügyével; az egységes ipari kó-
dex, a bércséplés iparjogi minősítése, a társa-
dalmi egyesületek és körök kereskedelmi tevé-
kenységei kisipari és külkereskedelmi akció 
ügyé szerepel még az ülés napirendjén. Tár-
gyalja még az értekezlet Szőreg községnek azt 
a kérelmét, hogy a szegedi telefonhálózatba be-
kapcsolják és ezzel kapcsolatban P i c k Jenő 
indítványát arról, hogy Kiskundorozsmát is j 
kapcsolják be a szegedi telefonhálózatba. Vé- j 
gül indítványokat és a kamara 1934 évi zár- j 
számadását tárgyalja a teljes ülés. 

Interpelláció a külvárosi uccák locsolása 
érdekében. D á n i János törvénvhatósági bi-
zottsági tag szerdán intei^ellációt jegvzett be 
a pénteki Közgyűlés napirendjére. Interpellá-
ciójában bejelenti, hogy a külvárosrészek för- ; 
galmasahb uccáit a köztisztasági üzem naponta ; 
csak egyszer locsoltatja és akkor is csak a kö-
vezett uecarészeket, kéri, hogy a polgármester 
rendelje el az intenzivebb locsoltatást. Itt em-
iitjük meg, hogy dr. B e r k e s Pál indítványt 
terjesztett a közgyűlés elé a Boross József-ucca 
elzárására az autó- és kocsíforgalom elől. mivel 
az uccai zaj zavarja a kórházban fekvő betege-
ket. 

— Szentesi tanoncok kirándulása Szegedre. 
Szentesről tegnap reggel H u n á k József ta-
nonciskolái igazgató és Z s o l d o s Ferenc 
ipartestületi titkár vezetésével 58 tagból álló 
tanonciskolái növendékcsapart érkezett Sze-
gedre. A tanoncok megnéztek több üzemet, 
majd a Fogadalmi templomot tekintették meg, 
délben pedig a kereskedelmi és iparkamarában 
tettek látogatást. Itt dr. C s e r z y Mihály tit-
kár tartott közvetlen előadást a tanoncoknak 
arról, hogy mi a kamara hivatása. A szentesi 
tanoncok két napig maradnak Szegeden, a ró-
kusi iskolában szállásolták el őket. Tegnap 
délben a kamara látta vendégül a tanoncokat 
az ipartestületi vendéglőben. 

— Halálozás, özv. raggambi F 1 u c k Dezső-
né szül. rábahidvégi és galántai B a l o g h Irén 
68 éves korában Budapesten elhunyt. Temetése 
27-én délután lesz a szegedi családi sírboltban. 

— Lezuhant a Csillag-börtön második eme-
letéről. A Csillag-börtön külső tatarozási mun-
kálatainál dolgozott szerdán délelőtt S c r a -
s z e l Imre 21 éves szobafestósegéd. Scraszel 
munkaköziben eddig még kiderítetlen módon 
lezuhant a második emeletről és eszméletlenül 
terült el a kövezeten. A mentők a sebészeti kli-
nikára vitték. Comhcsonttörést és sulvos zuzó-
dást szenvedett. Állapota súlyos. Megindult a 
vizsgálat a szerencsétlenség körülményeinek 
felderítése végett. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak a 
Hatósági Munkaközvetítő utján: 1 kárpitos, 1 
fémnyomó, 7 kovács, 4 kádár, 3 cipész, 1 borbély, 
5 hölgyfodrásznő, 1 lemezlakatos. 

— A mezőgazdasági összeírás. Néhány hó-
trappal ezelőtt, mint ismeretes, az egész or-
szág területén megkezdődött a mezőgazdasági 
statisztika adatainak összegyűjtése. A földmű-
velési miniszter az adatok felterjesztésének 
határidejét eredetileg junius l-re tűzte ki, de 
mivel a rendkívül komplikált munkát nem 
fejezhették be, most értesítette az érdekelt ha-
tóságokat, hogy a határidőt julius 15-ig meg-
hosszabbította. c — 

— Agy- és szivéreimeszesedésben szenve-
dőknek megbecsülhetetlen szolgálatot tesz az 
enyhe természetes „Ferenc József" keserűvíz 
azáltal, hogy a tápcsatorna tartalmát kíméle-
tesen levezeti és az emésztőrendszer működé-
sét biztosan elősegíti. 

x Dr. Pajor szanatórium és vizgyógy intézet Bu-
dapest VIII.. Vas-ucca 17., szanatóriumi és kór-
házi osztályokkal napi 8 pengőtől Az uj rhenma-
osztályon pöstyéni iszappakolások. Fizikotherapia 
Zander. Orlhopäd gyógytermek. Rádiumkezelés. 
Enterocleaner (bélfürdők) Bentlakó és bejáró be-
tegek kezelése. Szívbetegek vizsgálatára Élektro-
kardigraph: kezelésére speciális gyógymódok. 
Szénsavas és oxygénfürdők. Legmodernebb a«th-
ma kezelés. Anyagcserevizsgálat. A sebészeti osz-
tály látványosságczámbamenő mütőtermeiben koz-
metikai plasztikai operáeiók is végeztetnek: em-
lőplasztika. orrkorreclió. arcmegfiatalitás. ráncel-
tüntetés, stb llrologiai osztály Szülő osztályon 10 
napos legmérsékeltebb átalányárak. Tájékoztatás' 
n.yujl: Temesváry József gyógyszerész (tel.: 13-91), 
Makón Szöllőssy Jenő gyógyszerész (tel.: 2-^1) 

A z O M W E í r r e l 
A szombaton reggel 6 óra 28-kor induló bu-

dapesti gyorsvonattal egv csoport utazik féláru 
vasúti jeggyel. Akik ehhez a csoporthoz csat-
lakozni óhajtanak, jelentkezzenek péntek délig 
a D é l m a g y a r o r s z á g jegyirodájában. 

— A MANSas elnöksége felkéri katolikus tag-
Jatt, hogy vasárnap délután 6 órakor tartandó kör-
meneten jelenjenek meg. Taíálkozás félhatkor a 
Dugonics-tér és Kálvária-ucca sarkán. 

M A K Ó I H Í R E K 
Ujabb tifuszmegbetegedések Makón. A ma-

kói közkórház alkalmazottai között fellépett ti-
fuszmegbetegedések, amelyek eredetét máig 
sem tudták megállapítani, egy halálesettel izo-
lálódtak. Amennyire megnyugtató ez a megál-
lapítás, olyan aggasztó az az ujabb hír, hogy 
most a csendőrség körében ütötte fel fejét a 
veszedelmes betegség. A közegészségügyi haló-
ságok, amelyek az első esetek óta úgyszólván 
állandó permanencíában vannak, újult erővel 
most ezeknek az u jabb megbetegedéseknek az 
izolálására vetették magukat s megtették az 
összes lehető óvintézkedéseket a járvány ter-
jedésének megakadályozására. A mai napon 
dr. J o ó Imre vármegyei helyettes tiszti 
orvos, dr. T ó t h Zoltán városi főorvos, D o b s a 
Lajos városi tiszti orvos közegészségügyi raz-
ziát tartottak a makói piacokon és az élelmi-
szerárusitó üzemekben. 

A hosszura nvult tárgyalások miatt nem indul-
hat meg a zöldhagymaexport. Egy hét óta piacról-
piacra megjelenik és pedig egyre nagyobb mennyi-
ségben az idei zödhagyma. Sajnos, az export a 
hosszura nyuit tárgyalások miatt még mindig nem 
indulhat meg. Nagy baj ez, mert ezáltal nemcsak 
azt a helyzeti előnyét veszti el a világpiacon a 
makói hagyma, amit a korai szállítóképesség je-
lent számára, hanem a nagy kínálat következtében 
elveszti érát is, amit azután vagy nagyon nehezen, 
vagy sehogyan sem szerezhet vissza. A mai piacon 
már mindössze 7 pengőért vették a zöldhagymát a 
pesti kofák, egyedül csak a pesti piac számára, az 
őszi fokhagymáért 11—12 pengőt fizettek, a burgo-
nyáért alig 10—12 pengőt. 

A quamerói Riviérán 

LAURANA 
napténycs tengeri strandján az 

EXCELSIOR 
nagyszállót a legjobb társaság szine-java keresi 
fel gyógyulás, üdülés, nivós szórakozás végett — 
A pompás nagyszálló közvetlen a tengerparton 
épült; loggiás szobáiból, tengerparti terraszos ét-
terméből gyönyörű kilátás nyílik a kék Adriára 
és a közeli szigetekre. Elegánsan berendezett tár-
salgók, női szalon, dohányzóterem, iró és olvasó 
szoba állanak a vendégek rendelkezésére. A hotel 
konyhája elismerten a legkitűnőbb; kívánatra di-
étás étkezés — A legtökéletesebb komiort mel-

lett Is az 

árak igen mérsékeltek! 
Mindennemű felvilágosítás, szobarendelés, pengő-
befizetés az „Uj Magyarság" Utazási irodájánál 
(Budapest, VII., Rákóczi ut 30. T. 4C4-20.) 180 

Rádió 
A budapesti rádió műsor« 

. < ' « ü ' ö r < ö k , J u n i u s 27. 
! BUDAPEST I. 6.45: Torna. Utána hanglemezek 

10.20: Felolvasás 12.05: Weidinger Ede szalonze 
nekara. 1.30: Cigányzene. 4.10: Ujjné Mikala Ilona 
meséi. 5.00: Közvetítés az Országos Közegészség 
ügyi Intézet bakteriológiai és serológiai osztályá-
ból. 5.50: Közvetítés a Császárfürdőből. Bachmann 
József szalonzenekarénak műsora, Szántó Gyula 
énekszámaival. 6.40: Dr. Méhes Gyula egyetemi 
magántanár előadása. 7.10; Magyar Tamás hege-
dül. zongorán kiséri Kós-» György. 7.50: Kis Szín-
pad. Rendező Köpeczi-Boóez Lajos. 8.50: Hirek 
ügetőversenyeredmények. 9.10: Hanglemezek 3 

óra 55: Időjárásjelentés. 10: Budapesti Hangver-
seny Zenekar. Vezényel Fridi Frigyes. 11.20: Köz-
vetítés a Lukács-fürdőbői'. A Mnndits jazz zenekai 
műsora: 

BUDAPEST II. 5.15: Radosné Bock Hilda bé 
esi dalokat énekel s eh rammelzen ©kíséret tel 5.55. 
Ismerőseim. Tőrök Sándor csevegése. 7.30: Hang-
lemezek. 8.30: Hirek. 8.55: Közvetítés a Britannia 
széli'óból Csorba Dezső és cigányzenekara mu-
zsikál. 

É r d e k e s m ű s o r s z á m o k : 
C s ü t ö r t ö k i . 

BÉCS. 5.25: Ismeretlen Verdi-áriák. 
KÖLN. 8.10: Gunnar Graarud énekel. 
BUKAREST. 8: Verdi; Rigoletto, opera. 
SOTTENS. 8: Tr&viata, opera. 
BOROSZLO. 11: B»eh előjátékok. 

Budapesti értéktőzsde zárlat. Az ért&tőzsdéa 
nyitáskor csekély forgalom mellett nagyrészt gyen-
gébb árfolyamokat jegyeztek Röviddel nyitás után 
azonban a hangulat megjavult és a nyitási árvesz-
teségek megtérültek, sőt egyes értékek, mint pél-
dául a Tröst, Magyar cukor és Kőszén részvények 
kisebb árnyereségre tettek szert. Az üzletidő má-
sodik felében a javulás a többi értékekre is átter-
jedt és zárlatig csaknem minden részvény megtar-
totta árfolyamát. A forgalom nem volt nagymérvű. 
Magyar Nemzeti Bank 170, Kőszén 287.5, Ganz 
24.35, Izzó és Szegedi kender —. 

Zürichi deviza zárlat. Páris 20.2375, London 
15.09, Newyork 306 háromnyolcad, Brüsszel 51.579, 
Milánó 25.2875, Madrid 41.325, Amszterdam 208.15, 
Berlin 123.15, Schilling 57.50, Prága 12.795, Varsó 
57.85, Belgrád 7.00, Athén 2.90, Bukarest 3.05. 

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos ártól vámol; 
Angol font 1665-16 95, dán kor. 74.20-75.00,' belga 
56.90-57.50. cseh korona 14.15-14.35, dinár 7.80-
8.30. svéd kor. 85.90-86.90, dollár 336.70-340.70, 
kanadai dollár 329.00—33900, francia frank 22.30 
—22.50, hollandi forint 227.99—229.90, lengyel zlotv 
63.95—64 65, leu 2.90—3.10, leva 4.00-4.15. lira 29 90 
—30.25, német márka 136.00—137.60, norvég koro 
Ja 82.95—83.85, osztrák schilling 80.00—8070 
svájci frank 110.70—111.65 

Budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzései; 
Buza tiszai 77 kg-os 16.15—1640, 78 kg-os 16 30-
16.55, 79 kg-os 16.45—16.70, 80 kg-os 16.55-16 85., 
felsőtiszai 77 kg-os 16.00-16.15, 78 kg-os 16.15-
16.30, 79 kg-os 16.30—16.45, 80 kg-os 16.40—16.55. 
dunatiszai, fejér-megyei, dunántúli 77 kg-os 15.85— 
15.95, 78 kg-os 16.00-16.10, 79 kg-os 16.15-16.25, 80 
kg-os 16.25-16 35 Pestvidéki rozs 11.00-11.15, 
egyéb 11.00—11.20, takarmányárpa I. 12.50—12.75. 
zab I. 13.35—13.56, tengeri tiszántúli 13.10—13 5a 

Csikágói terménytőzsde zárlat. Buza tartott. 
Jul. 80.5—háromnyoícad (78 hátnyolcad—79), szept 
81 egynyolead—81 (79 háromnyolcad—fél), dee, 
83 háromnyolcad—egynegyel (81 hétnyolcad— 821 

| Tengeri jól tartott. Jul. 82 (SÍ háromnyolcad), 
i szept. 78 5 (75 háromnyolcad), dee. 65-5 (64 egy-
' nyolcad"). Zab tartott. Jul. 36.5 (.35 háromnyolcad), 
; szept 33 rS2-V). dee. S4.75 (34"). Rozs tartott Jul. 

46 ötnyolcad (46.25—egjmyolcad), szept. 67 egy-
nyolead (68), dee. 50.75 (49 háromnyoícad). 

Felelős szerkesztő; PÁSZTOR JÓZSEF 
Vyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarorszá^ 

Hirlap- és Nyomdavállalat Rt könyvnyomdájában 
Felelős üzemvezető: Klein Sándor 

Ú 


