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Kerékpárosok! 
ClaSrandU ke r ékpá roka t angadmÉnyaa ér< 
Htn rftaslatre a d o m . Gumikat és alkatrftszsHal 

írbtn kaphat Szántó Sándor**>. 
S l t o e d . (Kiss D palota1 KU« u. 2 

területen lenne hadüzenet egy olyan vezető férfiú 

ellen, aki lankadatlanul végez nagy közéleti munkát 

s akire a bizottságban szükség van, a bizottság 

ilyen célokért való harci területnek nem adhatja 

oda a szabadtéri játékot. 

A bizottság ugy ha'ározott, hogy a filharmo-

nikus zenekart, mint törzset, átveszi a szabad-

téri játékokhoz s a szükséges létszámra ki fogja 

egészíteni. 

Shvoy Kálmán lemondott 
bizottsági tagságáról 

A szabadtéri játékok előkészítő munkájának 

agyik nagy érdekességü eseménye, hogy Shvoy 
'Kálmán lemondott rendezőbieottsdgl tagsáffóról és 

i pénteki ütésen már nem vett részt. Shvoy dr. 

Pálfy József polgármesterhez intéze t levelet, 

amelyben lemondását három körülménnyel in-

dokolja. ' 

Az egyik az, hogy a bizottság munkájának 
tempóját tul lassúnak tartja s ennek oka az — 

mondja Shvoy —,kamit ö már eleve megmondott, 

hogy a rendezéssel megbízott igazgató nemcsak 

hogy nem lakik Szegeden, de még az országban 

sem, viszont a szabadtéri játékokat nem lehet 

az ország határain túlról rendezni. 

A másik körülmény, amelyre Shvoy hivatkozik, 

s Fekete Mária rendezése- mert a bizottság leg-

utóbbi iil.esén kifejezte azl. a kívánságát, hogy 

minden darabot, lehetőleg országos ne.ü rendező 

rendezzen, amit a művészi vezelö ne n vett fi-

gyelembe s ez a Fekete Mária előadásának si-

kerét esetleg kockáztatja. 

A harmadik körülmény, amelyre Shvoy le-

mondó levelében hivatkozik, az adminisztrációs 
iroda személyzetének beállítása. A bizottság 

ugyanis olyan elvi álláspontra helyezkedett, hogy 

laheföleg olyanokat alkalmazzanak az irodában, 
akiknek nincs semmi keresetük, ezzel szemben az 
*ddigi alkalmazottak nyugdíjasok. 

Kunczi bácsit 
felmentette a törvényszék, 

de a „geofizikai csodaszer" feltalálója ki akar 
vándorolni Németországba, mert „a magyar vért 

ugylátszik nem lehet gyógyítani . 
(A Délmagyarország munkatársától) A szegedi 

törvényszék fellebbviteli tanácsa pénteken foglal-

kozott Kunczi József, a »ferencvárosi csodadok-
torv ügyével. Kunczi bácsit a szegedi tisztiföorvosi 

hivatal jelentette fel kuruislásért, mert egy Somo-

gyi-telepi asszonynak a saját maga gyártotta geo-

fizikai csodaszerből Í küldött. A »csodaszer« az ál-

lami vegykisérleti állomás megállapítása szerint 

nem más, mint közönséges sósav, amelyet a pa-

ciensek tűvel oltanak a bór alá. Kunczi szérint 

ezzel a szerrel majd minden betegség sikeresen 

gyógyítható. A járásbíróság a csodadoktort fel-

mentette az eller.c emelt vad alól, mert megál-

lapítása szerint orvosi ténykedést nem fejtett ki, 

a betegeket nem is látta, jogosulatlan gyógysze.--

árusitásról sem lehet szerinte szó, mert a sósav 
nem gyógyszer. Igy került az ügy a törvényszék 

elé. 

A tárgyaláson megjelent a Kossuth-szaliáilus, 

hatalmas termetű, pirospozsgás arcú Kunczi bácsi, 

aki az iratok ismertetése után a következőképen 

védekezett a kuruzslás vádja e l len : 

— Amikor ezt a szert felfedeztem évekkel ez-

előtt, szabadalmaztatni akartam a szeremet, de 

aztán eszembe jutott, hogyha megnevezem szere-
met. akkor oltja majd magát vele a rác, a cseh. 
az oláh. a szerecsen. már pedig én csakis, a ja-
jomnak akarom ezt a szert megtartani... 

— Hát árulja el, hogy miben áll cz a szer! — 
mondotta az elnök.' 

— Sósavban oldott hatóanyagból — tért ki 

az egyenes válaszadás alól a -csodadoktor- , aki 

civilben cukorkakercskedo Pesten. 

— Megboldogult Gömbös Gyula miniszterelnök-

Gál Miksáné ugy a maga, mint gyermekei, Edith ("térj Braun Lászlóné), Magda, 
Klári , Lil ly és Tcddy nevében, fajdalomtól megtört szívvel jelenti, hogy a felejthe-
tetlen jó térj, az odaadásig önfeláldozó családapa, 

G A L M I K S A 
f. h ó 6-án felele virágában 50 éves korában hosszú és kínos szenvedés után jobb létre 
szenderült. 

Drága halottunkul f. hó 9-én déli-12 órakor kisérjük" az izr. temető halottashá-
zából utosló út jára . 

Glttcksmann Emánue l (Buenos-Aires), Gál lnue , valamint Braun László. 

Emlékét kegyele Uel őrizzük! 

nitxvtlUlojaUtok ai«llíií»St Wrjttkl 

Az Ancrol-Magvar Bank Részvénytársaság igazgatósága. feliigyelöbízott. 

pága es Tisztviselői kara mélységes- fa jda lommal és megilletődéssel jelenti, hogy 

GAL MIKSA 
az Infézef Szegedi Fiókjának igazgatója, Szeged szab, kir. v á ros Törvény-

hatósági Bizottságának lagja, a Tébe Daifceleil Körzetének alelnöke slb. 

hosszas szenvedés utan F. hó G-án elhunyt: 

A' megboldogul t évtizedeken keresztül kiváló tehetségének, nagy tudásának, 

akaraterejének és végtelen szorgalmának példamutatóan adta tanújelét és mint 

f iókunk vezetője hervadhatatlan erdemeket szerzett magának . 

Szeged közéletének és gazdasági életének egy töretlen akaratú és tisztalellar 

pótolhatatlan harcosa távozik f l velo körünkből , akinek emlékét mindenkor há-

lás kegyelettel fogjuk megőrizni . 

A temotés vasárnap, f- h ó O-én deli 12 Órakor az izraelita temető cintemié-

bő i fog megtörténni . 

Budapest, 1057 m á j ú i 7. 

Kü l ön vil lamoskocsik indulnak* fél 12-kor a Dugonics*térroli 

i i 

sége alatt kérést intéztem az akkori badügymw 

niszterhez, hogy bocsásson rendelkezésemre négy. 

ven darab kimustrált öreg csendőrt, akiknek csú-

zos fájdalmaik vannak., akiknek dagadt a térde, 

én ezeket újra csatasorba á'litomt De kartoték 

lett a kérésemből... Mert magyar betegség ez 

kérem, hogy nálunk minden aktává válik, igty 

nem lehet előre menni....' 

— Egy bűnöm van nekem kérem szépen, az, 

hogy magyar vagyok... FelmcntésemeL kérem. Is-

ten kegyelméből ellestem valamit a természet 
nagy vegykonyhájából, ezért nem elgáncsolást ér-

demlek .. Kocsiderékra való köszönőlevéllel ren-

delkezem. van leve'e.n orvosoktól, országgyűlési 

képviselőktől, egyetemi tanároktól és papoktól,' 

mindannyian elismerőleg írnak. Ezt a szert keresik 

Amerikától kezdve a világ minden zugában, t'a 

nem találják, csak én tuáom, liogy mi a*... . 

Becsatolt ezután egy egyetemi tanár által írott 

levelet, amelyben a tanács csodálkozásának 
kife;ezést, hogy sikerült Kunczinak meggyógyítani* 

egy olyan beteget, akivel ö nem boldogult. 

A törvényszék rövid tanácskozás után felmen-
tette Kunczi bácsit, aki mély meghajlással köszönte 

meg az ítéletet. Habermann elnök megjegyezte: 

— ön Budapesten eí volt már ítélte, miért: 

•— Mást nem tudtak mondani, a súlyos testi-
sértés vádját koholták ellenem — felelte Kun-

czi bácsi és ezzel felgyűrte pátriárkái karján á k<n 

batot és megmutatta az oltások okozta forradáso-

kat. 

— Ez az a súlyos tesüsertés! — mondotta. 

IIösszu magyarázatba fogott ezután, hogy va* 

lamínt a kormos kályhát meg kell tisztítani a ko« 

romtól, ugy kell .megtisztítani az emberi szer-

vezetet, a vért az ott lerakódó különböző salak-

tól, elhasznált, anyagtól... 

— ta ezt a dolgot, hogy ugv mondjam, el-
csentem, elloptam a természettől, a kályhacso-
tól... Az a fontos, hogy a vér. tizzta legyen... 

— Jó, jó kérem, de azért vigyázzon ezzel a 
sósavas dologgal! — vágta útját az elnök a to-« 

vábbi magyarázatnak. 

— Kivándorlok kérem Németországba — je-

lentette be Kunczi bácsi —, a magyar, vért ugif 
lúJszik nem lehet már gyógyítani... 

A Szegedi Atlétikai Klub elnöksége, 

tagjai és .játékosai őszinte fájdalom-

mal jelentik vezetőségük áldozatkész 

cs lelkes tagjának 

Gál Miksa 
Igazgató urnák 

korán bekövetkezett gyászos elhuny-

tát. 

A' megboldogult hosszú évek óla 

résztvett az egyesület vezetésében, ál-

dásos munká ja örök példaképpen fog 

ál lni minden igaz sporttársunk előtt. 

Soha el netxi mú ló kegyelettel őriz-

i úk cmle icL 

Külön vi l tó&ós a Dugonics.-tarról. 


