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Csak q F b harisnyát vegyen Pollák Testvéreknél 
Elrontott gyomor, bélzavarok, émelygés, 

kellemetlen szájíz, homlokfájás, láz, szék-
szorulás, hányás vagy hasmenés eseteinél már 
eg? pohár természetes .Ferenc Jrtzs:'" ke-
serűvíz gyorsan, biztosan és kellemesen hat. A 

Spakorlati orvostudomány igazolja, hogy a 

ereuc József viz használata a sok evés és 
Ivás káros következményeinél igazi Jótéte-
ménynek blzonyuL A Ferenc József keserű-
víz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszer* 
üzletekben kapható. a i 

— C M I Í S M I vádolt biztosítási ügynök. A mult 
év tavaszán a Hazai Biztosító Rt. feljelentést tett 
Kalmár Pál biztosítási ügynök ellen a rendőrsé-
gen. A társaság előadta feljelentésében, hogy Kal-
már Pált jutalékos ügynökként alkalmazta, 70 
pengő előleget Is adott neki, de az ügynök a pénz 
felvétele óta nem jelentkezett. Nemsokkal ké-
sőbb hasonló feljelentés futott be a rendőrség-
re a Duna Biztosító Rt.-tól. A feljelentés szerint 
Kalmár Pál oda is leszerződött Jutalékos ügynök-
nek, felvett 120 pengő előleget és a pénzzel el-
túrt anélkül, hogy dolgozott volna érte. A nyo-
mozás során Kalmár már egy harmadik társaság-
nál volt. Az Qgvézség a biztosító ügynök ellen 
kétrendbeli oaalás büntette miatt emelt vádat. A 
tőrvényszék több alknlomal fGtárgya.lást tűzött 
ki az ügyben, az ügynök azonban — aki azóta a 
„Szegedi Napló" cimü lapnál van alkalmazásban 
— egyik tárgyaláson sem jelent meg. Két ízben or-
vosi igazolvánnyal bizonyította, hogy jobb lábá-
ra vlszérembőliában szenved és ezért ágyban 
fekvő beteg Dr. Rerze Árpád törvényszéki biró 
hétfőre isméit megidézte az ügynököt, aki ezúttal 
sem jelent meg. A bíróság a tárgyalánt elnapolta 
és uj határnapot tűzött ki a megtartására. 

— A konsregáolók diszkőzeryfilése. A Szegedi 
jflárla Kongregációk vasárnap diszkózgvülést tar-
tottak a rókusl tornacsarnokban. A díszközgyűlést 
dr. Muntyán István nyitotta meg. majd Mnleomes 
CamllIóné mondott beszédet. Ezután dr. Jnhász 
István táblabíró tartott előadást a Boldogságos 
Szűz ünnepeiről és azok jelentőségéről. Ezután 
Vleeay Árpád határozati javaslatot olvasott fel. 
amely« P Omernvioh Tatná: hozzászólása után a 
közgyűlés elfogadott Dr Olattfelder C.vula püs-
pök záróbeszédével ért véget a díszközgyűlés. 

— Elmebeteg - az istállóban. A szentesi 
közkórház elmebetegeinek iigve már többszőr 
foglalkoztatta a hatóságokat és a nyilvánossá-
got. A muli hét végén Tóth Sándorné csongrá-
di asszonv megjelent elmebeteg férjével a 
szentesi közkórházban és azt kérte, hogv férjét 
vegyék fel az elmeosrtálvra. A vizsgálat során 
megállapították, hogv Tóth Sándor nem ön-
és közveszélyes, ezért átakarták adni felesé-
gének. hogv vigye haza. Az asszony addigra 
azonban ellünt^ a kórházból, hogv ne kelljen 
férjét hazavinnie. A kórhoz n magával tehetet-
len embert átadta a rendörségnek. A rendőrség 
az elmebeteget nem tarthatta őrízetébeT-. el 
sem toloncoltathatta és Igy áladta a városnak. 
A város pedig a beteget a városi istállóba vi-
tette és ott helyezte el — szalmaágyon. Az ügy-
ben az alispán intézkedik. 

— Kihéeást ítéletek. A kiháíásl bíróság hétfőn 
kisebb pénzbüntetésre Ítélt kilenc külvárosi ház-
tulajdonost akik a szennwizet az uccára enged-
ték ki. Tizenkét háztulajdonos azért kapo!» pénz-
büntetést. mert jószágját az uecán legeltette. • 

— Meghalt a herknlesfiirdől gvilknssáit máso-
lódik áldozata. Temesvárról jelentik: A herkules-
fürdől rahlőgvilkosság életben maradt áldozata. 
Eberle Krisztíánné tegnap délelőtt az egyik temes-
vári szanatóriumban elhunyt. Az utóbbi ütőben az 
egyik este. amikor a nővére tartózkodott mellette, 
sz értelme? szavakat váratlanul artikulátlan han-
gok váltották fel. Eberlené elveszítette beszélőké 
pességét Az orvosok ezt arza! magyarázták, hogv 
valószínűleg a koponva egv szilánkja hatolhatott 
he az agwelőbe. Meggyilkolt férje melleit helye-
zik nvugilomra. 

leírás, másolás soronklvKI Jutányo-
sán eszközöl Keller S®BEJ%.^íiVí'"^. 

Stolcz-kenyér clcsóbb jobb! 
Kossuth Lajos suaárut 1L 2isb 

Felbátoritás 
A vendéglőben szombat este véletlenül többen 

vannak a rendesnél, azért mégis feltűnik, hogy egy 
javakorabeli férfi megáll a törzsasztallal szemben. 
Magas és hajlott hátú. Ritkás haja. amely félkör-
ben őszbecsavarodva köríti a fejét, fáradt, ráncos 
koponyának a dísze. Nem lehet mondani, hogy 
nincs több hely a vendéglőben, valószínű hát, 
hogy az ember akar valamit csak tétovázik. A 
hozzá legközelebb levő vendég meg Is kérdL 

— Velünk van dolgát 
Néma fejbólintással jelzi. ho2V igen. 
— Akkor tessék . . . 
A hajlott magas ember közelebb iön egv lé-

péssel és letompítja hangját. 
— B.-Hstás tisztviselő vagyok, a feleségem hó-

napok óta ágyhoz kötött beteg, otthon hat kis gye-
rekem. 

A zsebéből iratokat szed elő, ahogy futólag be-
lenéznek, nyomban látják, hogy igazat mond, hiazen 
hivatalnok emberek ők maguk is. Megnyílnak az 
erszények, csendes gyűjtés Indul. 

Azonban az, aki kikérdezte,' valami evannsat 
vesz észre, felfigyel és azt mondja: 

— Jöjjön csak közelébb, próbálja meg és álljon 
egyenesen. 

A hajlott hátú fáradtan legyint. 

— Mire jó az kérem, tudom, mit tetszik gon-
dolni, úgyse tagadom. 

— Azt. hogy italost 
— Azt, feleli lehajtott fejjeL 

— Engedjen meg. nem akarom a garasainkért 
morálprédikáetóban részesíteni, de talán a külső 
formára is adni kellett valamit 

A kéregető szemét most már ellep! a könny 

— Uram. mit tetszik hinni, tudna a magamfaj-
táju szerencsétlen ember koldulni, ha nem inná le 
előbb magát hogy megölje az utolsó szeméremér-
zékétí... 

— A villamos elé vetette magát egy munka-
nélküli.Vasárnap délután n közkórház előtt nagy 
izgalmat keltett egy munkáskülsejü ember ön-
gyilkossága. Terehencz Mihály egv ismerősé-
vel beszélgetett, majd „ha már a? Ingyenehéd-
ért is meg kell dolgozni, nem érdemes 
élni" felkiáltással a villamos elé vetette magát, 
nmely halálragázolta. Terehencz Mihály már 
hónapok óta nem keresett, emiatt annvíra el-
l-.fseredett, hogy már a mull héten öngyilkos-
ságot kísérelt meg A fásszinhen akasztotta fel 
rr?,gát. de észrevették és idejekorán levágták a 
kőtélről. Terebenrzet a villamos motorja ösz-
s/ezuzta, gerinctörést szenvedett, azonnal meg-
halt. Holttestét a bonctani intézetbe szállítot-
ták. 

— A Szent Mlhály-napt vásár fogalma. Szom-
baton és vasárnap országos vásár volt Szegeden, 
igen mérsékelt állatforgalommal. A szombati elő-
vásárra felhajtottak 27 borjut és 26 juhot, eladtak 
23 borjut és 21 Juhot. A vasárnapi vásárra fölhaj-
tott 28 bikából gazdát cserélt 16. 437 tehénből 400, 
52 tinóból 45. 32 őkörbJl 3. 55 üszőből 12 141 bor-
júból 106. 038 lóból 247, 12 csikóból 1. 13 kecské-
ből 3 és a 21« juhból 65, A tehén darabla 80-220, 
a ló 60-240 pengőért kelt. a borjut kilóra 60—70, 
a Juhot 40—45 fillérért vették. A kirakodó vásáron 
az általánor pénztelenség nagyon megérzett 

— Aa Újszeged! Népkör eytllése. Az Újszeged! 
Népkör választmánya foglalkozott Újszeged hely-
zetével és kimondotta, hogy a tervbe vett köve-
zést program keretében a Temesvári-körut folyta-
tólagos és legalább még egv újszeged! urcának a 
kikövezését kéri. amennyiben a Tárngató-urra s 
a yz^regi műút között az őszi és téli hónapokban 
egyetlen egy kocsival járható uccája ninesen en-
nek a városrésznek Arömmel fogadta a választ-
mány dr. Pálfv József polgarmesterhelyettosnek 
ama nyilatkozatát, hogy a gázgyári pénz egyré-
szét legcélszerűbben egy modern strandfürdő lé-
tesítésével lehetne felhasználni Ennek a tervnek a 
megvalósításával Újszeged régi óhaja teljesülne, 
amennyiben a modern strandfürdő Idegeneket von-
zana és ezzel Újszeged részére uj jövedelemfor-
rások nyílnának meg. 

— A Kénzőmövészét októberi száma szenzá-
ciós nyilatkozatot közöl Hekler Antal dr. mű-
történésztől, Kőszegi László esztétikustól és 
Dános Géza mügvüitőlő!. A gazdag illusztrá-
ciós anyagból különösen az Istók János művé-
szetét és a bukaresti művészeket bemutató ki-
tűnő reprodukció-sorozot emelkednek ki. 

Sport 
A z a m a l ő r b a j n o k s á g 

SzAK—Kecskeméti TE 6:1. A SzAK féltu-
cat góllal, jó játékkal győzött a kecskemétiek 
ellen. A csapat hétről-hétre javul. 

UTC-KTK 6:1. A félegyházi csapat is hat 
góllal ment haza. Az ujszegedi csapat lelkesen, 
élénken. játszott. 

KEAC-Vasutas 4:1. A KEAC még nem kész. 
de biztosan győzött a helvenkint szépen játszó 
Vasutasok ellen. 

KAC-HMTE 3:2 .MAK-MTK 4:3, CsAK— 
MTE 3:2. 

II. osztábu eredménvek: Földeák—SzIKF 
10:0, Kisteleki TE—Postás 4:1, Rákóczy—KPLE 
1:0. Aígnertelep—FOC 6:0. 

Budapest—Pozsony 5:2. 

Az I. liga eredménvel: Budai 11—Bocskai 2:0, 
Attila—Somogy 3:2. Mind a két eredmény meg-
lepetés. 

és Müvés&et 
A miskolci szezonnyitás. A miskolci szinház 

is elkésve nyitja meg az idei szezonban kapuit, 
pedig igazgatóválsággal se kellett megküz-
denie. Október 14-én nyitnak Zilahy Tűzma-
dár cimü darabjával. A társulatban igen nagy 
számmal szerepelnek szegedi Ismerősök. A pri-
madonna Kovács Kató. egyik drámai színész-
nő a szegedi születésű Mézel Mária maradt. 
Odaszerződött Misoga és Barna Anci, Fülöp 
Sándor volt szegedi táncoskómikus, Fáy Béla 
prózai színész és Beke Alice, aki igen közked-
velt Miskolcon. 

A színházi Iroda hírei 
Ma: Régi orfeum. Ünnepélyes megnyitó elő-

adás. 
Csütörtök: Lipinskaja. 
Vasárnap délután: Iglói diákok. 
Hétfő: Azra. 
A mai megnyitó előadásra már csak Igen 

korlátolt számban kapható pár Jegy. 
Uj színészek, uj hangulatok fogadják ma este 

a közönséget a színházban. A Régi orfeum mai 
előadása felejthetetlen élmény lesz. A megnyitó 
előadás előtt a társulat el énekli a Magyar Hiszek-
egyet 

Lipinskaja a mult szezonban zsúfolt ház előtt 
mutatta be csodálatos művészetét a szegedi közön-
ségnek. Az érdeklődésből következtetve csütörtöki 
estje felül fogja múlni a mult évit 1«, ajánlatos a 
jegyekről előre gondoskodni. 

Bérelni lehet a színház titkári hivatalában. 
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