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Ruhr dió I. koksz uszályból: Vértes l ^ t n X f í S Í 
8 Elsőrendű minőség. 

— As ingyente Jakrió. A szegfűi szegény gyer-
mekek ingyentejakciójára az ebrult héten a kővet-
kező adományok folytak be: Szántó Mihály és Fia 
2, Szegedi 2. sz. postahivatal 3.70, a tudomány-
egyetem jogi és államtudományi kara 25, állattani 
intézet 4.80, Szegedi közúti vaspálya rt. 4.10, Ma-
gyar Kender-, Len- és Jutaipar rt. 4, Aigner-tele-
pl iskola 1.50, Reitzer Lipót 5. Máv. Fűtőház 10, 
Központi Huscsarnok 10. Dohánygyár tisztviselői 
680, Vértes Szénkereskedelmi rt. 10, Szegedi 
Népbank 20, Szeged város 2333.33, Telhá Imrém: 
1, Szegedi légszeszgyár és villanytelep 20 pengő. 

— Vasárnap reggel... A Paprika-ueca 41. szá-
mú házból vasárnap reggel rendőri segítséget kér-
tek. Ebben a házban él családjával Hegedűs Mi-
hály. A zajos jelenetekre a rendőr előállította He-
gedűst a központi ügyeletre, ahol kihallgatták. 
Hegedűs ellen az eljárás megindiit. 

— Legújabb könyvek gazdag választékban r 
Délnví'vnrország kölesönkönyvtárában. 

— As Újszeged! Népkör ülése. Novemberi ülé 
•ét most tartotta meg az Újszeged! Népkör vá-
lasztmánya. Hauser Rezső Sándor elnök megemlé-
kezett gróf Klebelsberg Kuno elhunytáról A ki-
váló kulturpolitikus emlékét a válisztmány Jegy-
zőkönyvben örökítette meg Köszönetet mondott 
a választmány Okályt Iván kertészeti intézőnek 
értékes előadásaiért A legközelebbi előadást no-
vember 29-én rendezik meg, amikor dr. Ábrahám 
Gyula ujsMgedi kerületi tiszti orvos beszél a tí-
fuszról. 

— Marólúg. A saegedi belgyr»«-*'- •• ' ''-likán 
vasárnap meghalt Keller Anna, aki pénteken ma-
rólúgot Ivott. Holttestét beszállították a törvény-
széki or'-ostani intézetbe, ahol felbor-oltá* és 
megállapították, hogy a hr<m oka nem egyedül a 
tu<""érgezés volt Kiderült, hogy a lányon ne mré-
giben műtétet hajtottak végre és a műtét során 
fertőre történt. Az ecetről értesitet". az ügyész 
séget, amely elrendelte a nyomozás lefolytatását 

— Előadás. Szerdán este rendezi a MIEFHOE 
hatodik kulture.stjét. Az est előadója dr. Bakó 
László református lelkész, aki „A Szentírás szo-
ciális tanítása" cimen tart előadást 

— Havi 80 fillér és havi 1 pengő az előfize-
tési dij a Délmagyarország kölesönkönyvtárá-
ban. 

— A megbokrosodott lovak elragadták a ko-
esit. Szél János, ószentivánl gazdálkodó felesége 
vasárnap délután kocsin igyekezett ' ' 'é. A 
makói országúton loval roegbokros^*»-»*- és elra-
gadták a kocsft, majd az országát mellett elhu-
l l ó árokba fordították. Szélné leesett a kocsiról 
és súlyos agyrázkódást szenvedett. A mentők szál-
lították a ' őrházba. 

— Versenytárgyalás. A város hivatalai és In-
tézményei részére versenytárgyalást tart novem-
ber 22-én a kővetkező cikkek szállítására: az ái 
vnházl növendékek részére téli ruhák, vaságy, 
ágyne.nflek, stb, a vámszemélyzet részére téUru-
hnk ízállitására. December 13-án versenytárgya-
lás l.«sz a jövő évre Írószerre és papírra* Írógép-
kellékekre, nyomtatványra, könyvkötői munkára, 
a fogadalmi templom harangozó'gépeinek karban-
tartási és javítási munkáira, a röszkei plébánia-
épület javitási és a Dugónics-uccai \olt iparosta-
n-meotthon átalikitási munkáira. A pályázati fel-
tételek a városgazdánál megtudnók. 

— Filharmonikus hangversenyekre 3 pengő-
ért bérelhet a Délmavyarorszái-nál. Bérleti nyi-
latkozat és mflsorterveset Szeged zenei életének 
reorganizálása érdekében mindenki béreljen. 

— Múlatás közben. Molnár István gabon.-';« 
reskedő feljelentést tett a rendőrségen, hogy va-
sárnapra virradó éjszaka múlatás kftzben ellop 
ták 2800 pengőt tartalmazó pénztárcáját. A nvo 
mozás megindult 
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Tízéves a Szegedi Egyetemi 
Luther Szövetség 

A Szegedi Egyetemi Luther Szövetség va-
sárnap ünnepélyes keretek között ünnepelte 
meg fennállásának tizedik évfordulóját. Erre 
az alkalomra Szegedre érkezett dr. Kapi Béla 
dunánluli evangélikus püspök, aki az evangé-
likus templomban ünnepi istentiszteletet tar-
tott. Az iparkamara nagytermében ünnepi köz-
gyűlés volt, amelyet az egvetemi énekkar Hi-
szekegye nvitott meg. Dr. (Jrbán János szövet-
ségi elnök szavai utái .r. Gerlei Ferenc olvasta 
fel a szövetség tizévé« lörténetét, maid dr. Ere-
kv István az egyetemi tanács, dr. Moór Ele-
mér, a tanárképző főiskola, dr. Polner ödön az 
egyetemes felügyelő és az egyetemes egyház, 
Egved Aladár á szegedi evangélikus egyház, 
Barcsay Zoltán a Kálvin Kör nevében üdvö-
zölte a' szövetséget. A közgyűlés ezután disz-
vednökökké választotta dr. báró Radvánszkv 
Albertet, dr. Geduly Henriket, dr. Kapi Bélát 
és dr. Raffay Sándort, védnökökül: Fodor Je-
nőt, dr. Rusz Gusztávnét és Pongrácz Albert-
nét. Dr. Polner ödön avató beszédére dr. Kapi 
Béla püspök válaszolt. 

Este a Tisza nagvtermében kultureste volt, 
amelyen szerepelt: Fichtner Sándor, dr. Belie 
Ferenc, Derékv János, Mózesné Junker Klára 
és dr. Kertész Lajos. Dr. Kapi Béla előadást 
tartott arról, hogy mit vár a magyar nemzet 
sz ö ifjúságától és mit vár az ifjúság a ma 
gvar nemzettől. Az előadó püspököt a hallgató 
ság lelkesen ünnepelte. Az estét dr. Engel Ru 
dolf szavai zárták he. 
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MOantyam bundabolyhos 
női nacirán e««V hibátlan 

. fehér- BOROS MIKSA 
Széchenyi fér IS. 

cégtáblás cégnél 
» 

Bor helyett lugkőoldat 
(A Délmagyarország munkatársától.) Hétfőn 

délelőtt a szegedi törvényszék Vild-tanácsa előtt 
r.égy megmérgezett, súlyos beteg ember jelent 
meg és tett vallomást egy különös ügyben. A 
vádlottak padján Csernns Lakács Antalné szen-
tesi asszony ült, aki ellen az volt a vád, hogy 
négy embert gondatlanságból, lugkőoldattal meg-
mérgezett , 

Piti László. Csárják István é« C« árják Ist-
vánná szentesi lakosok néhány hónappal ezelőtt 
megjelentek Csernus Lukács Antal Szentes mel-
letti tanváján, hogy tehenet vásároljanak. A vá-
sár nyélbeütése után a vevők áldomást követel-
tek Csernusné poharakr.t tett az asztalra, a fér-
je pedig a kamrából behozott egy üvege* és abból 
színültig teletöltötte a poharakat, aztán 6 is po-
harakat vett a kézbe és a társaság behörpintett* 
az áldomást. Abban a pillanatban mind a né-
gyen kiabálni kezdtek, mert az ital égette, mar-
ta a torkukat Kiderült hogy a gazda bor he-
lyett lugkőoldntot töltött a poharakba. 

Az ügyészség Csernus Lukács Antalné ellen 
emelt vádat négvrendbeli gondatlanságból okozott 
snlyos testisértés vétsége cimén. Az ügyészség sze-
rint a gondatlanság abban állott, horv nem fi-
gyelmeztette a férjét a kamrában tartogatott lug-
köoldatra és irrv o\-orója lett anr"k, hogy férje 
a két hasonló üvecet összetévesztette. 

A hétfői 'ár.cvaláson az asszony* tagadta bá-
nösségét. Azzal védekezett. hojv férjén kivxV 
mindenki tudta a házban, hogy melvik üvegbe* 
volt a luffkő, ő viszont nem tudta, hogy férje a 
lugköves üveg mellett egv üveg bort is tart. mert a 
ftrje elhallgatta előtte, hogy bor van a házban. 
Kihallgatta a bíróság a négy sértettet is, akik va-
lf mennyien arról r -«naszkodtak, hogy még ma is 
betegek, szájuk össze van égetve, nyelőcsövük 
összeszűkült és szondázásra lcell járniok. 

A bíróság az asszonyt telmentette a vád alól. 
mert nem látta beigazoltnak a gondatlanságát. 

— A Szinházi %let legújabb száma érdekes pá-
lyázatot kőzöl. Zágon István „Szegény lányt nem 
lehet elvenni" rimfi filmvígjátékának premierje al-
kalmából teljes lakásberendezést ad egy férjhezme-
r.cndő, arra érdemes szegény lánynak ajándékba 

Bágyadt, leveri, dolgozni képleien 
egyéneknél a természetes »Ferenc József 
keserűvíz szabaddá tezsl a vérkeringést és 
emelt a gondolkodó* és mtinképességcl B«* 
haló kehért kMrtetek folyamén bebizonyult, 
hoqy a Ferenc József tiz szellemi munkások-
nál, neura»ziénlá* embereknél és betegeskedő 
asszonyoknál rendkivQI jótékonv hatása gyo-
mor- és béllisttifó szer. A Ferenc József ke* 
serOviz gyógyszertárakban, drogériákban ét 
fOszerüzletekben kapható. «| 

Az értetlen 
Hetipiacos napon összetalálkozik a kW sógor. 
— Unye de jó, hogy mőgláttam kendet, ma Sfftn 

fontos szavam lönne égyetmásrn. 
— No ügön, hát én ls szeretnék szőt érteni 

kenddé, evégrü a kis jussfődrű... 
— Kocsivá van kend bent? 
— Nem én, a kisvonator gyűltem be 
— No akkó hazafelé kocsin mögyűnk, BW én 

awa vagyok bent. oszt majd ebe égetünk A 
„Páva" udvarba állok. Délfelé indíthatnak. 

— No Isten é. . . 
Alig hogy elkös.'jőnt a sógor, élesea rándult 

össze Gergő bajusza — no ez a bogánál főért 
akar értekőzni mögén. Hát mijd möglátjnk. * 

A városháza tornvában kettőt ütött as óra. a 
két sógor is két-két litert fizetett ki éppen, (aaMa 
nélkül). Miután elszedték a lovak elől a aafeM 
egy-egy rövidszivar bodor füstje mellett ballag-
tak a „sas" uceán kifelé. 

Ugy lítszott, hogy a mondóké jókat rendezik 
mindketten és hogy azon ls törik a fejüket, aera 
felejtettek-e el valanrit. mert még erre lehet bol-
tot találni 

Csak a kötélgyárnál szólalt meg a sógor, hegy 
— mámmá szép fldőnk van! 

Gergő csak a „röpülősókhőz" érve készfitt 4 a 
válasszal — hogy bátya, csakugyan szép. 

A Kossuth-kutig aztán nem la esett MM szó, 
ott ls csak annyi, azt ls sógor mondta a kocsmá-
rosmak, hogy — hozzon égy féllitert. Mire koca 
máros elébük telte az üveget, Gergő is talált sza-
vakat: a másik féllitert hozatta ki. 

Tüsöksornál lemét megeresztett egy ssót a só-
gor: 

— Ajjék mög kend. majd lélépök, mire Gergő 
kezet nynjtva azzai búcsúzott d, hogy majd móg-
beszélik ezt a bogáráéi ügyet ha lősz e*y kis Mo 
jük. 

— Mög ám... mög bizony..-
— No Isten á. . . 

• 
— Hát kend nem vonaton gyűft? Ugyan kinek 

a kocsiján gyűtt kend? — kérdezte a sógort az ast-
szony. 

— A Gergő sógorén. 
— A Gergő sógorén? Azt mögmondta-1 kend 

neki, hogy mihöz tartsa magát a bogárró fdű?t 
— Mög ám... a kutyataligáját neki. Mőgérthet-

te, hogy a föd felü nem is akarok vele még csak 
szót sé váltani 

— Oszt lémondott rnla, morgra mán kend? 
— De lé ám... égy szót sé szólt. 
— Oszt hogy csinálta kend Ilyen ekoaaa? 
— Nagyon égyszerű, mindég mondtam, begy 

ésszel. míssrel, hossznuvelfl meszelőve! az ^et Is 
lelőhet föstenl 

Az asszonv mögnvugodott, csak vasárnap, a 
temnlomból jövet rémült meg. mikor Subáné kér-
dezte. hogy mér is mondtatok lé arra a darab föd-
rű. ami a bogárz^Kan van? 

— Pe^cgy mondtunk lé! ki BKndta a.4 as ál-
nokságot? 

Gergő felesége mondta, hogy elintézték as 
uraddal tegnap a hetibe. 

Gergő felesége meg azt a hírt vitte !•«« hogv 
Gergő mondott le a sógor javára. 

JSSLSS4?41 r ' a p o t t • k é t «««»z nap 
z.örtolödtek és simogatták aa embereiket rasvfl-
latekintettel. 

A sógor, meg Gergő, pedig békttgetMi as ász-
monyaikat azzal, hogy „na. legközelebb még job-
ban oda mondogatok neki, arát szombaton, a te 
remtésit az értetlenjinek". 

I Tóth Jóssef. 


