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luk szolgáló Kancsár Erzsébetre. A fiatnl-
ember állítólag egy levelet követelt a lánytól, 
amelyet az n harctéren levő udvarló,jától ka-
pott. A lány nem akarta megmutatni a le-
velet, miire a fin eokapta a revolverét és köz-
vetlen közelből a lányra sütötte, aki másnap 
meghalt. A törvényszék másfél évi fogházra 
ítélte Csermák Mihályt. A szegedi Ítélőtábla 
szerdán foglalkozott az üggyel és a törvény-
szék Ítéletét egy éri fogházra szállította le. 

- Szélhámos álkatonák. Már hetek óta 

fosztogatja a közkatonákat egy törzsőriof-teri 

egyenruhát viselő szélhámos és 'honvéd tize-

desnek öltözött segítőtársa. iDr. Borbola Je-

nő hűn ügyi kapitány megbízta Szécsenyi 

Miklós detektívet a csalók kézrckerité-ével. 

Szerdán reggel aztán sikerült megállapítani, 

hogy az őrmesteri ruhát viselő szélhámos 

Njyg Ferenc nagyváradi illetőségű szökött 

katona, a társa pedig Recski dános rokkant 

honvéd, többszörösen büntetett előéletű em-

ber. iA két szélhámos az utcán igazolásra szó-

lította a katonákat és értéktárgyaikat elszed-

ték. A rendőrség átadja őket a katonai Iható-

rágnak. 

— Hernyóves zede l em a s zeged i közker-

tekben . A szegedi közkertekben egy veszedel-

mes hernyói aj almormís módon pusztít. A 
városi tanács Szegedre kérette Jablonowsxki 
Józsefet, a magyar királyi rovartani állomás 
igazgatóját, hogy megállapítsa a védekezés 
módját. Jahlonos'/ky el is jött Szegedre, meg-
vizsgálta a kerteket és azt ajánlotta, hogy 
Pelm-etezni kell a fákat. De ezt az anyag és 
munkáshiány miatt bajos keresztülvinni. A 
hernyók nemcsak a közkerteket, hanem az 
erdőségeket- is pusztítják, különösen a tölgy-' 
fákat. A városi kertész tanácsára most sep-
rőkkel próbálják a fák legmagasabb részén 
levő petefészkeket kiirtani. Ha ez sem segit, 
a tölgyfák egy részét ki kell irtani, hogy a 
kerteket a teljes elpusztulástól megmentsék. 

— Csaló megrendelésgyiijtő. a rendőrsé-

gen több izben feljelentést tettek egy uriasan 

öltözött szélhámos ellen, aki egy szegedi fény-

képész megbízottjának adta ki niagát és 

fény képnagyításokra előlegeket szedett fel. 

A megrendelők végre megso'kalták a várako-

zást és feijelen,téttték. A -rendőrség keresi. 

—• Megverte a vendégét. Szentesen a mult 
tjv 'februárjában, jSebesi iBéla korcsmáros 
összeszólalkozott Schwarcz Mayer nevii 
vendégével. Rövid szóharc után a -korcsmáros 
ököllel több izben íejbevágta- Soliwarczot. A 
törvényszék isulyos testi sértés miatt egy 
havi -fogházat szabott ki ,a hirtelenharagú 
korcsmárosra, a szegedi Ítélőtábla azonban 
szerdai tárgyalásán felmentette a vád alól. 

— Ragályos betegségek elkerülésére fontos 
szerepet játszik a száj és a fogak ápolása. 
Tudjuk, hogy a ragályos betegségeket a bak-
tériumok terjesztik,- melyek könnyen szapo-
rodnak a nekik sok -táplálékot nyújtó száj-
üregben. A szájnak és a fogaknak állandó 
t i szfcá n tarásá v al, amire leg-akamasabh a 
üSary-féle Kalodont" elkerülhetjük a beteg 
régeket! és a. mellett -a fogaik tiszták, fehérek 
és egészségesek maradnak. 

— a rejtelmes feleség. a nagyváros bűnöző 
embereinák életét tárja föl hatalmas erővel 
ez a kép, melyet m-a este mutatott be aiKorzó-
Mozi; iGsupa reális élet ennek a képnek miin-
dew jelenete, telve izgalmas és szenzációs rész-
etekkel, ügyes forahilatokkab A közönség 
érdeklődése állandóan, ébren tartva, le van 
kötve. E mellett a hatalmas erejű dráma 
ráellett mutatta a Korzó-ozi a szezon legsike-
rültebb vigijátékát, a Messenger leányt. Szel-
Wes , ötletes és pajzán jelenetei sok deriit 
árasztottak és sok kacajt fakasztottak. A mai 
ráut-atott műsort csak még csütörtökön ját 
szálk. 

_ * Tanuljunk idegen nyelveket a Városi 

Nyelviskolában. Telefon 14—11. 

Psyiand&r búcsú-
fellépte a 

Korzó-Moziban 

Pénteken, szombaton vasárnap 
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Nordisk dráma 3 felvonásban. 

A főszerepben: 

J - f e n f e s e k . 

A hentes.k panaszkodnak. Kifogásuk 

van az élő sertés ellen, hogy az áruik még 

nincs makszimálva és így annyi pénzért szu-

szognak és röfögnek, amennyiért nekik, illet-

ve gazdájuknak jól e.-ik. Panaszkodnak a 

mcfthót sertés mamák és a derék malac fiuk 

ellen, mert kukorica-szegény életük bevég-

zése és göröngyös, pocsolyás pályamászásuk 

után a hatóságok nem respektálják kellőké-

pen földi maradványaikat és nemes asinlvüve-

lyiik olcsó áron vándorol ki a hentesek bödön 

kriptáiból, hűtő koporsóiból. 

A hentesek panaszkodnak és nehéz verej-

téket izzadnak, hogy e szomorú világban ava-

tatlan kezek intézik a disznó-kultuszt. Elha-

tározták, iiogy panaszuknak testületileg fog-

nak kifejezést adni. Elhatározásukat szigorú 

tanácskozás előzte ineg, amelyről egy vege-

táriánus indiszkréciója folytán, módomban 

áll néhány érdekes részletet közölni: 

A tanácskozás megnyitása irtán felállott 

a legsoványabb hentes (nyolcvankilenc és fél 

kiló, a csontokkal együtt'), akit a többiek egy-

szerű megadással Hentesek Eszé-nek nevez-

nek és a következő; indítvány nyújtotta ke. 

— A szaktestületnek alásan bátor va-

gyok .figyelmébe ajánlani, hogy mielőtt nyo-

niorgós állapotunkat a nagy közönség elé ci-

pelnénk, iigyeikezzenék t. szaktársaim oda-

íratni, hogy saját testsúlyukban megfogyat-

kozva, élő cáfolatul szolgáljanak azon vádak-

kal szemben, mintha a zsir Ínséget mi szándé-

kosan idéznénk elő. Azon véleményen vagyok 

t. gyülekezet, ihogy addig is. amig ez a lefo-

gyatkezási szövetkezet megalakul és kézzel 

fogható eredményeket ér el, az agitációban 

esak oly szaktársak vegyenek részt, akik su-

lyixs voltuk dacára üssz-sidybuu a mázsát meg 

nem haladják. 

Zsiger Balázs (az elrejtett zsirral együtt 

4ÍJ2 kiló): Az előttem hadonászó t. hentesmes-

ter indítványát nem ajánlom, liogy megszív-

leljük. önzetlenségében ugyan én nem kétel-

kedek naccságos elnök, ur, de azt hiszem, 

hogy indítványával azt alkarja elérni, liogy 

ő vegyen egyedül részt az akcióban, mint 

egyedül mázsán aluli, mikor is elhallgattatá-

sa többek érdeke lévén, annyi disznót vásá-

rolhatna, mennyi csak jól esne neki és okkor 

nem ragaszkodna a mázsán aluli elvhez. 

Hentesek Esze (köztókiált): Gyanúsít! Ez 

disznóság! 

Több mennydörgő hang, vastag tokák 
fölül: 

— Talán kifogása van a disznóságok el-

len, akkor menjen más pállára! 

Csontos Ráadás Gergő (hitelesített mér-

legen 121 kg.): T. értekező gyülekezet, miután 

Hentesek lEsze elárulta ügyünket, indítvá-

nyozom, ho-gy zárjuk ki és lefogyatkozási szö-

vetkezet alakítása helyett, sanyarú helyzetün-

ket azzal igazoljuk a t. publikum előttt, hogy 

az üzletünk -fölött lévő ősi hagyományok alap-

ján odatett disznófejet, gyász-fátyollal von-

j uk körü l . (Általános helyesli!) 

Zsíros öklök emelkednék, Hentesek Esze 

kirepül és azóta disznót Szegeden esak látni 

lehet, de venni nem. 

Számozott helyek. 

I 

Gyermekkertésznőt i 
kis leányomhoz. Éves bizonyítványokkal rendelkezők 

küldjék ajánlataikat bizonyítványaikkal és lehetőleg 

fényképpel ellátva Mauthner Alfrédné Budapest, 

Lendway-utca 13. címre. Esetleges személyes bemu-
tatkozás délután 3-4 óra között ugyanott. 


