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Özek a szegedi erdőkben 

Komoly hatósági panasz érkezett a város gaz-

dasági ügyosztályához: őzkár dul a szegedkör-

nyéki erdőségeken. Minden bőség szaporít. Hát 

még az őzfamiliák táján, ahol egyenesen istenpa-

rancsnak tartják, hogy a sok fiihoz kell a sok le-

gelőszáj! 

Ugy is lett. Talán kicsit túlságosan is ugy 

lett . . . 

És itt döbbent elő a veszedelem. A fü keve-

súlt és az őznépség ráfanyalodott az egyebekre: 

környéki őszi vetésre, kiápolt kerti konfektre, sőt 

— a szegónyebbje, az tudniillik, amely családi 

birtokként niesszebbcső félboldogulást nyert az 

elosztáskor, nos ez a kódistársaság fakéregevés-

re szorította magát . . « 

Emberi ideológiában azonban: őszi vetés lege-

lése, kertek dézsmálása és fakéreg pusztítása 

egyaránt tilos, elkészült tehát a vádirat. Annak 

rendje és módja szerint bekűldetett a város ha-

tóságához és sor került a hatósági Ítélethoza-

talra. 

Az Ítélet végrehajtása többrendbeli vadász 

Urakra bízatott, dc: szigorúan olykép, hogy ugy 

lövendő ki a garázda őznépség a szegedkörnyéki 

paradicsomból, hogy végül is minden — 40 hold-

ra csak egy őz maradjon. 
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— A Szegedi Leányegylet közgyűlése. Vasár-
nap tartotta meg élénk érdeklődés mellett évi 
közgyűlését a Szegedi Leányegylet. Az elnöki 
megnyitó ismertette a Leányegylet 1937—38. évi 
működését, amely igen szép eredménnyel járt. Egy 
év alatt mintegy 3200 pengőt vételeztek be kü-
lönböző mozgalmak és összejövetelek megrende-
zésével. Az összegből 25—30 személyes gyermek-
menzát tartottak fenn 5 hónapon keresztül mint-
egy 2000 pengő költséggel, 1200 pengőt a szegé-
nyek felsegélyezésére fordítottak. Az eredményes 
működés során sikerült teljes összegben meg-
őrizni az egyesület alaptökéjét. A mull évi ered-
ményes munka után remélik, hogv ugy, mint ért-
őig, a társadalom most sem fog elfordulni a Le-
ányegylet ismert nehéz munkájától. Ezután meg-
választották az újonnan jelölt tisztikari tagokat. 
Kovács Zsuzsát jótékonysági elnökké, Székely 
Valit jegyzővé, Spuler Irmát ellenőrré, Winter 
Annit vigalmi elnökké, Silbermann Erit titkárrá 
választották. Választmányi tagok tettek: Pogány 
Vera, Barla Vera. Szende Éva, Frenkel Márta, 
Ilullerer Magda, Buchwald Dóra, Fischcr Éva. A 
közgyűlés végül egyhangúlag 50 pengőt szavazott 
meg a felvidéki magyarság segélyezésére. 

— A Dankó Pista-Társaság a felsővárosi Kul-
furház nagytermében tartotta összejövetelét a ta-
gok élénk részvétele mellett. Dr. N c m c d y Gyu-
la elnök bevezető szavai után B r a s s a i (Ilóhn) 
János, C s e r t ő Gábor, B i t t ó János, D o m o n -
k o s Margit, M á r k v Imre, N é m e d y Gyula, 
N é m e t h y Sándor, P a j o r L. Kálmán és S z c-
k e r o s F.rzsi olvasták fel verseiket. Uj szerzemé-
nyű dalaikat Bittó János, Csertő Gábor és Török 
Mihály adták elő nagv tetszés mellett. Dr. Néme-
dy Gyula elnök a bal ítoni nópdalköllészetet is-
mertette. A résztvevő tagok lelkes hangulatban 
sokáig maradtak egyiilt. 

— Betörlek a Máv. raktárába. Vakmerő be-
törők garázdálkodtak vasárnap a Tisza-
pályaudvaron levő Máv. gyorsáruraklárban. 
Két ériékes csomagot vittek magukkal . Való-
színűleg megzavarták őket munká jukban , 
azért nem működtek tovább. A betörők kéz-
rekeritése érdekébea mindent megtett a rend-
őrség. 

— Dorozsmai hirek". "A" kuskundorozsniai asz-
taltársaság, amelynek S z t r i c h a Kálmán espe-
res-plébános a vezrlöje, a felsőmagyarországi 
..Magyar a magyarért" akcióra 10 pengőt fizetett 
lm. — E s z e s Imre nialomtulajdonos, a Nep kis-
kundorozsmai elnöke lemondott tisztségéről, he-
lyébe dr. Sztriha István ügyvédet jelölték. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak 
» Hatósági Munkaközvetítőnél. Férfiak: 3 ko-
vác-s, 30 kubikos, 1 késes és köszörűs, 1 fiatal vil-
lanyszerelő, 5 asztalos, 3 kádár, 4 bognár, \ kár-
pitos, 6 szabó, 5 cipész, 6 borbély és fodrász, 1 
sütősegéd, 1 cukrász, 3 kifutófiu, 3 nőtlen gazda-
sági mindenes. Nők: 4 höigyfodrásznő, 1 cipőtü-
zönő, 3 áruházi kiszolgálópő, 1 szobaleány. Hadi-
gondozottak részére fenntartott munkahelyek: 10 
fizönveccsomózónő. 

— Aranyérnél és béldugulásnál, valamint az 
ezekkel járó derékfájás, mcllszorulás, szívdobo-
gás és szédiilési rohamok cselén reggclenkint egy-
egy pohár természetes „Ferenc József" keserű-
víz csakhamar kellemes megkönnyebbülést ered-
ményez. Kérdezze meg orvosát. 

— Betörés. S i p r á k László határőrszázados 
feljelentést tett a rendőrségen, hogy hétfőre vir-
radó éjszaka betörők jártak a Feketesas-ucca 22. 
száaru házban levő lakásán. Huszonhat pengő 
készpénz és több mint háromszáz pengő értékű 
ékszert vittek magukkal. A rendőrség megin-
dította a nyomozást. 

Közkivánctra ismét Szegeden 

Hámon Mm 
a kitűnő cnek- cs o lőadőmüvésznő 

magyar nótákat énekel 
G a i ó d i I g n á c 

a hires cigányprímás és zenekara kíséretével 

minden este 

a Székely Otthonban 

Nemzetgvalázást 
követett el Németország-

ban dolgozó magyar 
munkások között 

Egyévi fogházra Ítélték 

(A Délmagyarország munkatársától .) Schil-
ler Ferenc üö éves gyulai füszerkercskedő és 
dohánytőzsdés ellen az ügyészség a magyar 
nemzet megbecsülése ellen irányuló vétség 
mial t vádiratot adolt ki. A kereskedő és fe-
lesége egy tizennégy tagú munkáscsoportlal 
kiment a németországi Iledersleben községbe, 
ahol cukorrépaföldek megművelésével foglal-
kozott. Schiller volt a tolmácsuk, dc közte és 
a munkások között már a magyar határ el-
hagyása után kezdődölt az egyenetlenség. He-
derslebenbe még jobban elfajultak a dolgok-
Egvizben Schiller minősíthetetlen kijelenté-

seket tett. Ilyeneket mondott: „Ilazug, pisz-
kos, disznó magyarok!" 

Schiller mindenképen rá akarta venni tár-
sait. hogv lépjenek be a nemzeti szocialista 
pártba és viseljék a pártjelvényt, amit vi-
szont a munkások nem voltak haj landók 
megtenni. Az á l landó ellentétek miatt a mun-
kások Schiller ellen a német uradalmi in-
téző előtt is panaszt emeltek és ekkor hasz-
nálta a fenti durva szavakat, ma j d kiköpött 
társai előtt. 

A hétfőn megtartott tárgyaláson Schiller 
azzal védekezett, hogy „a munkások hosszú-
ból jelentették fel. mert németországi tartóz-
kodásuk alatt helytelen viselkedésükkel több-
ször megrótta őket". 

Varga György. Magda Lukrécia, Boros Tsl-
ván és Juhász János a főtárgyaláson is ellene 
vallottak. Elmondották, hogv amikor Tői-
gvessy miniszteri tanácsos k innt jár t Henders-
1 eben ben, figyelmeztette Schillert, hogy vi-

selkedjék esendben és ne hozzon szégvent az 
országra. <*> azonban tovább „hazug cs pisz-
kos magyaroknak' ' titulálta őket. Bár a né-
metek nem tudták, liogy mit jelentenek ezek 
a szavak, az egész k'nnflortózknd ísuk idején 
„hazug magyarnak" titulálták őket. 

Az ügvész súlyos büntetést kért vádbesze-
irlcben A' biróság rövid tanácskozás után egy-
évi fogházra itélte. 

Az ügyész sulvosbitáserf. a vádlott a bű-
nösség k i m ondó s á é r 1 f e 11 ebb e z e 11. 

Kölcsöiütönwfór 
A n t i a g a l e ö n a ő u o b b 

e l ő f i z e t é s e í e a h i s e b b 

MAKÓ X. 18. 
A hagyma Ara. Budapestről jelentik: A Kül-

kereskedelmi Hivatal közli, hogy a hagymakivi-
tel ellenőrzóscro alakult bizottság a voröshagy-
maértékesités ügyében tájékoztató ülést tartóit, 
anielyen megállapították, hogy a külföldi eladási 
lehetőségekben változás nem történt. A bizottság 
a fokhagyma termelői árát a külföldi piacokon 
történt áresésekre való tekintettel vasárnaptól 
kezdődően a következőkben állapította meg: Első 
osztályú 16, közép 12, apró 9.50 pengő mázsán-
kint. 

Vasárnapi ablakbeverések. H o r v á t h István 
Kápolna-uoca 2. szám alatti lakos feljelentést telt 
Koczkás Mihály ellen. A feljelentés szerint Kocz-
kás részegen beállított Horváth István lakásába 
s ott garázdálkodni és fenyegetőzni kezdett. Ami-
kor Horváth István kitessékelte a hívatlan ven-
déget, az dühében beverte házának ablakait. —> 
özv. Z e i d b n e r Izidorné feljelentést tett a 
rendőrségen ismeretlen tettesek ellen, akik' va-
sárnap este Aradi-uccai házának ablakait be-
verték. , 

Részeg legény botránya a moziban. Vasárnap 
délután a makói Park Moziban egy részeg fiatal-
ember belekötött Bergmann Izidor gyengeelméjű 
fiúba s hangos botrányt rendezett. Az ügyeletes: 
rendőr figyelmeztetésére a duhaj részeg most 
már a rendőr ellen fordult, neki is támadt, ugy, 
liogy megbilincsrlve kellett elszállítani a rend-
őrségre. A rendőrségen megállapították, liogy az 
elázott és garázda legény TI á r i Péter 27 éves 
Wekerle-uccai lakos. Éjszakára, kijózanodásáig 
a rendőrségen tartották s reggel a rendőrségről 
vonultatták ho csapaltestéhez. ' Az eljárást bot-
rányokozás és hatósági közeg elleni erőszak cí-
mén megindították ellene. 

Anyakönyvi hírek. Házasságra jelentkeztek: 
Koczkás Mihály Vas Ilonával. Csanádi István 
Váry Máriával. Elhaltak; Török Julianna nyolc 
napos (Tulipán-ucra 15.Y, Cscmoezki Ferencné 
Kovács Hona 44 éves (Ratthvánv-ncen 48). 

Budapesti értéktőzsde zárlat. Az értékpiacon 
ma is szilárd volt az irányzat, jeléül annak,hogy 
a tőzsde közönsége továbbra is igen bizakodóan 
itéli meg az ország külpolitikai helyzetét. A ked-j 
vezö hangulat élénkebb vásárlásokra ösztönözte a 
spekulációt és különösen a vezelö bányaértékek' 
az üzletidö elején számottevő árjavulásra tettek' 
szert. Külső vételek nyomán a kereslet a tőzsde-' 
idő folyamán fokozódott cs a Bauxit, Kőszén és. 
F>ima részvények mellett igen jó érdeklődés mu-
talkozott a Magyar Cukor, Nasici és Trust rész-
vények iránt is. A borsodi szén jegyzését 10 szá-í 
zalékot meghaladó áremelkedés miatt átmenetileg 
fel is függesztették. A tőzsdeidő végén nyercség-
biztosiló eladások mialt nz árfolyamok kissé visz-
szaestek, azonban a tőzsde igy is bizakodó han-
gulatban kissé szilárd irányzattal zárt. Magvar 
Altalános Kőszén 337.5, Ganz 22.60, Egyesült Izzó' 
115, Szegedi kenderfonógyár —. 

Zürichi deviza zárlat. Páris 11.71. London 2093, 
Newyork 441.50. Brüsszel 74.60, Milánó 23.225. Am-
szterdam 240.35, Berlin 177. Szóba 5 40, Prága 
15,15, Varsó 83, Belgrád 10, 'Athén 3.95. Bukarest' 
3.25. 

A Magyar Nemzeti Bantc hivatalos valutaárfo-
lyamai. Angol font 16.10—1630, belga 57.50 -5810, 
cseh korona 550—1000. dán kor. 72.55—7335. dinár 
7.15—7.70, dollár 338.05-342.95, francia fr. S80-. 
920. kanadai dollár 33200—,33700. hollandi forinf 
1R4.85—186.85. lenével zlotv 60.00-61.10. deu 3.0O—. 
3.45. !eva 800-360. líra 16 90-17.90 (500 és 101X7 
lirás bankjegyek' kivételével), német márk'a ——, 
norvég korona 80 90-?l 85, svéd kor. 83 00—83.90* 
sváici frank 76.95—77.85. 

Budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése, 
Buza tiszavidéki 77 kr-os 20 15 -20 60. 78 kg-ns 
20 65—2080. 79 kg-os 20.85—2100, 80 kg-os 2o 9.1 
2110. felsőtiszai, dunánluli. dunatiszai 77 kg-os 
20.45—20.55. 78 kg-os 20 65—20.75. 79 kg-os 20.95— 
—20.95, 80 kg-os 20 95—21 05. Bozs pestvidéki 152.5 
—1.5.35. takarmánvárpa T. 18 30—18.50, sörárpa L 
21.00-21.75, zab I. 1890-19.10,' tengeri 17.70-. 
17.85. 

Csikágdf terménytőzsde zárlat. Buza alig tar-

tott. Dec. 64.75—hétnyolcad, mái 65 hétnyolcad—. 

66, jul. 65.25 Tengeri tartott. Bee. 1125. máj. 43 

ötnyolcad, jul. 19 Rozs alig tarlóit. Dec 12 öt-

nyolcad, máj. 13.75. 


