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A. Szegedi Meteorologiai Obszervatórium 
jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb álla-
sa 27.6, a legalacsonyabb 14.9 C. A barome-
ter adata nullfokra és tengerszintre redukálva 
reggel 761.9, este 759.9 mm A levegő páratar-
talma reggel 72, délben 40 százalék. A szál 
iránya északkeleti, erőssége 1—3. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 
órakor. Időjóslat: Északi-északkeleti szél, 
felhősebb idő, az északkeleti megvékben 
kisebb záporszerü zivatar. A hőmérséklet 
nem változik lényegesen, esetleg kissé sü-
ly ed. 

— ŐSRÉGI VAROS ROMJAI AZ ÖSPiRDŐ 
KÖZEPÉN. Londonból jelentik: Az afrikai Ke-
mában a Nagy Rist völgyében Arushától 160 
kilométernyire levő őserdő közepén történelem-
előtti időkből származó óriási város romjait fe-
dezték fel. A város 18—20 kilométer hosszú le-
hetett óriási méretű épületekkel, amelyeknek 
romjai között óriási sziklatömbökből készült 
házak vannak, amelyeket a régi egyiptomi épí-
tési minta szerint vakolat nélkül illesztettek 
egymáshoz. Több palota homlokzatát pompás 
domborművek díszítik, amelyek erdők és fo-
lyók állatvilágát, oroszlánokat és krokodilokat 
ábrázolnak. A romok közelében fekszik az „Is-
tenek hegye" nevű kialudt tüzhánvó. amelv-
nek lábainál régi bányaüzem romjaira akad-
tak. 

— Halálozás. Gyászlobogót lenget a szél. Vá-
ratlanul rpeghalt a Szegedi Kézmüvesbank 
igazgatóságának alelnöke: S á n d o r Fere"<\ 
aki hosszú éveken keresztül volt epvik vezető 
tagja az intézetnek és annak felvirágoztatása 
érdekében rendkívül sokat dolgozott. A Szegedi 
Kézmüvesbank vezetősége és tisztikara Sándor 
Ferenc alelnök elhunvta alkalmából gvászje-
lentést tett közzé. _ Városszerte részvétet kel-
tett F ü l ö p Jakabn<\ született S c h w a r c z 
Adél. a régi ismert belvárosi kereskedő fele-
ségének halála. Fülöp .Jakab hosszú évtizede-
ken át a Kárász-uccai pipaüzletnek volt a tu-
lajdonosa és a jólismert üzlet felvirágoztatása 
körül élénk szerepe volt Fülön Jakab feleségé-
nek is. Az uriasszonvon vakbélmütétet haüoí-
tak végre, az operáció után trombózis léoett 
fel cs ez végzett az idős uriasszonnval. Temetés 
ma délelőtt fél 11 órakor lesz a zsidó temető 
cmtcrméből. Halálát kitér jelt rokonság gyá-
szolja. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Foglalkozást kaphat-
nak a Hatósági Munkaközvetítő utján idegen nvel-
vet beszélő férfiak és nők (német, francia, olasz, 
angol) a szabadtéri játékok idejére (esti foglalko 
zás). 2 hadigondozott gépbukkolónő, cinőtiizőnfi. 
bőrvágó szabász, 16 hadigondozott jegyszedő (férfi, 
nő), 3 kovács, 1 bádogos, 1 bognár. 4 hölgyfod-
rásznő. 1 génirónö irodai gyakorlattal, 1 kifutófiu 

— Megszökött a fogházból e«ív doroz«ma> mb. 
A szegedi rendőrséghez szerdán délelőtt körö-
zés érkezett egv R a c z János nevü szökött rab 
ellen. Rácz Dorozsmán lakolt, nemrégiben Vá-
sárhelyen ítélték el lopás miatt háromhónapí 
fogházra. A büntetését Vásárhelyen töltötte. 
Időközben a dorozsmai csendőrség is kereste 
szándékos emberölés, rablás és többrendbeli 1o-
nás büntette miatt. A napokban véget ért volna 
Rácz János fogsága Vásárhclven és akkor a 
dorozsmai csendőrök vitték volna el, hogv le-
folytassák ellene Dorozsmán a nyomozást. 
Rácz azonban nem volt hnilandó a csendőröket 
megvárni és tegnapelőtt éiszaka megszökött a 
fogdából. A körözés szerint Szeged felé vette az 
utiát és valószínűleg itt bujkál. A körözés alan-
ján a detektívek városszerte keresik a szökött 
gyilkost. 

— Hcinrieh Mann Csehországban telepedett 
te. Prágából jelentik: A német állampolgársá-
gától megfosztott Heinrich M a n n . az európai 
hirü kiváló német író, az északcsehországi 
Rcíchenberghen kért községi illetőséget. A kér-
vén v elintézése előtt a városi tanács értesülése-
ket akar beszerezni Németországban afelől, 
hogy' miért fosztották meg Mannt az állampol-
gárságtól, mire Mann visszavonta kérvényét. 
Most Neudeek nehországi német város szociál-
demokrata polgármestere felajánlotta az emig-
ráns német irónak a neudecki községi illetősé-
get. 

— A gyógyászat térén az Aspirin-tabletta elis-

mert és bevált szer minden meghűléses betegnél. 

— Elhájasodásnál, köszvénynél és cukorbe-
tegségnél, oxaluria és phosphaturia képződé-
sénél, hugysavas sók lerakódásánál a termé-
szetes „Ferenc József" keserűvíz javítja a gyo-
mor és a belek működését s tartósan előmoz-
dítja az emésztést. Több jeles orvos, az anyag-
cserebajok célszerűbb gyógymódja után ku 
tatva, már a mult században megállapította, 
hogy a Ferenc József vizkurával nagyon szép 
eredményt lehet elérni. 

— A győri dráma. Győrből jelentik: A győri 
rendőrség kihallgatta a vasárnap történt ket-
tős szerelmi dráma súlyos sebesültjét. R e i c h -
m a n n Stefit. Elmondotta, hogy G u 1 á c s i 
László régen üldözte a szerelmével. Szülei nem-
rég költöztek Győrből Debrecenbe. Ott ismer-
kedett meg Gulácsival. akinek felesége Buda-
pesten különváltan él férjétől, válni azonban 
nem akart. A leány most Győrbe jött nyaralni, 
egyik rokonához és itt találkozott Gulácsival, 
aki utána jött Debrecenből. Gulácsi vasárnap 
délelőtt azt mondta, hogy fontos üzenetet ho-
zott szüleitől és kérte: jöj jön fel hozzá a szállo-
dába. hogy az üzenetet átadhassa. Amikor a 
leánv délután felment Gulácsihoz, a férfi azzal 
fogadta, hogy most már sikerülni fog a válás. 
F've azt válaszolta, hogy nem érdekli már a 
dolog és Gulácsi hagyjon fel házassági tervei-
vel. Alig hogy ez a válasz elhangzott, Gulácsi 
revolvert, kapott elő és rálőtt. Reichmann Stefi 
vallomását sok helyen zavarosnak találta a 
rendőrség, de nem faggatták hosszasabban a 
leányt, mert állapota még mindig sulvos. Gu-
lácsi szobájának átvizsgálása közben megcím-
zett levelet találtak, amelyben mindössze egyet-
len mondat volt: „Ha nem sikerül a válás, ak-
kor nem marad más választásom, minthogy 
főbelőjjem magamat!" A levelet valószínűleg 
Reichmann Stefániának irta. A rendőrség el-
rendelte Gulácsi holttestének felboncolását. 

— A nyár nem holtszezon, hanem konjunktúra, 
ha a kereskedő alkalmazkodó üzletpolitikával és 
célszerű reklámmal hidalja át. Erről a témáról ir 
a Reklámélet most megielent uj száma. Előfizetési 
ára egy évre 12 pengő. Szerkeszti- Balogh Sándor. 
Kiadóhivatal: Budapest V., Lipót-körut 9. 

— Kerékpártisztítás közben hírtelen meghal! 
egy paprikakikészitő. Tragikus haláleset tör-
tént tegnap Alsóvároson. N a g v Balázs napri-
kakikészitő. a Szegedi Panríkakikészitők Egye-
sületének titkára, keréknáron tért haza hosz 
szabb útról, maid hozzáfogott, hogy a génjét 
megtisztítsa. Alig kezdett hozzá a munkához, 
rosszullét fogta el, maid nemsokkal ké«őhb 
meghalt. Az orvosi vizsgálat során megállani-
tolták. hogv a 37 éves egyesületi titkárt szív-
szélhűdés ölte meg. 

— Beregszászon letartóztatták' Pálöezv Hor-
váth La'ost. Beregszászon letartóztatták P á -
l ó c z v H o r v á t h Laiost, a Magvar Távirati 
Troda munkatársát, aki szabálvos útlevéllel 
édesanvia látogatására érkezett oda. Mindeddig 
nem közölték vele a vádat, amelv miatt a le-
tartóztatás tör'^nt. Állítólag gyilkosság és 
kémkedés a vád. 

— Főnyeremény után — tragédia. Brassóból 
jelentik: Csíkszeredán D ó c z i József iparos 5 
évvel ezelőtt megnyerte az 1 mill ió leies főnye-
reményt. Bármiiven hihetetlenül hangzik, hogv 
a pénz abelvett. hogv a családot kisegítette vol-
na — válságos állapotba hozta. A kincstár va-
gyonadó elmaradása címen 325 ezeT leit vett el 
a nénzb'"1 a hátramaradó összeg pedig bank-
bukás alkalmával veszett el. A kincstár a ki-
rótt adót nem engedte el, ugy. hogy elárverez-
ték Dórzi ki? családi házát. Dóczi belehalt az 
izgalmakba, fia öngyilkos lett. 

X Dr. Pajor szanatórium és vizgyögyintézet Bu-
dapest V i l i . Va«-ueea 17., szanatóriumi és kór-
házi osztálvokkal napi ? pengőtől Az ujrhenma-
osztálvon pöWyeni iszanpafcnlísok. Fizikotherapla 
Zander. Orthopad cvógvfermek. Rádiumkezelés, 
Fnterocleaner (bélfürdők) Bentlakó é* beiáróbe-
'egek kezelése Szívbetegek vizsgálatára Elektrrv 
kardlgraph'- kezelésére «pertálfs gyógymódok. 
Szénsavas és oxvgénfürdők Legmodernebb asth-
ma kezelés Anvagcserevizsgálat A sebészeti osz-
tálv látvánvos«Sgszámbamen6 mütőtermeiben koz-
metikai plasztikai operáeiók is végeztetnek: em-
tőplasztfka. orrtcorreeHŐ. arcmegfiatalltás. ránrel-
tüntetfs stb TIrologíai osztály Szülő osztályon 10 
napos legmérsékeltebb átalányárak Táiékoz*afás* 
nyújt: Temesváry Józse* gyógyszerész (tel. -13 91). 
Makón Szöllössy Jeo« gyógyszerész (tel.: 

M A K Ó I H I R E K 
A makói hagymások kíváncsian 
várják a parancsszindikátus fel-

tételeit 
Elmarad a csütörtöki értekezlet 

Tegnap hirt adott a Délmagyarország arról, 
hogy az idei hagymaérlékesités ügyében, miután 
a termelők és kereskedők nem tudtak megegyezni, 
hatalmi szóval döntenek a tavalyi szindikátusi ér-
tékesítési forma mellett. A földmüvelésügyi mi-
niszter döntésének alapjául az az előterjesztés 
szolgál, amelyet e tárgyban a külkereskedelmi 
hivatal' terjesztett elő. 

A miniszteri döntés tudomásulvétele és a szin-
dikátusi szerződés aláírása érdekében csütörtökre 
hívták egybe a termelők és kereskedők tárgya:ó 
bizottságát, ezt az értekezletet azonban az utolsó 
órában elhalasztották. A halasztást ilíetékes he-
lyen azzal indokolják, hogy a miniszter döntése 
még nem került kiadásra, enélkül pedig, amely az 
uj szindikátusi szerződés pontjait megállapítja, az 
értekezlet érdemleges munkát nem végezhetne. A 
miniszteri határozat kiadása után a külkereske-
delmi hivatal osztályvezetője, V e r m e s Gyula 
nyomban Makóra utazik, hogy az idei hagymaér 
tékesitést, amelyet a tavalyi szindikátusi tagok 
már a ,.maguk szakállára" megkezdtek, a minisz-
térium által előirt módon szervezze be, illetve in-
dítsa meg. 

Termelői körökben élénk kíváncsisággal vár-
ják az uj szindikátusi feltételeket. 

Véres sélakocsizás 
N a g v (Gömböcz) Sándor 36 éves makői ba-

| romfibevásárló tegnap délután italos állapotban 
, megfogadta K e c s k e m é t i István kocsiját, 

amellyel kocsmáról-kocsmára vitette magát. Egy 
sereg kocsma meglátogatása után azt az utasítás' 
adta a kocsisnak, hogy vigye ki a tanyára. A város 

: szélén- egy fordulónál Nagy Sándor lelépett a ko 
csiról. Kecskeméti észrevette az utas trükkjét 
visszafordult és meg is taíálta. Követelte rajta 9 
viteldijat, mire a részeg ember egy 20 filléressel 
aknrta kielégíteni. Egy darabig vitáztak, majd 
Kecskeméti, látva, hogy a részeg emberrel nem 
boldogul, otthagyta. Nagy Sándor azonban vissza-
kiabálta azzal, hogy mégis kifizeti, csak vigye 
haza. , 

Az ujabb tárgyalásnak a vége veszekedés leH, 
amelynek során Nagy (Gömböcz) Sándor bicskát 
rántott és azt többször Kecskeméti testébe szúrta. 

megsebzett ember felkapott kocsijára és a kór-
házhoz hajtatott, ahol a mentők ájultan szedték > 
íiz ülésről. Az orvosok megállapították, hogy egy 
szúrás a lépet, a vesét, egy pedig a tüdőt érte; ál-
Ippota életveszélyes. 

Nagv Sándort a detektívek lakásán megtalál-
ták. Tettét elismerte, ittasságával védekezett 
őrizetbe vették. 

— A Szent György leventeegyesület vasárnap 
délután 2 órai kezdette? rendezi meg népünnepélyét 
a felsővárosi Pály József leventepályán. 

— Szerencsétlenség. F e k e t e Károly 36 éves 
szőregi gazdálkodót szerdán este a mentők súlyos 
agyrázkódással a közkórházba vitték. Állapota sú-
lyos, kihallgatni még nem lehetett. 

Fülöp Jakab tudatja barátaival 

ismerőseivel, hogy imádott felesége 

és 

F 
. schwarcz Adél sz 

életének 61-ik, boldog házasságának 36-

ik évében rövid szenvedés után várat-

lanul elhunyt. 

Gyászolják még: fivére: Schwarcz Dá-

niel, nővére: Wellisz Henrikné, sógor-

női, sógorai, unokahugai, unokaöccsei és 

kiterjedt rokonsága. 

Angyali jóságát sohasem felejtjük' el. 

Temetése folyó hó 11-én délelőtt fél li-

kőr a zsidó temető cinterméből. 

Részvétlátogatások mellőzését kérjük. 


