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»yjs- Kedd. Róm. kath. Juszt Lőrinc. 
* Prof. Viktor. A nap kel 5 óra 23 
porckor, nyugszik 6 óra 33 perckor. 

Szegeden a gyógyszertára* kflzfll szolgálatot 
tartanak: Barcsay Károly Széchenyt-tér 12 (tele-
fon 1770), Cserhalmy Antal Sárkány-occa 15, (te-
lefon 3261). Franki Antal Szent György-tér « (»»• 
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 Somogyltelep IX. 
u 489. (telefon 3425). 

A z i d ö 
A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium je-

lenti. Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 21.2 
C, a legalacsonyabb 10.4 C. A barometer adata 
null fokra és tengerszintre redukálva reggel 762.3 
mm, este 761.8 mm. A levegő páratartalma reggel 
91, délben 63 százalék. A szél iránya északnyu-
gati, erőssége 4—6. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 óra-
kor: Északi szel, változó felhőzet, egyes helye-
ken (főleg északkeleten) még kisebb zápor-
esők. A hőmérséklet nem változik lényegesen. 

— Móra Ferenc állapota örvendetesen javul. 
M ó r a Ferencet, mint ismeretes, a mult hét 
szerdáján operálta meg W i n t e r n i t z pro-
fesszor, aki nyolc követ távolított el a beteg 
enecsatornájából. Az operáció után a beteg iró 
állapota örvendetesen javult. Betegágyához 
már látogatókat is beenged a szanatórium igaz-
gatósága. Rengeteg virágot küldenek a beteg-
nek az iró tisztelői és elárasztják az üdvözlő le-
velek és táviratok záporával. Móra valószínűleg 
a jövő héten visszatérhet Szegedre. 

— A csütörtöki és pénteki filléres vonatok". 
Csütörtök délután — mint jelentettük — fillé-
res vonat érkezik Pécs—Kaposvárról Szegedre. 
A vonat hat óra 21 perckor érkezik a szegedi 
pályaudvarra. Az utasok Szegeden töltik az 
éjszakát és pénteken este 9 óra 07 perckor in-
dulnak vissza Pécsre, illetve Kaposvárra. Pén-
leken reggel Budapestről érkezik filléres vonat 
Szegedre, 9 óra 55 perckor. Ez a vonat 23 óra 
14 perckor indul vissza. Ez a vonat hozza a 
Budai Katolikus Kör 300 tagu zarándokcsapa-
tát, amely az alsóvárosi Mátyás-templomban 
levő Mária-kegyképhez zarándokol. A zarán-
dokok fogadtatásáról az alsóvárosi plébánia 
gondoskodik. A zarándokcsapat az állomásról 
egyenesen a Mátyás-templomhoz vonul. Pén-
teken a két filléres utasaival együtt körülbelül 
2000 vendégre számithat Szeged. 

— Halálozás. F e u e r s t e l n Géza a raktár-
házak ny. tisztviselője rövid szenvedés után el-
hunyt Temetése 5-én délután fél 5 órakor a cin-
teremből. 

— A hadastván egyesület jubileuma. A Sze-
gedi Első Hadastyán önsegélyző Egylet va-
sárnap ünnepelte fennállásának 20 éves jubi-
leumát. Az ünnepség délelőtt 10 órakor szent-
misével kezdődött a rókusi templomban, ahol 
dr. G 1 a 11 f e 1 d e r Gyula megyéspüspök 
mondott beszédet. A szentmise után díszköz-
gyűlést tartott az egylet. A díszközgyűlést S ő-
r e g h v Mátyás mégnyitó beszéde vezette be. 
Üdvözölte a szombathelyi vendégeket, majd 
felolvastatta az üdvözlő leveleket. Ünnepi be-
szédében összetartásra és hazaszeretetre buzdí-
totta a nagyszámban megjelent tago-
kat. G á l János indítványára elhatározta a 
díszközgyűlés, hogy a szegedi hasoncélu egy-
letek vezetőit a Hadastyán Egylet évenkint 
egyszer a közös célok megbeszélésére értekez-
letre hívja össze. B c r g János alelnök záró-
szavai fejezték be a díszközgyűlést, amely után 
az országos hadastyán egylet vándorgyűlését 
tartották meg. A Raffay-étteremben tartott 
társasebéd fejezte be a szegedi hadastyánok 
jubiláris ünnepségét. 

— Osztálvsorsjáték. Budapestről jelentik: Az 
osztály sors játék hétfői húzásán 100 ezer pengőt 
nyert "a 34534, 4 ezer pengőt a 41857, 3 ezer 
pengőt a 27971, 2 ezer pengői a 9349, 18448 és 
70317 számú sorsjegy. Ezer pengőt nvertek a 
20366. 26799. 38937. 53424, 55205, 55449 és 77120 
számú sorsjegyek. 

— A szegedi cipészek és az állami cipőren-
delés. Az állami megrendelésből a mult évben 
ezer pár cipő jutott a szegedi cipésziparosok-
nak; az iden, bár sokkalta jobban rászorultak 
volna az állami munkára, csak négyszáz pár 
cipő elkészítésére kaptak megbízást a szegedi 
iparosok, ötvenkét cipészmester között osztot-
tak szét a munkát, amelyet most fejeztek be. 
A 400 pár cipő a gyermekmenhely gondozottai 
számára készült, a belügyminiszter kiküldötte 
szeptember tizenharmadikán veszi át Szege-
den a cipőket. Az állami rendelésből egy-egy 
cipészmesterre átlagosan 30 pengő jutott mun-
kabér címén. 

x Gyorsírást, gépírást jól, olcsón szakiskolában 
(Honvéd-tér 4.) tanulhat. Kérjen tájékoztatót. 

— Eszméletlen ember az országúton. A mentők 
hétfőn este beszállitották a szegedi közkórházba 
Nagy-György János 22 éves féketeszéli föld-
művest, akit eszméletlen állapotban találtak a ko-
csiúton. A kórházban megállapították, hogy Nagy-
Györgyöt agyrázkódás érte. A nyomozás megin-
dult 

— Egy fiatal orvos halálos hullamérgezése. 
Budapestről jelentik: Dr. A l b e c k e r István 
26 éves kalocsai orvost néhány nappal ezelőtt 
súlyos állapotban szállították be az egyik kli-
nikára. A fiatal orvos, aki néhány hónappal 
ezelőtt nősült, a mult héten Keczelen hullabon-
colást végzett és akkor a gummikeztyüvel at 
arcához nyúlt. Másnap ajkan kis pattanás je-
lent meg, amelynek nem tulajdonított jelentő-
séget, de amikor az veszélyesen terjedt, azon-
nal megvizsgáltatta magát. A vizsgálat meg-
állapította, hogy a fiatal orvos hullamérge-
zést kapott. A budapesti klinikán háromszor 
operálták meg, de az operációk nem sikerűi-
tek. Két nappal ezelőtt borzasztó szenvedések 
után elhunyt. 

— Betörésen értek egy inasgyereket Makóról je-
lentik: Hétfőre virradó éjszaka a makói Fő-téren 
szolgálatot teljesitő rendőr arra lett figyelmes, 
hogy az egyik üzlet ajtaját feszegetik. Tettenért 
egy fiatalkorú cukrászinast, akit előállított a rend-
őrségre. A fiu beismerte, hogy az üzletet fel akar-
ta törni azért, hogy nyakkendőt és különböző ru-
házati cikkeket szerezzen. A vallatás során kide-
rült, hogy a fiatalkorú inasgyerek a vasárnap meg-
nyílt makói kiállítás ipari termében ellopott egy 
vázát, amelyet meg is találtak. Még egy régebbi 
tolvajlása is kiderült, ellopott egy gramofont a le-
ventezenekar próbaterméből, amelyet azonban, 
amikor a gyanú feléje irányult, visszalopott. 

Hajsza az 50 ezer holdas 
napoleoni örökség után 

(A Délmagyarország munkatársától.) Beszá-
molt a Délmaayarország arról a fantasztikus-
nak látszó örökségi históriáról, amelynek sze-
replői a Fejes-család tagjai. Az örökség alapja 
egy legenda, amely szerint a Fejes-csalad egyik 
őse, Fejes Mihály vitéz insurgens kapitány a 
napoleoni háborúk alatt 50.000 holdas birtokot 
szerzett részben vitézsége, részben egy francia 
grófkisasszonnyal kötött házassága revén. Fe-
jes Mihály Franciaországban halt meg végren-
delet nélkül. A hatalmas birtokot állítólag az 
államkincstár vette birtokába. Az örökösök két 
esztendővel ezelőtt szereztek a dologról tudo-
mást és azóta minden követ megmozgatnak, 
hogy a vagyont megkapják. A Fejes-család Vá-
sárhelyen székel, de jelentkeznek az örökösök 
az ország minden részéből. Most érdekes fordu-
lat állott be a napoleoni örökség ügyében. 

Szabadkáról is jelentkezett egy Fejes, aki 
egész uj megvilágításban beszél az örökségről. 
Szerinte Fejes Mihály 1810-ben, Ferencz csá-
szár életének megmentéséért kapta az 50 ezer 
holdat az ország négy különböző részén. A fran-
cia grófkisasszonnyal történt házasság csak ez-
után következettt. 

A vásárhelyi Fejes-örökösök, számszer int 
65-en, hétfőn délelőtt gyűlést tartoltak és meg-
kérték Gyöngyössy József nevü örökös-társu-
kat, hogy Pesten kutasson tovább az ujabbi 
adatok nvornán. 

Agy- és szlvéreltneszesedésben szenvedő 
egyéneknek a természetes »Ferenc Józsefe 
keserűvíz megbecsülhetetlen szolgálatol tesz 
azáltal, hogy a béltartalmat kíméletesen 
távolítja el. Tudományos tapasztalatok kétség-
telenné (ették, hogy a Ferenc József víz szá-
mos féloldali hGdésben fekvő betegnél is meg-
lelle a kellő hálást s Igy nagy megkönnyeb-
bülést okozott. A Ferenc József keserűvíz 
gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüz-
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A rendőr, 
mint gverekbiró 

Az ucca mindig tele van szenzációval, érde-
kességgel, csak szem és fül kell ahhoz, hogy 
az ember tudomást szerezzen róluk. Mivel 
azonban az embernek manapság egyéb baja is 
akad 6s igy nem igen jut szeme, füle rajta kí-
vül történő dolgok érzékelésére, a legtöbb 
érdekesség mellett süketen és vakon balla-
gunk eL 

Sok járókelőt mégis megállított és megmo-
solyogtatott ebben a keserves életben az a ked-
ves jelenet, amely a városháza kapuja, illetve 
a kapuban vigyázó rendőr előtt játszódott le 
hétfőn délben. Vagy tizenöt fiu szónokolt a 
nagykomolyan hallgató rendőrnek, azok a 
gyerekek, akik állandó vendégei a Széchenyi-
térnek, ott játszadoznak napról-napra a vá-
rosháza előtt Most valamiért összekülönböz-
tek, össze is verekedte!: szabályszerűen, de 
mivel a verekedés sem intézte el a fölmerült 
differenciákat, bíró után néztek. Meglátták a 
városháza kapujában a rendőrt Gondolták, az 
majd igazságot tesz. Ahányan voltak, mind 
odafutottak hozzá. Az egyik szépen, értelmesen 
előadta a panaszt Vádat emelt a másik ellen, 
aki játék közben a harmadikat megütötte, le-
szidta és igy előidézője volt az általános há-
borúnak. í 

A panasz előterjesztése után a panaszos állt 
elő és részletezte a sérelmét. Amikor ez is 
megtörtént, előállott a vádlott és védekezett. 
Nem is ugy volt, ahogyan a tisztelt előtte sző-
lők elmondották, hanem ugy, hogy a Pista 
kezdte, ő csak visszaütött jogos önvédelemből. 

A rendőr figyelmesen hallgatta ezt a szabá-
lyos tárgyalást, arca komoly maradt, csak a 
bajusza körül játszadozott valami halvány 

mosoly. A gyerekek körül hamarosan össze-
verődött a felnőttek csoportja is és mindenki 
leste a fejleményéket. 

Amikor azután a rendőr látta, hogy a bizo-
nyítási eljárás befejeződött megnyilatkoztak 
a tanuk is, az igaziság pedig valahol a középen 
bujkál, mint a legtöbb komoly esetben is, né 
hány pillanatig gondolkozott, szeretettel néze-
gette az Ítéletre várakozó gyermekhndat lát-
szott rajta, hogy tisztában van feladatának sú-
lyával és fontosságával. Végül is nagyszerű át-
hidaló megoldást talált és ezzel elárulta, hogy 
ösztönösen ismeri a gyermek-lelkéket 

— Hát egy kicsit zavaros ez a dolog — so-
dorta meg keményen a bajuszát —, ugy in-
tézzük el, hogy lejöttök valamennyien a fogdá-
ba, majd ott... 

A gyerekek már nem várták meg a mondat 
végét Ahányan voltak, annyifelé szaladtak, 
de őt perc múlva már a legnagyobb egyetér-
tésben folytatták a játékot vádlottak, sértet-
tek és tanuk egyaránt a két parktükör előtt, 
az aszfalton. 

A rendőr pedig mosolyogva gyönyörködött 
bennük. 

— Hamis tanúvallomásra akart rábeszélni 
hat embert. K e l l e r Ferenc 59 éves csongrá-
di szappanfőzőmester került hétfőn a szegedi 
tőrvényszék V i 1 d-tanácsa elé. A szapj>anfőző 
ellen az ügyészség hatre-ndbeli hamis tanuzásra 
való reábirás miatt emelt vádat. A szapj>anfőző 
nemrégiben két pert indított K ó s a Lajos el-
len. Az egvik perben 390 pengőt, a másikban 
1000 szőlőkarót követelt Kósától. Keller tanu-
kat igyekezett szerezni és ezért nyolc csongrádi 
lakost igvekezett rábeszélni arra, hogy Kósa el-
leni perében hamis vallomást tegyenek, — iga-
zolják azt, hogy Kósa tartozik neki. Ezek azon-
ban nem állottak kötélnek, elmentek Kósához 
és jelentették neki a dolgot. A hétfői főtárgya-
láson Keller tagadott. A bíróság kihallgatta a 
nyolc tanút, akik vallották, hogy Keller fel 
akarta őket bérelni. A bíróság ötrendbeli ha-
mis tanuzásra való reábirás vétségében mon-
dotta ki bűnösnek Kellert és ezért 5 hónapi 
fogházra itélfe. A szappanfőző az Ítélet ellen 
fellebbezést jelentelt be. 


