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A vidéki kereskedők 
országos értekezlete 

A vidéki kereskedelmi testületek az idén 

Szombathelyen rendezik meg negyedik orszá-

gos értekezletüket, augusztus 24-én és 25-én. 

Az értekezleten nemcsak a Dunántu l , hanem 

az ország más, kőztük Szeged kereskedelmi 

testületei is résztvesznek. 

A gyűlésen szakma szerint bizottságokat 

alakítanak, amelyek az egyes szakmákat ér-

deklő kérdéseket kü lön fogják tárgyalás alá 

venni. A rendezőbizottság erőteljes propagan-

dát indított, hogy a kétnapos országos értekez-

leten a kereskedelem minden kívánságát nyil-

vánosságra hozzák. 

Egy szegedi gyáros kender* 
gyárat létesít Mohács-szigeten 

(A Délmagyarország munkatársától . ) Bara-

nya vármegye kisgyülése érdekes szegedi vo-

natkozású ügyet tárgyalt a napokban. S t a r k 

György szegedi gyáros bejelentette a várme-

gyénél, hogy Mohács szigeten kendergyárat 

akar létesíteni. Az üzem felállítását azonban 

attól tette függővé, hogy Mohács városa 10 

éven át különböző adókedvezményt biztosit az 

u j gyárvállalat számára. Mohács képviselőtes-

tülete a napokban tárgyalta a szegcdi gyáros 

beadványát és elhatározta, hogy a kért ked-

vezményeket megadja, mert a szegedi gyáros 

vállalkozása ugy a munkanélkül iség csökken-

tése, min t ipari és kereskedelmi téren is je-

lentós előnyökhöz juttat ja a város lakosságát. 

Ezekre az indokokra való tekintettel most a 

vármegyei kisgyűlés is hozzájárult , hogy a 

szegedi gyárvállalat számára a kivánt kedvez-

ményeket megadják. Arról értesülünk, hogy 

most m á r rövidesen megkezdődik a szegedi 

gyáros gyáralapitásának előkészületei Mohács 

szigeten. A gyáralapitás elé szakmai körökben 

nagy érdeklődéssel tekintenek. Baranyában 

meglehetős olcsó a kender és ezért jó gondo-

latnak tartják a gyáralapitást. 

Azz olvasó rovata 
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Panaszos levél Somogyi-telepről 
Tekintetes Szerkesztőségi A Somogyi-telepen az 

a divat, hogy a kerékpárosok nem a koésiuton, 
hanem a járdán közlekednek és állandóan fenye-
getik a gyalogjárók testi épségét. Ugy tudjuk, 
hogy ez tilos, éppen ezért a rendőrségnek foko-
zottabb gondot kellene erre a kérdésre fordítania. 
A tyúkok, libák és disznók az utakon legelnek, el-
képzelhető, hogy nem » legtisztább állapotok ural-
kodnak errefelé. A fiastyukokat pedig a járda 
melletti fákhoz teszik, ami által akadályozzák a 
forgalmat. 

Kérjük az illetékes hatóságokat, hogy ezt a je-
lenlegi helyzetet mielőtt szüntessék meg. Tisztelet-
tel: Egy régi előfizető. 

Harkány gyógyfürdő augusztus 21-tfii utóidényi reuma-
kurák: szállodai szoba, teljes el-
átáfl, I. o. kádfürdő napi 1 — P. 

14 napi tartózkodás után 50°/«-os 
visszautazási kedvezmény. E» 

Hirek 
Az idő 

A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium 
jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-
sa 18.4, a legalacsonyabb 12.8 C. A barometer 
adata nullfokra és tengerszintre redukálva 
reggel 7615, este 762.1 mm. A levftgö páratar-
talma reggel 85, délben 80 százalék. A saél irá-
nya északnyugati, erősíéje 1—1 

A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 
órakor. Időjóslat: Gyenge légáramlás, az or-
szág nyugati felében és valószínűleg a fő-
városhan is kevés felhőzet. Keleten eset-
leg néhány helyen kisebb eső, a hőmérsék-
let kissé emelkedik. 

Csak STAllFFER Cfiesler saltot eoven! 
Csamega i t s l e takben k a p h a t ó . 

Dr. Z ffer Alfréd temetése 
Csütörtökön délelőtt nagv részvét mellett te-

mették el dr. Z i f f e r Alfrédot. Barátainak és 
tisztelőinek nagy sokasága kisérte utolsó út jára 
a szegedi temetőbe, ahová, bár budapesti lakó* 
lett, utolsó kivánsága szerint szeretett felesége 
mellett akart pihenni . Budapesti otthonából 
vele jöttek, akik utolsó szomorú éveiben mel-
lette álltak és megszépítették életét: egyetlen 
nővére, unokahugai és unokaöccsei. A temetési 
szertartást dr. F r e n k e l Jenő rabbi végezte, 
aki meleg szavakkal emelte k i Ziffer doktor 
emberi erényeit, tudását, emberszeretetét és 
baráti áldozatkészségét, amellyel sok hasonló 
lelkű társat láncolt magához és közismerten 
vendégszerető házához. Az orvosszövetség és 
városi közkórház orvosai nevében dr. E r d é-
l y i Jenő búcsúztatta dr. Ziffer Alfrédot. Kere-
setlen beszédben méltatta elhunyt kartársa or-
vosi tudását, k ivá ló szakképzettségét, amely 
Szeged egyik legkiválóbb fogorvosává avátta. 
Meghatottan mondott Tstenhozzádot a jó barát-
nak. akinek háza m ind ig nyitva állott, hogy 
találkozó helye legyen művészeknek muzsiku-
soknak, barátoknak. Amolvan társadalmi ..sza-
lon" volt mozgalmas, érdekes, lüktető élettel, 
melegséggel. A visszaemlékezés képei könnve-
ket csaltak a gyászolók szemébe és csendes 
részvéttel, igaz szeretettel állták körül a ked-
ves Ziffer Frédi koporsóját, mig ráhullottak a 
rögök a fáradtan, sok hányattatás után szü-
lővárosába megtért jó ember tetemére. Vele a 
régi Szeged sok szép békeévének gazdngsága. 
vidámsága, a régi vendégszerető ház kedves 
szépségének emlékei szálltak sirba. 

a fiiiaiw- es ímQimnmPM 

Panasztelvevft 
csnefeientOlroddnHat l. toó la.-iel 
péntektói kwdődóleg Kossuth Lajos sugárut 89. 

sz. alá, telepúnk irodahelyiségébe kezezzük át. 

liindennemQ 
KftzOiéK bemutatását 
ugyanott v*ge«ük. Panaszirodánk telefoneiáma : 

34-00. Villamos megállóhely. 
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_ Bélrenyheség és kinzó főfájások, a máj és 
epeutak bantalmai , gyomor- és bélhurut , 
aranyeres haiok és a végbél megbategedései ese-
tén a természetes „Ferenc József" keserűvíz 
gyorsan és biztosan megszüntet i 'a hasiszervek 
pangását. 

— Szent István-napi istentisztelet Szent Ist-
ván napján, kedden délelőtt 10 órakor a foga-
dalmi templomban ünnepélyes istentisztelet 
lesz. 

— 500 k ina i falu viz alatt. K ínában kiáradt 
a Hoangho folyó és elöntött 500 f a l u t 30 ezer 
ház kei-ült viz alá. Hivatalosan 1 mi l l ió 700 
ezerre becsülik a menekültek számát 

— Három kisgyermek katasztrófája a Tiszán. 
Tiszakerecsény mellett a Tiszán fürdött h á rom 
kisgyermek. Áz ár elsodorta őket J á s z ó Jó-
zsef ki akarta menteni S z a l m a Klár i 10 éves 
kisleánykát, dc maga is ma jdnem a Tiszába 
veszett." A három gyermek holttestét még nem 
találták meg. 

* Márkus fűszer, csemege, Kigyó-ncca. 

— Rajtaütés — őrizetbevétel. A rendőrség 
hosszas nyomozás és megfigyelés u tán jen ie-
ken őrizetbevette G u l y á s Ferencné Vidra-
ucca 3. szám alatt lakó varrónőt, aki ellen az 
a gyanú merült fel, hogy régi idő óta keríté-
sekkel foglalkozott. A rendőrség figyelmét m á r 
korábban felhívták Gulyásné működésére, azon-< 
han megfelelő bizonyítékok h i ányában nem 
tudtak a varrónő elien fellépni. Á nyomozás 
most sikerre vezetett. A rendőrvég olyan adatok 
birtokába jutott, amelyek kétségtelenné teszik, 
hogy Gulyásné kerítéssel foglalkozik. Igy elér-
kezettnek látták az időt arra, hogy a varrónőt 
leleplezzék és elfogják. A detektívek a szoká-
sos módszerrel, rajtaütésszerűén hatoltak be 
Gulyásnéhoz és azonnal a rendőrségre vitték. 
Kihal lgatása után őrizetbe vették és szomba-
ton már át is szál l i t ják az ügyészség fogházába. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Állást kaphat a Ha-
tósági Munkaközvetítőben: 1 faesztergályos, 1 lü-
tővezetékszerelő, 2 kovács, 1 kádár, 1 szíjgyártó, 
1 hadirokkant molnár, 1 25 százalékos hadirokkant 
villamoskocsivezetó. 

Be - és külföldi térti szövetek 
SELYMES BLAU-nál 

\z OMWE liirel 
Az O M W E a vasárnapi gyorsvonattal egy 

csoportot indít. Akik a csoporthoz csatlakozni 
óhaj tanak, jelentkezzenek a kiadóhivatalban. 

0 malom forró vize 
megölt egy kisfiút 

(A Délmagyarország munkatársától.) A szentesi 
közkórházban pénteken délelőtt meghalt Rácz Ist-
ván 10 esztendős kisfiú. Rácz István még augusz-
tus tizedikén került súlyosan sérült állapotban 
a kórházba. Teste tele volt első- és másodfokú 
égési sebekkel. A kórházban ápolás alá vették, 
azonban segíteni „pem lehetett rajta, pénteken 
reggere kiszenvedett. A nyomozás megállapítása 
szerint az égési sérülések a Budapesti Gőzma-
lom kifolyójánál érték a kisfiút. Tizedikén dél-
után a kis Rácz István a Budapesti Gőzmalom 
előtt álldogált, ott, ahol betonciöveken tódul ki a 
forró viz az uccára. A gyerekek azt nézegették, 
hogy a viz elég meleg-e. Egyikük sem mert egé-
szen a viz közelébe menni, csak messziről nyújtom 
gattik a nyakukat. Az egyik pajkos tiu, a barátja, 
meglökte Ráczot, aki igg a ufzba mhant. Hama-
rosan kiemelték, de addigra teste tele volt égési 
sebekkel, valósággal pecsenyepirosra főtt a forró-
sigban. A halálesettel kapcsolatban megindult a 
vizsgálat Elsősorban is a malom felelősségét tisz-
tázzák, a malmot ugyanis felelősség terheli azért, 
mert a forró vizet olyan helyen távolítja el, ahol 
az ehhez hasonló halálos szerencsétlenséget okoz-


