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Élénkség a szegedi Ingatlanok 
forgalmában 

fA Délim VurorszAg munkutársálól.) Szege-
din :iz ingatlanok forgalmában néhány hét óta 
éléttkfcég mutatkozik. Azelőtt naponkint átla-
gosan egy Ingatlaneladást jelentettek 1k> n 
teleki inyvl hivatalban. A nváron teljesen 
inugiV az Ingatlanforgalom, hoteiikiill alig 8 
— KI ii itlancsetv történt. Október közepe óta 
niegvál /.ull a helvzet, nz elmúlt négy hét 
alatl lÜiilt ingatlaneladás volt Szegeden, mint 
i/elölt ír'rom hónap alatt. 

A legutóbbi héten különösen nagv volt. a 
I. galom, nem kevesebb, mint 47 ingallanát-
rub list jelentettek be, az eladások összértéke 
137.000 r"ngőt tett ki, köztük 15 holdas ta-
rnál 2,'!.( ) lengőért, házakat pedig 12.000 
10.1)00 és ' '»XI pengőért adtak el. 

Az ingatlanforgalom némi emelkedésére mu-
tat, hogy amig 1935 október 15-ig 2255 ingat-
laneladás volt Szeged területén, ebben az év-
ben ugyanezen idő alatt 2279 ingatlanátruhá-
zást jegyeztek be. Érdekesek a következő ada-
tok is: 

Zálogjog bekebelezés volt 1935 október kö-
zepéig 1430. 1936-ban 1711. Zálogjog törlés 
1383, illetve 971: végrehajtásból származó beke-
belezés 1068. 1002; törlés 601. 762; Vétel 22r.r>, 
2270: árverés utján 15135 októbes 15-1« 232 in-
gatlant adlak el. az idén október közepéig ár-
vetésből kifolyólag 193 ingatlant adtak el, 
harminckilenccel kevesebbet, mint a múlt év-
iben; ' ' : 
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Miskolcon keresték, 
a Csillagbörtönben 
találták meg 
a nőiruhás szélhámost 

(A Déhnag^arortUa munkatársától,) A 
síegedl rendfirségre tegnap körözés érkezett, a 
miskolci rendőrségről. liriczó Árpád 22 éves 
misiktilei borból yaegódot koreeték, aki eoroza-
Itm CMítlátiokat követett el Miskolcon. A szegedi 
rondőrite megállapította, hogv Hriczó Szege-
den tartózkodik, még pedig a legjobb helven: 
a kerületi börtön lakója. Hriczó Szegeden ÍR 
több bűncselekményt követett el. O volt az, 
ífkl bűncselekményeit nőiruhában követte el. V 
lánvoe arcú börbélvsoiréd előszeretettel öltött 
rtÖirilhát ée igv követte el lopáeait. A szegedi 
rriidfil'ség értesítette a miskolciakat, hogy 
Hriczó rendelkezésükre áll a — Oillagban. 

Hasonló eset történt egv karija Ferenc nevli 
¿ti e*ítendös kovácssegéddel is. ö t a nagyka-
nizsai rendőrség kereste, mert alaposan gya-
núsítható volt egv nagyseabásu lopással, ami-
kor aranytárgyak Hintek el egv nagvkanizsai 
kereskedő lakásából. Vargát is a Csillagbör-
tönben találták meg a. detektívek. A kovács-
segéd ugyanis Szegedre jött és itt a nyáron 
több bűncselekményt követett, el, amiért két-
fnetendei fegyházra ítélték. Ezt a büntetését 
tölti jelenleg is. A detektiVek elölt elismerte, 
hógy i1 követte el a kanizsai lopa«t, aranyórát 
és láncot lopott többezáz peng/5 értékben és a 
réiizt, amit a lopott holmikért kapott, elmu-
irttta. Megindult ellene az eljárás. 

Görbe Samu nv. alezredes mint atyja, 
l'olczn^r 'Antónia, ftzv. Gaál Henrik né 
sz. Polezner Erzsébet és l'olczner Zol-
tán és neje mint nagynénjei, illetve nagy-
bátyja ntflvséges fájdalomtól megtörvo 
tudatjuk, hogy leányom, illetve családunk 
dédelgetett neveltje, a mi Torrón szere-

lell, felejthetetlen drága jó kis unoka-
uugunk. 

Görbe Blanka 
olyó év november hó 11-én esle 7 óra-
kor, évekig tartó kinos szenvedés és a 
halotti szentségek ájlatós felvétele nlán 
:l(l éves korában, az Ur szent akarata 
folytán visszaadta jóságos lelkét Terem-
tőjének. Drága halottunkat T. évi novem-
ber hó 13-án d. a. fél 4 órakor temetjük 
n belvárosi temető kupolacsarnokából. 

Angyali lelkének üdvéért f. évi no-
vember hó 1 l-én délelőtt fl órakor ninn-
d.-tljuk, az engeszteld szentmiseáldoií.ilol a 
felsővárosi Minoriták templomában. 
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TiszaLajos k'lrut 42/a 

II spekulációs fokhagyma 
előtt megnyitják a határt 

Veszedelmek a fokhagvmapiacon. Szerdán 

meg egyszer megkísérlik a hagymaexpori-

vásárt 

(A Délmagyarország makói tudósítójától.) A 

makói hagyma márkázása nem az egyedüli hagy-

maprobléma, ami foglalkozlal ja a kertészeket és 

a kereskedőket. A zárt területté való nyilvánítás 

évtizedes kertészharc eredményeként jelentkezik, 

a kertészek valóban örömmel veszik tudomásul 

árinak megvalósítását. A kertének" igen. sőt a 

kereskedők is, akik azonban különösnek tartják, 

hogy arra az értekezletre, amelyet az ügyben tar-

tottak, a Hagymaházban, egyetlen kereskedőt sem 

hívtak meg, mert hiszen a szövetkezeti igazgató 

egyébként bármilyen tiszteletreméltó munkásságot 

fejtsen is ki a hauvnaexport terén — még sem 

tekinthet« kereskedőnek. 

A másik hagymakérdés, ami ebben a pillanat-
ban még a márkázásnál is jobban i/.galja a ter-
melőket és kereskedőket, az a fokhagyma problé-
mája. Két körülmény tette a problémát aktuá-
lissá. Az első ft fokhagyma áresése. 52—51 pengő-
ről 40 pengőre esett a fokhagynia ára. A második, 
az exportvásárok sikertelensége. A kereskedők 
szerint mesterséges beavatkozás történt a tok-
hagyma áralakulásába azok részéről, akik ha-
talmas fokhagymakíszleteket őriznek raktárajk-
ban s akiknek egv elsőrendű érdeke egy spekulá-
ciós ár kialakitása. 

Hogy a Külkereskedelmi Hivatal és a hagyina-
gazdasági élet vezetői rájöttek e veszedelmekre, 
azt mi sem mulatja jobban, mint av. a tény, hogv 
a Külkereskedelmi tllvataf megbízottja felkeresle 
nz összes kereskedői lrodákil és tudatta velük, 
hogy szerdán niégegysZer megismétlik •,>•/. export-
VlUÜrt s hogy a kereskedőknek nagyobb ambíció-
juk legyen a vásárláshoz, tudatta azt is, hogy a/, 
a kereskedő, aki egv ragon mij árut vásárol, a/, két, 
és fél vagonra kap szálli<á*i engedélyt. E í azt 
jelenti, hogy a spekulációra vett áru előtt megnyit-
ják a határokat. Igen ám. de a kereskedőkre néz-
ve ez az Intézkedés egészen mellékes, mert spe-
kulációs készleteik mennyisége elenyészően kicsi 
s igv a kedvezménnyel nem tudnak élni. szemben a 
Metessze], amelyről kereskedői körökben egyfin-
tc 1(1 a vélemény, hogy 10 vagon spekulációs árura 
kapott szállítási engedélyt. Kz a spekulációs *tu 
lesz tollát hivatva kielégíteni a cseh sznperkOh-
Mitgenst. A kereskedők még ebbe is belenyugsza-
nak, de megoldatlan rejtély elfltlük az. hogy ha 
már ilv tnödon fedezik le a smipCi'kontingens szük-
ségleteit, akkor miért nem tették ezl meg három 
lifttel ezelőtt, amikor módjukban állt volna s ami-
kor még — normális árak mellett biztosítani le-
hetett volna a cseh piacot » maavar f o k b a n a 
számára. Ma azúnbaii egészen kilátástalan a hely-
zet és a szerdára hirdetett exportvásár sikere is 
tisztára a vélellenségektől függ. 

A SZEGEDI METEOROLÓGIAI OB-

SZERVATÓRIUM jelenti: Szegeden a 

hőmérő legmagasabb állása tí.9, a leg-

alacsonyabb 4.0 C. A barométer adata 

unllfokra és tengerszintre redukálva 

reggel 7fi5.fi. este 765.8. A levegő pá-

ratartalma reggel 95, délben 80 szá-

zalék. A szél iránya déli, erőssége 1—8. 

A Metcorologial Intézet jelenti este 

10 órakor. IDÖJÓ8LAT: filénk dél-

nyugati szél, változó felhőzet, helyen-

kint, főleg délnyugaton eső, a hőmér-

séklet kissé emelkedik. 

Átöröklés és kiválasztás 
Somogyi József előadása a lelki átöröklésrdl 

Csütörtökön az Egyetembarátok Egyesületa 

előadássorozatában előadást tartott S o m o g y i 

József főiskolai tanár „A lelki átöröklés" címmel. 

Beszédének bevezető részében azzal a kérdésül 

foglalkozott, hogy „egyformák vagyunk-e szüle-

tésünktől fogva, vagy már bizonyos lelki elhatáro-

zottságokkal jövünk-e a világra." Az ujabb kuta-

tások kimutatták, hogy az ember nem meghatáro-

zatlan nyersanyagként jön a világra — mondotta 

—, hanem léte első percétől kezdve bizonyos ftrS-

költ lest! és lelki hajlamokkal rendelkezik. A lel-

ki átöröklés példáját mutálják a családkutatások. 

Egy amerikai család történetét kutatva, kimutat-

ták, hogy a család 1253 tagja közül csak ÍM volt 

normális. De ugyanígy átöröklődik a kiváló te-

hetség is. Ismertette ezután egy egész sereg te-

hetséges család körében végzett kutatások ered-

ményét. A B a c h-családnál öt generáción keresz-

tül kimutatható a tehetség, Bach 19 gyermeke kö-

zül hat mutatott fel rendkívüli tehetésget, főkép 

zenei területén. Érdekes az a megállapítás is, hogy 

leginkább a zenei és a matematikai tehetség örök-

lődik át. 

Foglalkozott ezután az előadó a* átlagos lelki 

hajlamok átöröklésével. Az átöröklődő hajlamot 

külső hatásokkal megváltoztatni nem tudjuk —< 

fejtegette —, a nevelés, tanulás nem érinti az át-

öröklött hajlamokat, legfeljebb degenerálni tud-

juk az átöröklés! anyagot. Az álörökléíi anyagi 

javulása csak megfelelő kiválasztás utján várha-

tó, mire korunk eugenikal törekvései is irányul-

nak. Az előadó mindebből azt a következtetést 

vonta le, hogy ..« szélsőséges demokrácia, minden 

ember teljes egyenlősége szerint természetelle-

nes", mert az egyének és családok között meg nem 

változtatható különbségek vannak. Ez azonban 

nem jelenti még azt, hogy az ember minden csele-

kedetét determinálják az örökölt hajlamok. 

Az elÖad-ísl (ír. C s e k e y István professzor 

köszönte meg. 

Bútorszövet, 
ii kárpitoskellékek, vízmentes 

ponyva, lótakaró gyári áron 

V a r g a M t h ó l y cégnél, Aradi-u. 2. 

BUDAPESTEN 
legolcsóbb és a pálynudvarok-

4 hoz l e gkö ze l ebb fokszik n 

H U N G Á R I A 
göz, kádfürdő,«sVizgyógyintézet 

(VII., Dóhány-ucca 44. szám) 
Nyitási raggel 5 órakor. — Gőz> és kád* 
fürriö éra P 1 . - Kiszolgálási dl) csak-10 flll 


