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STJSUFFER pusztasajt világmárka! 
Hiteles történet 
a ló füléről 

Veszelka József szegedi polgár szom-
szédja volt Német Vnlal szegedi polgárnak, 
bár nem a mai időkben, hanem 1801-ben. 
Még akkor csak a közigazgatási prakszis 
ismerte, hogy: »rossz szomszédság tőrök 
átok«, — noha az is lehet, hogy Német és 
Veszelka polgártársak nem is voltak szom-
szédok, de mert bajos elképzelni, hogy más-
ként irigység csírázzon ki a kebelben, — 
inkább amellett vagyok, hogy Német és Ve-
szelka urak szomszédok valának. 

Denique, nehogy irigyeim támadjanak 
nékem is, míg e sorokat olv assák, — hama-
rosan rátérek a tárgyra. Német Antal civis 
Pünkösd hava 5-ik napján megjelent az ér-
demes \árosi közgyűlés elölt, amelyen tudva-
levőleg a belső tanács (a mai magisztrátus) 
együttesen ülézesett a külső tanáccsal (a mai 
törvényhatósági bizottsággal). Nem tudom 
hogyan fogott a Iamentációhoz, de az biz-
tos, hogy mindenekelőtt egy nagyot sóhaj-
tott, azután szépen illemtudóan elbeszélte, 
hogy a másik civis, a Veszelka József, min-
den ok nélkül levágta lovának a füüét, meg a 
farkát, ami szörnyű vakmerőség, hatalmas 
kár, inert, hogy a lónak a farka olyan disz, 
mint a menyecskének a konty! (Természe-
tesen csak 180i-ben, mert most már a lo-
vak farkát is bubisra vágják.) 

A szörnyüködés moraja zúgott fel a köz-
gyűlés ajkáról. Hogyan'.1 Hát ez is lehetsé-
ges? No, meg is adta érte Veszelka az árát, 
mert nemcsak hogy alaposan legorombítot-
ták nyílt színen, hanem még 10 forint kár-
térítés megfizetésére is kötelezték, nagyobb 
nyomaték okáért a városkapitánynak meg-
hagyták a végrehajtás azonnali foganatosí-
tását. 

Minderről az 1801. évi tanácsi jegyző-
könyv a következő szöveggel számol be: 

»791. Veszelka József csupa nyegéldek-
ségből oly vakmerő kárt tenni kívánó cse-
lekedetre fakadván, hogy Német Antal lo-
vának a fülét, s farkát elvágta, ezen külön-
ben sem becsületes cse'ekedetért, az érzé-
keny lepirongatáaon kívül a kárt vallottnak 
fizetendő 10 frtban meggyőzettetett, s exe-
culiora kapitány ur ki küldette tett.« 

Ebből legalább azt is megtudjuk, hogy mit ért 
akkoriban a ló füle-farka. 

Lurjosi Döme 

K e d v e s 
vevőinek 
k e l l e m e s Uardcson\i Ünnepei k l i<dn 

Sxokolay Sándor 
hu'árutizom, Mâ os uoca 27. szám 

Per%sas%őny ®mei 
mielőtt vásárol, kérem forduljon bizalommal cé-
gemhez, amely az ország egyik legismertebb sző-
nyegüzeme, hol juta és spárga, mentes szőnyeket 
k aP S % ö n \ e q i a v í i á s , 
tisztítás, rojtozás, szakszerű vezetés mellett. Jutá-
nyos árak. 

Sóbor s iőn\egj%övő, 
Szeged, Nemestakács-ucca 30. Igen tisztelt vevő-
köreimmel közlöm, hogy a „Modern" kölcsön-
könyvtárnál Kigyé-uccában levő lerakatomat meg-
szüntettem. 

H í B O R 
k a r á c s o n v r n 50 liter rMelnél, adózatlan 

literenkint « j ¿ Q f f l f f l ^ g * 

Vadász-u. 9. szám. 

Szeged város területén december 19-től de-
cember 24-ig a kővetkező ingatlanok cseréltek 
gazdát: 

Pálfy József és neje eladták Farkas István és 
nejének a Fecske-ucca 16. számú házukat 147 négy-
szögöles telekkel 2880 pengőért. 

Fürtön Istvánné eladta ifj. Kirí Istvánnénak a 
Lengyel-dűlőben lévő 1 hold 255 négyszögöl föld-
jét 5.65 kat tiszta jövedelemmel 700 pengőért. 

Vas Károly és neje eladták Kővári Imre és ne-
jének a Tarján dűlőben levő 157 négyszögöl kert-
jüket 3.42 kor. kat. tiszta jövedelemmel 800 pen-
gőért. 

Bórcsök Jmréné eladta Márki Gézának a Len-
gyel dűlőben levő 1391 négyszögöl földjét 525 
pengőért. 

Sutka Pál eladta Fekete Mihály és nejének a 
Gajgonya dűlőben levő 3 hold 95 négyszögöl föld-
jét. 10.71 kor. kat. tiszta jövedelemmel 1800 pen-
gőért. 

Sutka Pál eladta Tóth Sándor és testvéreinek a 
Gajgonya dűlőben levő 2 hold 371 négyszögöl 
földjét 7.81 kat. tiszta jövedelemmel 1578 pengőért. 

Demus Istvánné és társai eladták Savanya Já-
nos és nejének a Nyári dűlőben levő 486 négy-
szögöl földjüket 5.16 kor. kat. tiszta jövedelem-
mel 1340 pengő 20 fillérért. 

Börcsök Vendel és neje eladták Kazi András-
nénak a Domaszék dűlőben levő 950 négyszögöl 
földjüket 4.16 kor. tiszta jövedelemmel 400 pengő-
ért. 

Viski György eladta Halász Máténak a Ballagi-
tó dűlőben levő 112 négyszögöl kertjét 1.68 kor. 
kat tiszta jövedelemmel 224 pengőért. 

Süli Pálné és társai eladták Dobó Istvánnak a 
Tarján dűlőben levő 248 négyszögöl szőlőjüket 
5.58 kor. kat. tiszta jövedelmmel 400 pengőért 

Vásárhelyi Pál és neje eladták Adám István 
és nejének az Arva-ucca 24. számú házukat 167 
négyszögöles telekkel 6000 pengőért. 

Dr. Nagy Györgyné eladta György Vilmosné te 
társainak a Makrarész dűlőben levő 1 hold 116 
négyszögöl földjét 12.07 kor. kat. tiszta jövedelem-
mel 1072.50 pengőért. 

Nagyi Istvánné és társai eladták Sutka György-
nek az Oszeszék dűlőben levő 807 négyszögöl föld-
jüket 4.33 kor. kat. tiszta jövedelemmel 280 pen-
gőért 

Rácz János és neje Kohn Benő és nejének a 
Makraszék dűlőben levő 1 hold 800 négyszögöl 
szántóját 8.12 kor. kat. tiszta jövedelemmel 2160 
pengőért. 

Kéri Ferenc eladta Nagy Lajosnak a Ballagi-
tó dűlőben levő 134 négyszögöl kertjét 1.06 kat. 
tiszta jövedelemmel 160.20 pengőért. 

Kispéter Mihály eladta Kószó János és nejé-
nek az Eperjes dűlőben levő 1 hold 7 négyszög-
öl földjét 27.12 kor. kat. tiszta jövedelemmel 
2069 pengő 10 fillérért. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak 
a Hatósági Munkaközvetítő utján: Férfiak: 1 ké-
ményseprő vidéken, nőtlen. 2 kovács, 1 bádogos, 
1 kazánkovács, 4 gránitcsiszoló, 1 takácsmester, 2 
szövőtanuló, 2 kötélgyártó, 3 szabó. 1 cipész, 1 
borbély, 1 ügynök. Nők: 2 hölgyfodrásznő. 

— Heves börviszketésuél ég csalánkiütésnél a 
gyomor és a béltraktus reggel felkeléskor egy po-
hár természetes „Ferenc Jóísef" keserűvizzel fel-
tétlenül kitisztítandó! 

— A Felsővárosi Ifjúsági Egyesület teadél-
utánt rendez karácsony másodnapján, szomba-
ton délután 4 órai kezdettel a felsővárosi kul-
túrházban. 

— C9erép Sándor szűcsmester Horváth M.-neea 7. 
— Halálozás. B ö r ö c z Pál füszerkereskedő 59 

éves korában rövid szenvedés után f. hó 24-én el-
hunyt. Temetése f. hó 26-án, szombaton délután 3 
órakor lesz a közkórházból a róknsi temetőbe. 

— Ha sajtot vesz, figyeljen a Stauffer névre. 

x Budapestre érve a Park-szállodában a Keleti-
pályaudvar mellett megtalálja kényelmét, legjobb 1 
ellátását olcsó árakért. E lap előfiretőinek 20 
százalék engedményt nyújtunk. 

Budapesti értéktőzsde zárlat. Barátságos han-
gulatban élénk forgalommal nyitott a mai tőzsde. 
Az első kötések a tegnapi zárlathoz viszonyítva 
magasabb árszinten jöttek létre. Ma is élénk ke-
reslet mutatkozott a Rima részvényben, amely vé-
leményes vásárlások következtében rekordmagas-
ságot ért el. Kedvező volt az érdeklődés a bénya-
és cukoripari értékek iránt is. A tőzsde további 
folyamán a vezető értékek szilárdsága a piac 
egész területére átterjedt A kereslet fokozódott és 
mivel áru alig került a piacra, a részvények ár-
folyamai tovább emelkedtek. A tőzsde szilárd 
irányzattal zárt. Magyar Nemzeti Bank 212, MAK 
510, Ganz 18 80, Izzó 215, Szegedi kenderfonógyár 
53.50. 

Zürichi deviza zárlat. Páris 20 325. London 
21.375, Newyork 435.12, Brüsszel 73.45, Milánó 
22.925, Amszterdam 238-30, Berlin 175.10, Schil-
ling 79.90. Prága 15.25, Varsó 82.00, Belgrád 10, 
Athén 3.90, Bukarest 3.25. 

Budapesti terménytőzsde zárlat. A készáru pia-
con szilárd külföldi jelentések hatása alatt az 
irányzat szilárd volt. Mivel a malmok élénken vá-
sároltak, a tiszavidéki és felsőtiszai buza ára elér-
te a 20 peneős árszintet. Általában a buza 15—20, 
a rozs 40 fillérrel drágult A takarmánycikkek 
piacán üzlettelen volt az árpa és a zab, a ten-
geri 15, a buzakorpa és 8-as liszt 20 fillérrel drá-
gult. 

Leánvkák: t£5* 
Fiacskák: triciklit. 
leértenek ajándékba. Lesrol-
Móbb a készítőnél: vi t te 

Kádár vasbu'or-
iizenmél, 5 í i « E t 

kihordásra liter 38 fil lér. 
Va'ódi kisüsti törköly 

P 2.-
Hegedűsné l , Kossuth L, 

suirárut 21. szám. 

ímerihai citromos K r a i M , 
arc/izek, krémek, olajok, pudareu 
Szer'ó eH-'nl *ényvédfi szerek. 

Reifer Oszkárné Rozmeitöai intezete 
Sresred, Duronlcs-tér 11.. I. em. Te-
lefon 26—02. Arcápolás. Szépséehi 
bák. szemölcsök, szőrszálak yéirle-
fces eltávolítása. Fénykezelés. 

''anitvínvok k^éo-^ve. Olcs^ bénet<-ercN*eT 

Lakatosüzem 
ésredőnyipar 

készit és javit mindenféle lakatosmunkát, acél- és 
ablakredőnyöket. Raktáron tart nagy választék-
ban tűzhelyeket és radiátorokat. Szakszerű javí-

tás. Rendkívül mérsékelt árak. 

Verebélyi lakatosmester 
Rákóczi-tér és Tőrök-ucea sarok. 

OicsO I MegbizualA ! 

11?. Hegedűs Béla 
diezfemefkezési vállalata a „SZENT GYÖRGY* 
h ö z . Klinikák, gyermekmenhely, Boromét Ir^a-

lomhaz szerzőnéses száiltt6|a. 
Szent Gvörgy |fr 1. (Fe sövarosi lemplomné!) 
Telefon éj jel-nappal : 5 55. Autó. 

Kalász és Hermes szelvények érvényesek. 
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