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Töfli Aníal jogesete 
Érdekes jogi eseten vitatkoznak mostanában a 

szegedi jogászok. Azt a kérdést kell eldönteni, hogy 
miféle paragrafus húzható az alábbi történetre? 

Valakinek — nevezzük az egyszerűség kedvéért 
Tóth Antalnak — tartoztak 1800 pengővel. Egy-
szerű és tiszta a követelés, nincs benne kompliká-
ció, a tartozás még be is van kebelezve tehermen-
tes ingatlanra. 

Tóth Antal elmegy tehát az ügyvédhez és meg-
kéri, hogy pörölje be az adósát. 

— Biztos a pör? 
— Soha ennél biztosabbat 
— Hála Istennek, mert már félni Kezdtem. Tet-

ő ik tudni, meg vagyok szorulva, itt a sok tavaszi 
munka, árendát is kell fizetnem... 

Lamentál mé:? egy sort, a vége pedig az: 
— Adjon az ügyvéd ur kölcsön 300 pengőt 
Kapott, a pör pedig megindult kitűzték a tárgya-

lást. 
Ott aztán követték egymást a meglepetések. Mikor 

kikiáltják a pörös felek nevét_ továbbá, hogy jelent-
kezzenek a jogi képviselők, Tóth Antal nevében 
három ügyvéd következett be a biróhoz, mindegyik 
szabályos meghatalmazással ellátva. <> 

Csak néztek egymásra, hogy milyen furcsa do-
log ez, de bele kellett nyugodniok a luxusba. 
Végtére minden félnek annyi ügyvédje lehet ameny-
nyit akar, épp hogy előterjesztést csak egy tehet 

— Félénk ember ez a Tóth Antal, nem bizott 
egyben. Neki három kell, hogy biztonságban érezze 
magát I 

Hogy a másik kettőnek nem szólt? Azt is meg 
lehet érteni, végtére zsenáns az ilyen kérdés. Akár-
csak a betegnél, amikor másik doktort is hivnak 
a háziorvos mellé. 

Azonban hamarosan kisült hogy nagyfokú ra-
vaszságról van itt szó. 

Tóth Antal ugyanis elmenve a második ügyvéd-
hez, attól szintén 300 pengői kért kölcsön, mig 
*> harmadikat 400 pengővel tisztelte fel. Az ő 1800 
pengős követelése teljesen biztos, azonban mikor 
lesz abból élő pénz? Kiszámította, hogy jobban 
,iár, ha most azonnal ezer pengő veri a markát, 
hiszen a többit úgyis felemészti a pörösködés. AM-
*»ek tartozik, az lefoglalja a követelését hát meg-
csinálta a jogesetet amire még csak azt SJJ lehet 
Hfogni, hogy csalás. 

i Radton próbamosásról dtr. Breuer Nelly (Ká-
rász-ucca 6. a.) Így nyilatkozott: Nagyon meg va 
gyok elégedve. 151 

Aluliroiiak mély fájdalommal je-
lentjük, hogy családunk feje, szeretett 
édesapánk 

Stark Péter 
e hó 5-én, jámbor életének 98 éves 

korában csendben elhunyt 

Szerdán, e hó 7- én d. u 4 órakor 

temetjük a zsidó temető cinterméből. 

flzv. Stark Simonné, SZÜL Stark Rozália (Eszék), 
ön. S'ark Hugóné, szül Relch lenni (Bpest), 
Stark Síndor és neje,BzüUaubnerJosefni'Eszék) 
Kalmár Benfi és neje, szül. Stark Gizella (Fiume), 
stark Miksa és neje, szid. Grünleld Gizella, 
Szál Lalos és neje, szül. Pollá"< Jolán (Kolozsvár). 
Vas Ede és neje, szül. Stark Etel (Nagyvárad', 

Fenyves Henrik (Bpest). 
Gyászolj a még >zómos unokája, dédunokája 

és kiterjedt rokonság. 

Külön villamoskocsi a Dugonics térről d. u. 
Vs4 órakor 753 

K A K A S I L O N A 
m i l h l m z ö s z a l o n t ó l 693 

P e t ő f i S á n d o r s u g á r u t r ó l 

Fodor ucca 34. sz. alá helyezte. 

Gnpnl «pár 
16S pengő 

1 évi részletre 
Csak né nm »»inhilA 
eredeti Waffenrad 
egyvergyárl e- Atlas patent kerékpárok, 
írógépek és rádlök 6 12 18 havi részié re 

bes/erezhelök 360 

Kelemen Márfonnál 
Kelemen u 11. (Főposta mellett.) Hagy lavitó műhely. 

160 pengő S K Ä kerékpár 
701 DERY Gépáruház 

Nagy Javító mí i / je ly . 1 ^ I k a i r é « s e k , gumik gyárt árban. 

Sport 
A Bástya sorsa 

A Bástya vasárnapi veresége következtében nincs 
a legrózsásabb helyzetben és a hátralévő két mér-
kőzésre körültekintőbb összeállításban kell kiálla-
nia, mint ahogy elment Debrecenbe. Jól játszott 
a Bástya Debrecenben és ezt a jó játékot eredmény 
is követhette volna, ha /ó halfsor áll a támadó lánc 
mögött 

Mindenesetre a hátralévő két mérkőzést nem ép-
pen lehet elóre elkönyvelni a Bástya javára. Egy 
pontra lenne szükség az alsó régiókból való vég-
leges szabadulásra és erre az Attila—Bástya mecs 
cseu május 18-án remény is van. 

A veszélyes zónában meglehetősen bonyolutt a 
helyzet és éppen ez az, amiről lehet beszélgetni. 
A középcsapatok a Bástya 8-ik helyénél zárulnak. 
A Bástya után következő Attilának csak egy ponttal 
van kevesebbje, mint a szegedieknek. De a 15 
pont mellett egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, 
úgyhogy az Attilának több a pontszerzési esélye, 
mint a Bástyának. Ugyancsak 15 pontja van a 
Pécs-Baranyának, amelynek aronban aránylag két 
könnyű ellenféllel: Kispesttel és a Budai 11-el kell 
megküzdenie. Somogy 13 pontjával nem lesz veszé-
lyes, mert Újpesttől nem fog tudni pontot el-
venni, ha a Bocs';ayt otthon meg is verné, csak 
15 pontja lenne. A Nemzetinek is 13 pontja van, 
két szintén könnyebbnek látszó meccsel és pedig a 
Budai 11-el és a III. FC-veL 

Végeredményben, ha a Bástya a remélt egy pon-
tot sem tudná megszerezni, ha helyzete pillanatnyi-
lag komolynak is látszik, aligha tehető fel, hogy a 
kiesési zóna két csapata a Bástya három pontelő-
nyét be tudja hozni. 

A Bástyának mindenesetre ijen lelkiismeretesen 
kell készülnie, főleg az Attila ellen. Pontot okvet-
lenül kell szerezni. 

ZQrtchl devlia zárlat: Páris 20.25, London 
25.08.5, Newyork 516.05, Brüsszel 72.02.5, Milánó 
27.04.75, Madrid 62.80, Amsterdam 207.82 5, Berlin 
123.19, Bécs 72.80, Szófia 3.74, Prága 15.29, Varsó 
57.87, Budapest 90.20, Belgrád 9.12.75, Bukarest 
3.06.75. 

Budapesti valuta zárlat: Angol font 27.80—27.95, 
Belga frank 79.60—80.00 Cseh korona 16.87—16.97, 
Dán korona 152.65—153.25, Dinár 1000-10.08, Dol-
lár 569.00-571.00. Francia frank 22 30-22.60. Hol-
landi forint 229.90—230.90 Lengyel zloty 6390— 
64.20. Leu 3.37—3.41, Léva 4.11—417, Lira 29.75 
—30.05. Német márka 136.15—136 75, Norvég korona 
152.70—153.30, Osztrák schilling 80.37.5-80.77.5, 
Svájci frank 110.50—111.00, Svéd korona 153.20 
—153.80. 

Irányzat; Az értéktőzsdén ma is kedvetlenség 

és üzlettelenség uralkodott Külföldről ősztönzés 

nem érkezett s az arbitrázsforgalom is csaknem 

teljesen szünetelt A közönség részéről inkább 

árukínálat jelentkezett Zárlatkor a hangulat kissé 

javult A fixpiacon csekély forgalom mellett az 

irányzat lanyhuló, a devizapiac csendes, az ár-

folyamok nem változtak. 

Határidős terménytőzsde zárlat; Magyar buza 
máj. kőt 20.08, 20.15, zárlat 20.17-20.20, jun. köt 
20.35, 20.34, zárlat 20.40-20.42, okt. kőt 19.20. 
19.26, 19.19, 19.30, 19.27, zárlat 19.28—19.29. Rozs 
máj. kőt. 10.50, tárlat 10.50, jun köt 10.57, okt 
kőt 12.20, 12.32, 12.28, zárlat 12.28—12.29. Tengeri 
máj. köt 11.58, 11.59, 11.57, zárlat 11.57—11.59, jul. 
kőt 11.65, 11.72, 11.70, zárlat 11.70—11.72. Tranzit 
tengeri máj. köt. 10.75, 10.80, zárlat 10.80—10.82. 
Az irányzat barátságos, a forgalom közepes. 

Budapesti terménytőzsde zártat: Buza 77-es ti-
szavidéki 21.60—21.80, 78-as tiszavidéki 21.90—22.10. 
79-es tiszavidéki 22.20—22.40, 8l) as iszavidéki 22 40 
—22.50. Rozs 10.50 -10.65. Tengeri ü v.avidéki 1140 
—11.60, egyéb 11.60—11.80. Irányzat barálságosabb, 
a forgalom közepes. 

Csfkágóf terntfnytőzsae zártat; Irányzat min-
denütt barátságos. Buza. Májusra 102 ötnyolcad— 
hétnyolcad, juliusra 103 egynyolcad—egynegyed, 
szeptemberre 106 egynyolcad—egynegyed. Tengeri. 
Májusra 79 háromnegyed, juliusra 85 egynegyed, 
szeptemberre 82 háromnyolcad. Zab. Májusra 41 
egyketted. juliusra 41 egynyolcad, szeptemberre 
40 háromnyolcad. Rozs. Májusra 59 egynyolcad, 
juliusra 63 egynegyed, szeptemberre 77 egynegyed-

F I G Y E L E M ! ! ! ¿¡¿jp^,] 

MAGYAR Elismeri legjobb k e r é k p á r o k 
é» g y e r m e k k o c s i « I f A D n A C nt«da 

csaUIs I \ M I v U V J műszerésznél 
Szeged, Csekonics occa 5. szám a'att szerezhetők be. 

Elsőrendű némel kerékpárok 150 P- lói kezdve rész-
letre kaphatók. 677 Nagy lavitó műhely. 

HUSZTA PAL kertészete 
Vaspálya ucca 14. 269 Telefoni 11—47. 

Mész&ros Andris volt rArsamtá! különválva, kertészetem mog-
sagyobbitettam. Mindennemű virág és konyhakerti palin tik 
kaphatók. Csokrok, köszörűk készítését, eskUvfil kocsik, er-
bólyek, ablakok díszítését, parkírozást, sir kiültetéseket sth. a 
leglnfAnyosabb Árban v&llalom. Gyors és pon'os kiszolg&l&s! 

T a n A t a l á r a b P"0V »¿'««tékban 

l a p c i a l c ( c n Freimann műkeres-
kedőnél, laVn-éktór ucc» N szám. 41 

Speciális képkeretező mühelyl 

Globua 

Konzervvásár 
Reklámárak I 

P 1-04 
P — - Ö O 
P 1 - 0 2 
P - ' 5 ® 

Zöldborsó 1 kg . . . * 

7a kg . . . . 
Vajbab 1 kg . . . . 

Va kg . . . . 
722 Schlesinger 

tUaxer- és csemegeüxlet 

Engländer cukorkaüzlet 
(Széchenyi tér 9) 

átköUöxköáöít a mozi melletti tef~ 
csarnok mellé. 763 

Ugyanott egy nyitó t rekeszü Uxletl állvány eladó. 

Paulusz Jenő 
keztyfls és sérvkOlő szaküzletében 

Kelemen ucca 7. sz, 
kaphatók és meorendelésre készülnek 

bőrkeztyük minden alkalomra, sérv= és 
haskötők orvosi előírás szerint. 

Raktáron l»rt egészségügyi cikkekel és 
mindennemű gumiárut . « 

CBudweisí 

se rép kályhák 
különféle Fztn és méretben kaphatók 

LÜNDESBERG ' E S S E T SZEGED. 
Az Összes épí tkezés i a nyagok 
legfőbb beszerzési forrása. 251 

Elfikelő életbiztosító tár-
saság keres szakmában 

még nem működött 
széleskörű összeköttetésekkel bíró, 

intelligens hOiggchet és urahaf helyi 
aqut-itiós munkára, 

írásbeli ajánlatokai „Biztos megélhetés" 

jeligére a kiadóhivatalba kérünk 7« 

t 


