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A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium 
jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-
sa 29.7, a legalacsonyabb 15.0 C. A barometer 
adata nullfokra és tengerszintre redukálva 
reggel 762.0, este 760.5 mm. A levegő páratar-
talma reggel 78, délben 40 százalék. A szél irá-
nya délkeleti, erőssége 1—5. 

A Meteorologiai Inlézet jelenj este 10 
órakor. Időjóslat: Nyugati, északnyugati 
légáramlás, változó felhőzet, nyugaton és 
az északi határszéleken eseűeg jelentékeny 
eső. A meleg főleg a Dunán tulon, keveset 
csökken. 

— Szegedi orvos sikere a budapesti nemzet-
közi bőrgyógyászati kongresszuson. Budapes-
ten mo6t fejeződött be a nemzetközi bőrgyó-
gyászati kongresszus, amely számos értékes 
tudományos eredményt hozott. A kongresszu-
son értékes sikert aratott u j tudományos eljá-
rásával dr. D e u t s c h Mátyás ismert szegedi 
orvos. Dr. Deutsch Mátyás a nemi betegségek 
kezelésében ismertette a kongresszussal u j 
gyógyel járását, amelynek előnye az eddigi el-
járásokkal szemben az, hogy nem műszeres és 
az általa előállított injekciós anyaggal a vér-
áram utján hat. A kérdéses betegségek injek-
ciók utján való gyógyítása a betegre nézve kel-
lemesebb és a mély gócok kigyógyitására is 
alkalmas, mert azok a felületen való kezeléssel 
kevésbé hozzáférhetők. Az eljárást dr. Deutsch 
az utóbbi három évben több budapesti intézet-
ben kidolgozta és az intézetekben a tudományos 
ellenőrzést is elvégezték. Az u j injekciós anyag 
az egyik budapesti egyetemi intézetben ké-
szül. A szegedi orvos értékes publikációiát a 
nemzetkőzi Kongresszus nagy érdeklődéssel és 
elismeréssel fogadta. 

— Halálozás. Szeged kereskedőtársadalmát 
ismét veszteség érte: Pulitzer József- a régi 
szegedi kereskedővilág ismert, rokonszenves 
tagja halt meg vasárnap 78 éves korában- Pu-
litzer Józsefet- Szegeden Igysaólván mindönki 
ismerte és becsülte- Tipusa volt a régi. békebeli 
tisztes magyar kereskedőknek- akinek eredmé-
nyes munkássága és irányítása mellett egész 
generációik nevelkedtek fel- Halálát nagyszá-
mú rokonsága, gyermekei, köztűk fia. dr- Pap 
Sándor, a parlamenti gyorsiróiroda tnn^sosn. 
unokái és tisztelő? gyászolták- Halála iránt ál-
talános részvét nyilvánult meg- kedden délután 
3 órakor kisérik el utosó útjára a zsidó temető 

cinterméből- . 

Vasárnap délután temettek el őszinte nagy 
részvét mellett Tókos Izsák ny- állami iskola-
igazgató feleségét- Az elhunytat'a rokonok, ba-
rátok és tisztelők nagy tábora kísérte el utolsó 
uí jár3 • 

— Ingyenes gyorsírás! gyakorlóórik kedden d. 
n. 6-kor kezdődnek a gyorsiróegyesületnél (Hon-
véd-tér 4.). 

— Kétszer magára lőtt egy ügyvéd felesége a 
budapesti törvényszéken. Budapestről jelentik: 
Nagy riadalmat keltett hétfőn délben a tör-
vényszék folyosóján egy fiatal asszony öngyil-
kossági kísértete- Mayer Gyula ügyvéd körül-
belül két esztendővel ezelőtt vette el feleségül 
Kérő Margitot- A legutóbbi időben a féri kere-
seti viszonyai erősen megcsappantak és igy ha-
tározták el magukat, hogy külön-külön .egy-©gy 

- .rokonukhoz költöznek- Az asszony, aki anyai 
örömök elé néz- többször kérte férjét, hogy köl-
tözzenek együvé- Mayer Gyuíáné hétfőn dél-
ben felkereste a törvényszékein dr- Mészáros 
Béla törvényszéki biró tárgyalótermét, mert 
megtudta, hogy férje ott tárgyal- A tárgyalás 
után férjéhez ment és ismét kérlelni kezdte-
sírva próbálta rábeszélni férjét- Mayerné végűi 
is hirtelen kinyitotta retiküljét és egy kiska-
liberű Flauibert-piszfollyal kétszer magája lőtt-
A lövés után eszméletlenül, esett össze- Odaro-
hantak az asszonyhoz, akit nagynehezen ma-
gához téritettek- Az asszony kétségbeesetten 
sírt, a mentők — látva előrehaladott állapotát 
— a Gyöngyösi-uti szülészeti kórházba szállí-
tották- Az orvosi vizsgálat megállapította- hogv 
szerencsére a lövés nem talált, az egész testé-
ben remegő asszony keze neim tudta tartani a 
rtfvelvert, a golyó me'ktte fúródott a faliba-

x Márkus fűszer, csemege, Klgyó-ucea. 
3 Osztály sorsjegyek a legközelebbi játékra kap-

hatók: a Szegedi Kénuüveuhanknál. 

— Gyomor- és bélhurut, az emésztés hiá-
nyossága, erős bomlási és erjedési folyamatok 
a gyomorbélhuzamban, bélbaktérium- és gyo-
morsavtultengés az enyhe természetes „Ferenc 
József" keserűvíz használata által legtöbbször 
rövidesen megszűnnek- A forró égöv országai-
ban észlelt orvosi tapasztalatok igazolják a 
Ferenc József viz rendkívül értékes hatását 
vérhasnál és olyan gyomorbetegségek esetén, 
melyek váltólázzal együtt lépnek fel. 

— Beiratkozás a gyorsírd és gépiróiskola októ-
ber 1-i tanfolyamaira (Honvéd-tér 4.). Tárgyak: 
gyorsírás, gépírás, szép- és helyesírás, ker. isme-
retek, levelezés. 

— Ha talajvizes a pincéje, ha nedves a lakása, 
raktára stb. szigeteltesse egyszer „BIBER-F" tel-
jesen szagtalan fehér habarosszigetelővel! Sok 
pénzt takarít meg, mert többé önnek szigetelésre 
nem lesz szüksége! 

Asz olvasó rovata 

A íulbuzgó helypénzszedő 
Igen tisztelt Szerkesztőségt Szeged piacának 

rrónu fellendülést a hetipiacos napok adnak-
Hetenkint kétszer, szerdán és szombaton jön-
nek be a városba a tanyaiak- Sajnos, az utób-
bi időben folytonos panaszt hallunk twi keres-
kedők a termelők részéről, hogy a helypénz-
szedők kíméletlenül és minden alapos ok nélkül 
molesztálják őket• Éppen a legutóbbi hetipiacos 
napon történt, hogy egy termelő kocsin szőlőt 
hozott naketn az üzletbe- Kocsijával először 
a Mars-téren állott meg és ott megfizette a 
rendes helypénzt• Később eljött hozzám a ke-
reskedés elé. hogy a szőlőt amit rendesen tőig 
szoktam vásárolni. íeadja- A termelő felesége 
künn maradt a Mars-téren és tovább árulta az 
aprójószágot- ö fizette meg a helypénzt és vé-
tet lenül nála marad a helypénzjegy is-

A Gtéí Apponyi Albert-nocában van az üz-
letem, a termelő itt állott me* kocsiiával- Egy-
szerre csak feltűnt egy helypénzszedő, körül-
kerülte a kocsit, majd nekitámadt a gaadának. 
hogy miért nem fizette ki a helypénzt• A jele-
net meglehetős lármás tónusban folyt le. a hely-
pépszedő reprodukálhatatlan szavakkal kezdte 
szidni a termelőt, aki idegesen kerossrélt a 
zsebeiben, a helypénzjegy után kutatott- Csak 
később jutott eszébe, hogy azt az asszonynál 
a téren hagyta- A helypénzszedő ekkor levette 
a kocsiról a lópokrócot és azt mondotta- hogy 
majd a java dalon hivatalban kiválthatja- Á 
termelő a félnapját elfocsérdi a helypénzszedó 
túlbuzgósága miatt- Azt hiszem az ilyen esetek 
is hozzájárulnak ahboa. hogy a szegedi piálok 
elnéptelenednek-

Soraim közlését megköszönve- vagyok stb-
Egy kereskedő-

A levéllel kapcsolatban PáXfi Béla vámfel-
ügyelő a következőket 

mondotta: 
— A Gróf Apponyi Afbertniccában előfordult 

esetet már jelentették nekem és azt kivizsgál-
tam- MegáJlapitottam. hogy a belypénzszedő-
aki ideiglenes minőségben van alkalmazva a 
városnál, kissé túlbuzgó volt- Bizony gyakran 
előfordulnak visszaélések a helypénzjegyekkel, 
a helypémzszedők igyekszenek ezeket megakadá-
lyozni- A szóbanforgő esetben a termelőnél nem 
volt a helypénzjegy. kocsijának .a táblájáról is 
hiányzott a jelzés, hogy megfizette a dijat-
Ugyanis a helypóniszedők jelet tesznek a ko-
csikra. hogy a helypénz már rendezve van- A 
hfc'lypénzszedő abban a hiszemben volt. hogy a 
termelő nem akarja megfizetni az illetéket és 
ezért lépett fel a kelleténél sokkal szigorúbban 
Ehhez persze nem volt foga de nem önérdekből 
cselekedett- Az esetet később tisztáztuk és a 
termelő megkapta az elégtételt Meg kell még 
jegyeznem, bogy külön kocsira szóló helypénz-
jesry is van, és külöm adunk helypónzjegyet a 
földón árusított árukra- Egy-egy termelő több 
jegyet is kap és ha kocsijával elmegy a Mars-
ténről. legalább a kocsi jegyet vigye magával, 
akkor nem teszi ki maját seanmiféíle kelleroet-
letiségnek-
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, Kapható: 

Epiiest anyag es lesMeresBefleseircn. 
Egy lámpa 
a lombob között 

A városi hivatalokat esztendők óta a bábom 
ntán alakult városkörüli telepek foglalkoztatják 
a legintenzívebben, ami érthető is. hiszen ezek 
a tellepek közmüvek nélkül létesültek, szinte 
márói-holnapra. lakosaik pedig teljes joggal 
sürgetik a kellemetlen hiányosságok pótlását 
az anyavárostól- Tiz küldöttség közöl legalább 
nyolc a telepekről jelentkezik és alig múlik el 
nap. hogy a polgármesternek ne kellene foglal-
koznia egyik-másik elébeterjesztett kívánságá-
val. panaszával- Most a Böhm-tétep jelentkezett-
Hosszú harc eredrnényeképen a mérnöki hiva-
tal nemrégen felszerelt egy uccai lámpát ezen 
a telepen- A panasznak ez a lámpa a tárgya-

A telepiek megítélése szerint ugyanis a lám-
pát a lehető legszerencsétlenebbül kiválasztott 
helyen szerelték fel. sitrü lombok között és igy 
hiába izzik a körte, hiába emészti a drága ára-
mot, világosságot nem igen hinthet maga köíé-
A telep tehát kapott végre lámpát, de nem 
sok köszönet van benne- Azt kérik a polgármes-
tertől. bogy szereltesse más. megfelelő heíyre-
Az alkalmat felhasználva, kutat is kért a telep 
a polgármestertől, mivel a lakosság vízellátása 
egyáltalában nem mondható kidégitőnek- A pol-
gármester megígérte a panasz és a kívánság ki-
vizsgálását 

CssH SISOFFER Ghester saftol egyen! 
Caemegettsletekben kapható. 

— Groer professzor előadása a gyermekkli-
nikán és emlékezése Klebelsberg Kunéról. Frei« 
herr Franz von G r o e r lengyel egyetemi ta-« 
nár tegnap este tartotta meg nagyszámú hall-
gatóság előtt a gümős allergiáról előadását a 
gyermekklinikán. Azon kutatásairól referált, 
melynek az allergia kérdését u j szempontok-
ból világítják meg és nagy jelentőséggel, prak-
tikus értékkel bírnak a tuberkulózis súlyossá-
gának és a betegség prognózisának megítélésé-
nél. Magasszinvonalu értékes előadását az egy-
begyűlt hallgatóság nagy tapssal fogadta. ..Kü-
lönös örömömre szolgait — fejezte be szavait 

Írofesszor Groer —, hogy itt Szegeden volt al-

almam előadást tartani nemcsak azért, roerf 
itt európai szellemű tudományos kutatást, 
kulturát és kutatásaimra visszhangot találtam, 
hanem azért is, mert ez egy olyan kiváló ál-
lamférfinek volt kedvenc tartózkodási helye* 
szivéhez legközelebb álló egyeteme, élete főal-
kotásainak szintere, mint aminő gróf K l e -
b e 1 s b e r g Kuno volt. Megindultsággal és ke-
gyelettel vezetett első utam a fogadalmi tem-
plom kriptájába, ahol tisztelettel adóztam a 
nagy kulturpolitikus emlékének. Soha som 
szűnő tisztelettel és hódolattal él és élni fog 
nemes alakja emlékezetemben.*4 

— Szerencsétlenség. Hétfőn este 7 éra tá j* 
ban sulvos lábtóréssel vitték a menták a sebé-
szeti klinikára özv. H o r v á t h Istvánné 3$ 
éves dorozsmai asszonyt. Á szerencsétlen a«z« 
szony át akait menni a vasúti átjárón, ekóz-» 
ben egy kocsi elütötte. A vizsgálat megindult* 


