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Nyolcnapi fogházra ítélték 
a kíváncsi községi birót 

(A Délmagyarország munkatársától.) Érdekes 
ügyben Ítélkezett a járásbíróság. Az apátfalva! 
községi bíró került — túlzott kíváncsisága miatt 
— a biróság elé. Az ügy ott kezdődött, hogv a 
községi biró előtt nemrégil en tárgyalás folyt 
A tárgyalás folyamán a biró kihallgatta Gyenge 
János gazdát. Kihallgatása közben egy jelen-
lévő asszony megjegyezte: 

— Nem arról van itt szó biró ur, hanem sze-
relemről ... 

Ez a mondás felkeltette a biró kíváncsiságát 
és most már megkérdezte a Gyenge Jánossal 
szembenálló gazdát, »hogy is áll a dolog az-
zal a szerelemmel?« Mire a gazda elmondta, 
hogy észrevette a feleségét Gyenge Jánossal a 
kútnál. Gyenge Jái:os azonban közLeszólt, hogy 
nem a kútnál volt a dolog, hanem a házban. 
A birót nagyon érdekelte a dolog és most már 
a részletek után is érdeklődött. Gyenge János 
szívesen szolgált felvilágosítással is és bőbe-

szédűen ecsetelte a részleteket. Azt is elmon-
dotta, hogy a gazda feleségével tavasztól őszig 
tartotta a barát?ár:ot. A biró háromszor is el-
kérdezte a dolgát, Gyenge János pedig három-
szor is előadta a részleteket. 

Tekintettel arra, hogy a szerelmi ügy sehogy-
sem állott összefüggésben a biró előtt folyó 
hivatalos üggyel, a biró súlyos indiszkréciót 
követett el. A férj fel Is jelentette a bírót, 
de Gyenge Jánost is. A biróság a községi birót 
a túlságos kíváncsiságért nyolcnapi fogházra 
és 200 pengő pénzbüntetésre Ítélte, Gyenge 
Jánost pedig a kérkedésért nyolcnapi fogházzal 
sújtotta. 

Az esethez tartozik az is, hogy a férj a tár-
gyaláson orvosi bizonyítványt csatolt felesége 
ártatlanságának bizonyítására. Az orvosi bi-
zonylat szerint Gyenge János kérkedett a barát-
sággal, mert az semmi szín alatt sem történhe-
tett meg. 
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Tádé. A nap kel 7 óra 36 perckor, 
nyugszik 4 óra 48 perckor. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem, I. eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap. 

Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt 10-től 
1-lg, délután 4-töl 7-ig a Városi Múzeum minden-
nap, vasár- és ünnepnap is, délelőtt 10-től fél l-ig 
van nyitva. Folyóiratcsere kedden, csütörtökön, 
szombaton délután fél 5-től fél 6-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot 
tartanak: Barcsay Károly Széchenyi-tér 12 (tele-
fon 1770), Cserhalmy Antal Sárkány-ucca 15, (te-
lefon 3261), Franki Antal Szent György-tér 6 (te-
lefon 1118), Gergely Jenő Kossuth Lajos-sugárut 
31, (telefon 1062), Lőbl Imre dr. Gizella-tér 5, 
(telefon 1819), Moldván Lajos Újszeged, Vedres-u. 
1, (telefon 1846, Selmeczi Béla Somogyitelep IX. 
ML 489, (telefon 3425). 

— Móra Ferenc ünneplése Félegyházán. A 
kiskunfélegyházai öreg Diákok kulturbizott-
sága vasárnap lelkes külsőségek között Móra 
Ferencet ünnepelte díszdoktorrá avatása al-
kalmából. Móra Ferencet a pályaudvaron de-
putáció fogadta és kisérte a városházára, ahol 
délután 4 órakor diszülés volt a közgyűlési 
teremben. Az ünnepélyen a félcgvhází tanin-
tézetek és a kulturegvesületek teljes számban 
résztvettek. A Petőfi Daloskör megnyitó ének-
száma után dr. Kalmár Gyula üdvözölte Móra 
Ferencet, az ünnepi beszédet dr. Szirák Fe-
renc mondotta. Az elhangzott beszédekre Móra 
Ferenc meghatott szavakkal válaszolt. Gyer-
mekkori emlékeit, félegyházai kapcsolatait 
mondotta el. Beszédét a zsúfolt terem szűnni 
nem akaró tapsokkal fogadta. A műsoron diá-
kok és diáklányok szerepeltek Móra-versek-
kel és mesékkel. Este a Korona-szállóban 300 
teritékes bankett volt Móra tiszteletére. A va-
csora alatt számos pohárköszöntő hangzott el. 

— FJÖadás a Dolgozó Nők klubjában. A Dol-
gozó Nők klubjában vasárnap délután Pogány 
Margit tartott nagy érdeklődés mellett érdekes 
pedagógiai előadást „Szülők ós gyermekek" cí-
men. Előadásában azt fejtegette, hogy a gvermek-
neveléis központjában a nevelő áll, akinek tu-
dása, önképzése rendkivül fontos a nevelés szem-
pontjából. A nevelés eredménye azon a bizal-
mon fordul meg, amelyet a gyermek érez szülője, 
nevelője iránt, ezért az egyik legfontosabb tenni-
való a gyermek bizalmának felkeltése és ébren-
tartása. Á figyelemmel végighallgatott előadást 
nivós vita követte, amelyben részt vettek dr. Eis-
ner Manó, Kárászné Szivessy Mariska és Szé-
kely Alfréd. 

— A központi temető tervének megvalósításáig 
nem engedélyez temeíífkibővitést a város. A Fel-
sővárosi Katolikus Egyházközség engedélyt és 
területet kért a várostól a felsővárosi temető ki-
bővítésére. A mérnöki hivatal javaslata alapján 
a polgármester megtagadta a kérelem teljesítését 
azzal, hogy úgyis tervbe vették már a központi 
temető tervének megvalósítását és igy városren-
dezési szempontok sem indokolják a városrészi 
temetők kibővítését 

Az idő 

Epekő-, vesekő- és hölyagkObeíegek, 
valamint azok, akik hugysavas sók tulszaporo-
dásában és köszvényben szenvednek, a termé-
szetes »Ferenc Józsefe keserűvíz állandó hasz-
nálata melleit állapotuk enyhülését érhetik el. 
Az orvosi gyakorlat számos kiváló férfia hosszú 
megfigyelés alapián megállapította, hogy a 
Ferenc József viz blzlos és rendkívül kelleme-
sen haló hashajtó s ezért prostalabetegségek-
nél is ajánlják. A Ferenc József keserűvíz 
gyógyszertárakban, drogériákban és lüszerüz-
leiekben kapható. B.1 

— Tejhamisitók a kihágás! biróság előtt A 
városi kihágási biróság hétfőn 25 tanyai tej- és 
tejtermékárus fölött Ítélkezett. Az volt a vád el-
lenük, hogy a tejet vizezik és fölözik, tulnedvea 
túrót és csekély zsírtartalmú vajat árulnak. A tej-
árusokat 20—20, a többieket 10—10 pengő pénz-
birságra ítélték. 

ÖRÖM 
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E D l I 1 V T A 7 ENYHE. BIZTOS ÉS 
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— Eckhardt Tibor Vásárhelyen. Hódmezővá-
sárhelyről jelentik: A független kisgazdapárt 
nagyszabású gyűlést tartott vasárnap Hódmezővá-
sárhelyen. Eckhardt Tibor hosszabb beszédben 
foglalkozott a politikai és gazdasági helyzettel s 
éles támadást intézett a kormányzati politika 
ellen. „A Gömbös-kormány uralma — mondotta — 
nem lehet tartós. Rövid idő kérdése, hogy kezünk-
be vegyük a hatalmat. Lankadatlan erővel kell 
folytatni a felszabadító harcot amelyet Rákóczi, 
Kossuth, Nagyatádi Szabó István és Gaál Gasz-
ton kezdtek meg a gazdasági kizsákmányolás és 
a politikai jogokból való kisemmlzés ellen. Gróf 
Hunyady Ferenc pénzügyi kérdésekkel foglalko-
zott. Tildy Zoltán, Láng' Lénárt, Kasnya Béla, 
Nagy Ferenc és Kun Béla beszéltek még Délután 
Andaházi-Kasnya Béla Mindszenten mondott be-
számolót 

A Szegedi Meteorologia! Obszervatórfnm je-
lenti: Időjárási heflvzet: A barometrikus maxi-
mum Finnországon 785 mm, a minimum az Óceá-
non, Islandon és Szicílián 755 mm. Közép- és 
Északeurópában havazott A hideg tovább ter-
jeszkedett az Óceán felé. 

Szegeden a hőmérő legmagasabb állása —5.6 
C, a legalacsonyabb —10.0 C. A barometer adata 
nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 770.6 
mm. este 770.7 mm. A levegő páratartalma reggel 
és este 85 százalék. A szél iránya északi, erős-
sége 3. A lehullott csapadék 3.9 mm. A hóréteg 
vastagsága 12 cm. 

Időjóslat a Délvidékre: Tartós igen hideg idő. 

A Meteorologia! Intézet jelenti este 10 órakor: 

Továbbra is igen hideg idő, északkeleti szél. Egyes 

helyeken, főleg Délen, újból havazás. 

x Kétzongorás jazz-duó a Kass-bnn. Vasár-
nap este kezdte meg a Kass emeleti éttermé-
ben vendégszereplését a Keszthelyi Nelly— 
Paál Olga kétzongorás jazz-duó. Bemutatko-
zásuk sikerrel járt, temperamentumos játékuk, 
egyéni kedvességük meghódította a szépszámú 
közönséget. Játékukon intelligencia, komoly 
zeneképzettség látszik. Az első perctől kezdve 
megtalálták játékukon keresztül a kontaktust 
a közönséggel: bemutatkozásuk az Intim han-
gulat tekintetében nem hagyott kivánnl valót 
hátra. Keszthelyi Nellynek 'és Paál Olgának a 
vendégszereplése bizonytalan időre szól. 

x Divatos korcsolyázó szvetterek, praktikus 
tréning ruhák és nadrágok óriási választékban 
leszállított árakon Lampel és Hegyi cégnél. 376 

— A város és ai iparosok. Az ipartestület el-
nöksége beadványt intézett a város hatóságához 
és azt kérte, hogy azokat a munkálatokat, ame-
lyeket versenytárgyalás ntján ad ki a mérnöki hi-
vatal, a jövőben versenytárgyalás mellőzésével az 
érdekelt szakosztály tagjainak adja ki a szakosz-
tály tagnévsora szerint mindig másnak és más-
nak. A tanács hozzájárult a kívánság teljesítésé-
hez és elrendelte a szaknévsorok bekérését 

x óráját Javíttassa Bírónál. Tisza L.-körut 48a. 

x A vevők hálája. Mindenki, aki már az első 
napon sietett, hogy részesüljön az olcsó leltári 
vásárra hirdetett áruból, hálásan tapasztalja, 
hogy amit Pollák Testvérek adnak a kevés pénz-
ért is felülmúl minden várakozást, habár eddig 1« 
szokva voltak, hogy a cégnél csak jó árukat vá-
sárolhatnak. Nem hangzatos reklámszédelgés, 
mert azt a Pollák Testvérek cég nem Is engedné 
meg magának, de tény, hogy P 3.50-ért olyan szí-
nes és fehér férfi ingeket lehet kapni, amelyeknek 
csak az anyaga több mint a duplájába került, 
nem ls számítva, hogy 3 pengőért már Jó minő-
ségű bőrkeztyüt és 60 fillérért a legjobb minősé-
gű kevésbé divatos férfi gallért adnak, de az öaz-
szes még raktáron levő kötött és egyéb téli árnk 
is meseolcsón szerezhetők be. 377 

— Csereakció. Mindenféle áruért festményt 
adok cserébe. Dinnyés Ferenc festőművész (Szent-
háromság-ucca 4. műterem.) 
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Kfllosey non» 8. 
Poyal szÁlM mellett 

Szociáldemokrata gyűlések 
A szociáldemokrata párt közli, hogy 25-én, 

szerdán este fél 8 órakor a következő helyeken 
pártszervezeti összejöveteleket tart: 

Rókus: Munkásotthonban (Hétvezér-ucca 8), 
előadó Lájer Dezső. 

Felsőváros: Turcsányi-féle vendéglőben 
(Gál-ucca és Római-körut sarok), előadó Olej-
nyik József. 

Móraváros: ördőgh-féle vendéglőben (Kál-
vária-ucca 16), előadó Műller Lipót. 

Újszeged: Zombori-féle vendéglőben (Csa-
nádi-ucca 6), előadó Ernst Sándorné. 

Alsóváros: Versernvés-féle vendéglőben 
(Hattyas-sor és Füzes-ucca sarok), előadó 
dr. Valentiny Ágoston. 

K é r e l e m elöjlaceiöinlc&ex! 
A Délmagyarország kiadóhivatala tisztelettel 

kéri valamennyi előfizetőjét, tehát ugy a havi, 

mint a heti előfizetőket, hogy előfizetési dijai-

kat csak nyugta ellenében fizessék kt. Nyugta 

nélkül vagy javított nyugta ellenében teljesí-

tett fizetéseket nem Ismerünk el. 
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