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Az idő

HIREK
— Versaillesbe költözik a volt albán királyi
pár. Párisból jelentik: Zog volt albán király
kedden reggel megérkezett Versaillesbe, ahol állandóan lakni fog. Amint ismeretes: a volt uralkodó számára kibérelték a La Mayo-villát. A volt
király kíséretével érkezett. Antwerpenen
és
Brüsszelen keresztül az északi országokban telt
utazása után Versaillesbe. Felesége, Geraldine,
nem jött vele Versaillesbe, hanem egyenesen betegen fekvő édesanyához, Bourgesbe utazott.
— Halálozás. Keddre virradóra hosszas szenvedés után 76 éves korában elhunyt R e i c h Manó ny. kereskedelmi iskolai igazgató. Elhunytával Szeged egy jellegzetes, széles körben ismert
és becsült egyénisége távozott el az élők sorából,
aki hosszú időn á't eredményes és ambiciózus tevékenységet fejtett ki a város életélben, különösen pedig a pedagógia terén. Négy évtizeden át
végezte kiváló felkészültséggel és értékes emberi
tulajdonságokkal nevelői munkáját, mint a szegedi kereskedelmi iskola tanára. Generációkat
nevelt fel a kereskedelmi ismeretek tudásában,
pedagógiai munkáját mindenkor áthatották az
általános humanisztikus tudományok. Általános
műveltségűi, szakképzett, modern kereskedőnentzedékeket kivánt nevelni a magyar gazdasági életnek, jelentékeny része volt a szegedi kereskedelmi iskola megalapozásának és népszerűsítésének,
munkássága nyomán egyre többen kívánták megszervezni az általános emberi műveltséggel párosult kereskedelmi képesítést. Majd négy évtizeden át kifejezett eredményes munkássága elismeréseid a kereskedelmi iskola igazgatói cimmel
tüntették ki. Olyan tanár volt, aki az iskola falain kivül is mindvégig szoros kapcsolatot tartott fent tanítványaival, állandóan segítette őket
nemcsak útbaigazításokkal, de anyagiakkal is,
számos esetben rendezett gyűjtést egy'—egy nehéz helyzetbe jutott volt tanítványa megsegítésére. Az ő nevéhez fűződik a volt kereskedelmisták
szövetségének megalakítása, amelynek élén kiterjedt szociális és kulturális munkásságot fejtett
ki. Munkásságáért, egyéniségéért tanítványainak
százai vették körül mindvégig meleg szeretettel.
Nyugalorabavonulása után is élénk tevékenységet
fejtett ki, mig a legutolsó években eröt vett rajta magas korával járó betegsége, amely most legyőzte szervezetét, hosszas szenvedés után keddre virradóra csöndesen elhunyt. Halála iránt általános őszinte részvét nyilvánult meg, ravatalát
körülveszik hozzátartozói mellett volt tanitvá
nyainak százai. Szerdán délután kisérik el utolsó
útjára.

Kerékpárok és motorkerékpárok

A Meteorológiai Intézet jelenti 22 órakor. I d ö j ó s I « t : Délnyugati, később
nyugati szél, felhőátvonulások, több helyen záporeső, zivatar. A hőmérséklet
nyugaton csökken, keleten emelkedik.

— 'Az ü l ő é l e t m ó d

következtében

jelentkező

bajoknál,
különösen
renyhe
bélmüködésnél,
aranyeres béntalmaknál és emésztési zavaroknál,
reggelenként éhgyomorra egy-egy pohár természetes ^Ferenc József" keserű vizael
gyakran
igen jó eredményeket lehet elérni. Kérdezze meg
orvosát I
— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak
a Hatósági Munkaközvetítő Hivatal utján (Méreyutca és Mars-tér sarok, telefon 19-73). Férfiak:
5 kovács, 3 késes, 2 villanyszerelő, 1 rádiószerelő, 4 asztalos, 1 kádár, 8 kerékgyáró, 1 szíjgyártó, 1 hevederszövö, 4 papucsos, 5 cipész, 2 szabó,
1 magyarszücs, 1 cipőfelsőrészkészitö és ragasztó,
8 borbély, 2 cukrász, 1 kövező, 1 szobafestő, 1
paprikacsomagoló, 2 kifutó sütődébe, 1' kifutó terményüzletbe, 8 kocsis, 30 kubikos. — Nők: 2 dobozkészitőnő, 4 cipőfelsőrészkészitőnő, 1 varróleány, 1 vasalóleány, 8 hölgyfodrásznő, 3 cipő- és
papucsipari munkásnö. — Hadigondozottak részére fenntartott munkahelyek: 14 kendergyári munkásleány, 1 gázgyári munkás, 18 téglagyári munkás, 2 fürésztelepi munkás, 2 fémárugyári munkásleány, 1 gyufagyári munkásleány.
— Eljegyzés. Dormány Mária (Kecskemét) és
ifj. Heim Antal jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.)
— A halálhoz ment feleségül egy elkeseredett

menyasszony. Megdöbbentő öngyilkosság tőrtént
egy Hódmezővásárhely melletti tanyán. Kedd délre volt kitűzve Takács Margit 19 éves leány esküvője. A fiatal menyasszony reggel néhány órával -az esküvője előtt összeveszett a vőlegényével
s ez annyira elkeserítette, hogy bezárkózott szobájába s ettől kezdve nem mutatkozott a háziak
előtt. Amikor délben ki akarták hivni, hogy megbékélve, öltözzék föl az esküvőre, megdöbbenve
vették észre, hogy minden zőrgetés hiábavaló.
Rosszat sejtve, föltörték az ajtót s i szerencsétlen menyasszonyt fehér esketési ruhába öltözve,
holtan találták a szoba közepén. Marólúgot ivott,
segtieni már nem lehetett rajta. Takács Margit a
halálhoz ment feleségül . , .
— Virágvázával fizetett egy munkaadó- Bajnai József 31 éves mezőgazdasági munkás kedden reggel bérét kérte Vásárhelyi Pál' nevü munkaadójától az egyik jánosszéllási tanyán. A gazda nem lehetett éppen a legjobb kedvében mert
a munkás kérésére egyetlen szót sem felelt, hanem fölkapta a folyosó asztalán levő virágcserepet s azt a munkás fejéhez vágta. Bajnait kórházba szállították, a munkaadó ellen pedig megindult a vizsgálat.

nagy választékban!
— Tiizriadalom a Zrinyi-utcában. Három koesival ós éles szirénabugássa) vonult ki kedden
délbqn a tűzoltóság a Zrinyi-utcába. A Bodó-féle
fogászati laboratóriumból érkezett oljHan jelentés, hogy „Segítség, minden lángokban áll!"
Amikor a tűzoltók megérkeztek, még csak egy
füstkarika sem volt látható, kitűnt, hogy egy oxigén-palack robbant fól, az okozta a nagy riadalmat Mivel munkájuk nem akadt, a tűzoltók rövidesen viszatértek laktanyájukba.
— A N N A-A S V A N Y V I Z .
— A vasárnapi sétaha józás. Szeged szörakoznivágyó közönsége örömmel fogadta azt a
hirt, hogy v a s á r n a p végre megrendezik az idei
első sétahajózást a Tiszán. Kétségtelenül a
folyó legszebb szakaszán f u t a h a j ó ,
hiszen
ú t j á b a n érinti többek között a híres Boszorkányszigetet és gyönyörű szakaszon h a l a d át
egészen a trianoni határig. Itt a h a i ó n é h á n y
perces időzés u t á n megfordul és azután
tér
vissza az állomásra. A h a i ó pontosan f é l . 11
ó r a k o r indul
a személvhaióállomásról
és
mintegy másfélórás u t u t á n ide tér vissza. A
l'egy ára 1 pengő, amelyet ajánlatos elővételhen biztosítani a Délmagyarország jegvírodáiában Aradi-utca 8.). vagy a Magyar Hirdető
Irodában ("Vár-utca 7.). A jegveket szombaton
délig lehet elővételben megváltani.
Modern iéKszekrcny. Schulternál. Aftila-n. 17.
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DECMAGYAROBSZatí

Modern jégszekrények, fagylaltgépek
jutányos árban részletre i s :

A vérszegénység és a sápadtság kezelésében, reggel éhgyomorra gyakran már két-három
evőkanálnyi természetes „Ferenc Józsct" keserűvíz is szabályozza a belek annyira fontos működését, a gyomoremésztést pedig előmozdítja és
az élvágyat erősen fokozza. Kérdezze meg orvosát!
—oOo—,

A
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— Megállapították a tiszai halott kilétét. H i r t

— Betörtek egy kiskundorozsmai
állatorvos
lakásába. Álkulcsos betörés történt
Kuskundorozsmán; ismeretlen tolvaj betört Somló Károly
dr. állatorvos lakásába s onnan egy női kerékpárt, fehérneműt, ruhát vitt el 1000 pengő értékben. A nyomozás megindult.
—• Vonat elé vetette magát egy leány. Reigmann Ibolya 16 éves mezőkovácsházi leány gyógyíthatatlan betegsége miatt a szegedi vonat elé
vetette magát. A vonat kerekei tőből lemetszették mindkét lábát és kezét, ugy, hogy a szerencsétlen leánv néhárv perc múlva kiszenvedett
Holttestét főiboncolják.
— Halálos fürdés. Petneházi Ernő 15 éves bo^bélytanonc hétfőn fürdés közben a Marosba fulladt. Holttestét kedden fogták ki s beszállították
•az orvostani intézetbe

c

A magyar kir. rendőrség szegedi révkapitány,
sága közli: A Tisza vízállása augusztus 8-án reggel 7 órakor +002; hőmérséklete 21 fok Celsius.
—oO®—

BEKÜLDÖTT HIREK
A szegedi repülőnap előkészítő bizottsága
csütörtökön, 10-én 21 órakor a Ilungária-kávcházban összejövetelt tart.
Augusztus 12-én, szombaton
induló
első
m á r i a g y ü d i zarándokvonat h a j n a l i 4 óra 16
perckor indul Szeged-nagyállomásról. Elölte
egynegyed 4 órakor az alsóvárosi M á t y á s - t e m plombán szentmise lesz.
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B U S H I

Gumiharisnya

fájós, dagadt és viszeres lábikra
készen és mérték után
HÖFLE
227
Klauzál tér 3 sz. Gyógyhaskötök.,
•
sérvkötők, suspenzorok raktára.

TŐZSDE
Budapesti értéktözsdezárlat. Ismét igen csendes, üzléttelen volt a tőzsde. Némi üzlet csak a
vezetőértékekiben a kezdő és zárlati árak kialakulása körül mutatkozott. Mivel kezdetben inkább
a kinálat volt túlsúlyban, a nyitási árfolyamok
tegnaphoz viszonyítva, kisebb olcsóbbodást tüntettek fel. Egyedül a Bauxit részvény indult magasabb árfolyamon. A tőzsdeidö folyamán a kinálat megszűnt, az alacsonyabb árakon az érdeklődés megjavult és a részvények kezdeti árvesztesége nagyrészt megtérült. Egyes értékek a fokozódó kereslet nyomán tegnapi árváltozásokkal
zárt. Magyar Nemzeti Bank 158—, Kőszén 216.
Ganz 1025, Izzó üres, Szegedi kenderfonógyát
34.50.
Zürichi devizazárlat. Páris 11.75 fol, London
20.73 háromnegyed, Ncwyork 413.—, Brüsszel
75.25, Milánó 23.30, Amszterdam 23562, Szófia
540, Varsó 83.40, Belgrád 10.—, Athén 3 99, Bukarest 3.25, Prága 15.175, Berlin 177 70.
Budapesti hivatalos valutaárfolyamok. "Angol font 16.00—16.20, belga frank 57.95 - ."8 55,
dán korona 71-20—72.10. dinár 6.50—7.90. Dollár
340.80—344.80, kanadai dollár 32.00—337.09, francia frank 9.00—9.20. hollandi forint 18115—183.15,"
Cseh-morva protektorátus 7.50—11.80 (20 K-nál
nagyobb cimletek kivételével), Szlovákia 7.50—
1180 (20 K-nál nagyobb cimletek kivételével),
lengyel zloty 61.00—63.00, leu 2.60—3 45, leva 3.00
—3.60, Ura 16.90-17.90 (500 és 1000 lírás bankje.ek kivételével) német márka —.—, norv. kor.

S,25—81.15. svéd kor. 82.30-8320,
77.00-77.90.

adtunk arról, bogy a tápéi
vámnál ismeretlen
férfi holttestét fogták ki a Tiszából a vámőrök.
Kedd reggelre megállapította a rendőrség, bogy
a Tisza halottja Orosz Károly mindenes, az egyik
szegedi szálloda alkalmazottja, aki néhány nappal ezelőtt barátaival együtt fürdött a Tiszába® s
fürdés közben görcsöt kapott és elmerült. Holttestét az orvostani intézetbe szállították.
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svájci

frank

„Autósyphon" házi szódavíz készülék

Bruckner Vasudvarban!
Budapesti termánytőzsdezárlat. A készáru pia-1
con jól tartott irányzat mellett a buza árjegyzése változatlan maradt. A rozs ára az élénkebb kínálat folytán 10 fillérrel olcsóbb. A zab 10, a tengeri 10—25 fillérrel javult. A határidős piacon
nem volt egységes az; irányzat, a rozs ára tartott
nyitás után 20—23 fillérrel esett vissza, mig a
tengeri ára változatlan maradt.
A budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése,
Ujbuza tiszavidéki és kisalföldi 77 kg-os 19.50—>
19.75, 78 kg-os 19.70—19.95, 79 kg-os 19.90-20.15,
80 kg-os 20.00-20.25, felsőtiszai 77 kg-os 19.8019.70, 78 kg-os 19.60-19.90, 79 kg-os 19.80-2010.
80 kg-os 19.90—20.20. Ujrozs pestvidéki 1430—
1140, ujtakarmányárpa I. 1650—16.75. ujsörárpa
I. 19.75—20.20, zab középminöségu uj 1S05-1S15.
tengeri tiszántúli 1Í.40—1850.
Csikágói terménytözsdezárlaf. Buza
tartottOktóberre 63 ötnyolcad—háromnegyed, decem<berre 64.25—64 háromnyolcad, márc. 64 hétnyolcad—65. Tengeri egyenetlen. Októberre 42.5, dec,
41 hétnyolcad, márc. 44.5. Rozs alig tartott. Oktí
44 egynyolcad, decemberre 42.25, márc. 1125,

