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KEZTYÜ,FÜZÖ és női divatkülönlegességek nagy 

választékban PAULUSZNÁL 
azt érni, hogy >a meddő asszonynak gyereke Je-

gyen. Törökné elmondotta, hogy beteg volt egyéb-

Ként is, ezért elmentek Sisáknéhoz, aki mindenféle 

hókuszpókuszt csinált velők. Egy fejkeudőből azt 

állapította meg, hogy rontás van rajta. Férjét — 

Sisákné szerint — első felesége rontotta meg. Ki-

jelentette a javasasszony, hogy ö majd segít raj-

tok, mert neki több, mint ötszáz betege van, köz-

tük előkelő urak, sőt egy orvosnő "is. Azt is mon-

dottu, bogy ucki szabad gyógyítania, mert felha-

talmazást kapott rá* A gyógyításért előbb 225 pen-

gőt kért, de ezt az összeget sokalták és igy meg-

alkudtak abban, hogy 30 pengőt, egy sonkát és 20 

tojást fizetnek. 

A 21 esztendős T ö r ö k n é elmondotta ezek-

trtán a következőket: 

— Sisákné engem is, férjemet is levetkőztetett, 

majd egy fehér gyolcsba burkolt és el kezdett mér-

csiké.lni minket. Majd valami kenőcsöt hozott és 

íz uramat kenegette vele, nekem pedig italt ho-

zott és arra kért, hogy azt igyam kl. Megtettem, 

de majd összeestem, olyan rossz vo l t . . . Még há-

romszor jártunk nála, mindannyiszor le kellett 

vetkőznünk, mindig lekent minket és rúnkolva-

sott . . . Többször nem mentünk oda, mert az anyám 

megtudta a dolgot és eltiltott Sisáknétól.., 

A birósjjy kihallgatta S i s á k n é t, aki két eset-

ben tagadta, hogy a „pácienst" egyáltalán látta 

volna is, a többi esetben beismerte, hogy kezelte a 

sértetteket. Kimondotta, hogy repara tor-szeszt 

használt a kezeléshez ezzel kenegette, itatta áldo-

zatait, akiktől ezért pénzt kapott. K é r i n é min-

dent tagadott, azt állította, hogy a sértettekkel so-

hasem beszélt, egyiket sem vitte el Sisáknéhoz. 

Dr. R é c z e y Dezső ügyészi megbizott indítvá-

nyozta, hogy 'a járásbíróság tegye át az iratokat 

a törvényszékhez, mert csalás büntette látszik 

fennforogni és igy az ügy elbirálása a törvény-

szék hatáskörébe tartozik. 

A járásbíróság igy is határozott és a javasasz-

szonyok ügyét áttette a törvényszékhez. 

Tavaszi cipőujdonságaink 
G*ákí*ia« cipőüztei I 
Í R ® . Kárász ucca 3. | 

árban, minőségben 
és formában vexeinek! 
J'olsintso mog k irakata inkat ! A B C 9 9 

Ka lász , Város i u ta lvány h i t e l ! 

— Nagypénteken teljes hivatalszünet a vá-
rosnál. Dr. P á l f y József polgármester ugy 
rendelkezett, hogy Nagypénteken teljes hiva-
talszünetet tartsanak a városi hivatalokban. 

— A közigazgatási bizottság kedden ülést tart, 
A közigazgatási bizottság rendes körülmények 
között mniden hónap tizenötödikén tart ja meg 
repdes havi ülését. Ha 15-ikc ünnepnapra esik. 
okkor a főispán későbbi napra hívja össze a 
bizottságot. Most tizenötödike Nagypéntekre 
esik és igy a bizottság nem tart ezen a napon 
ülést. Dr. P á l f y József polgármester, mint 
föispánhelyettes, a közigazgatási 
kedden délután négv órára hivta össze. 

bizottságot 
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— A husvcli illatszerek árusítása. Budapest-
ről jelentik: A kereskedelmi és közlekedésügyi 

• miniszter aabból a célból, ltogy a közönség a 
húsvéti ünnepek alkalmából az illatszereket 

. akadálytalanul beszerezhessék, kivételesen 
megengedte, hogy a drogériák, illalszcrüzietek 
(<"£ utóbbiakhoz számilva az ügynevezett ház-
tartási cikkek árusítására herendezett üzlete-
ket is") husvct vasárnapján az ország területén 
reggel 7 órától délután 2 óráig nyitva tartha-
tók legyenek. Megengedte továbbá, hogy az 
említett üzletek körébe tartozó cikkek közül 
azok, amelyeket a húsvéti ünnepek alkalmá-
ból uccákon, tereken, piacokon is szoktak áru-
sítani, vasárnap a felsorolt üzleteken kivül 
nzokat a megengedett nyilvántartási idő alatt 
"Pecákon, tercken és piacokon is árusíthassák. 

— Csokoládé nyuszik, tojások Kocsisnál. 

— Halálozás. V a r g a Lajosnő szül. Bencsik 
Julianna 51 éves korában elhunyt. Temetése ti-
zt.ixhatodikán, szombaton délután 1 órakor lesz a 
Belvárosi teutclö ravatalozójából Az engesztelő 
szentmisét szerdán (20-án) reggel 7 órakor tart-
juk a rókusi templomban. 

Rta-Ffer dobozos ItochctortOt kéljen! 

— Szckszorulásoknál és az ezekkel járó fcl-
fuvój/vMiál, légzési zavarnál, szivdobogásnál, 
szédülésnél és fülzugásnál a belek működését 
egy-két pohár természetes „Ferenc József" 
keserűvíz csakhamar elrendezi, az emésztést 
előmozdítja, a vérkeringést felfrissíti s tiszta 
fejet és nyugodt alvást teremt. Kérdezze meg 
orvosát. 

— Húsvéti sonkák Kocsisnál. 

— A városi tisztviselők tanulmányútja. Égőd 
Andor törvényhatósági bizottsági tag nemrég 
indítványt nyújtott be a városhoz és kérte, 
hogy a város minden évben küldje két-két fia-
tal tisztviselőjét belföldi, illetve külföldi ta-
nulmányútra. A polgármester most arról érte-
silette határozatában az indítványozót, bogy a 
tisztviselők tanulmánytitjára az idei költség-
vetésben fedezet nincs, mivel.azonban AJS.in-
dítványt a polgármester is fontosnak, üdvös-
nek és megvnlósilandónak tartja, az indít-
ványt kiadta a számvevőségnek azzal, hogy a 
jövő évi költségvetés tárgyalása során tegyen 
a fedezetre ajánlatot. 

— ünnepi istentisztelet a zsinagógában 15-én. 
pénteken este fél hétkor, 16-án, szombaton este há-
romnegyed bét órakor, 10-án és 17-én reggel Tét 
hétkor. 

— Pártgyiilés. A Nemzeti Egység Pártjának 
belvárosi szervezete 19-én, kedden' este 8 óra-
kor a Hági különtermében ülést tart. melyen 
megjelenni k a párt országgyűlési képviselői. 
Az aktuális kül- és belpolitikai kérdésekről 
vitéz dr. Sitv.o y Kálmán tart beszámolót. 

Unió UiinyvecsKókro k l -
molglt', 

Fenséges asszony 
Ha moziban, vagy szinházban lát ilyet a a 

ember, méltatlankodva állapítja meg, bogy a 

szerzők fantáziája kimerült. Vagy pedig fölé-

nyesen legyint mondván: „mesék az Írógép-

ről". A mai ember azt hiszi magáról, hogy őt 

bizony nem lehet becsapni ilyen regényekkel, 

A mai ember talán már azt sem hiszi, hogy 

léteznek eleven mesebeli hercegek, akik egyi 

szercsak előlépnek a fehér lcányszobák álomi 

világából és végigjálszák a polgári fantáziáki 

ban és a tündérmesékben nekik szánt szerei 

pet. 

Ha egy szép napon aztán tényleg jclcntkci 

zik a mesebeli herceg, húsból és vérből való 

valóságként és tényekkel, cselekedetekkel bi i 

zonyítja, hogy a romantikát nem lehet semtníi 

vei sem kiölni BZ emberéletből, az emberek njegi 

illetődve gondolnak rá, ábrándozva beszélnek' 

róla. De apért akad olyan is, aki súlyos sci 

relmct lát, -az évszázados társadalmi hieran 

chia sérelmét látja. 

Most már bizonyos, hogy Bocskay Katóból 

.— fenséges asszony lesz. A kis vidéki taniföi 

nőért jelentkezik a mesék hercege, hogy kézen 

fogja és elinduljon vele abba a világba, arnci 

lyet a közrendű polgár csak a mesék, vagy at 

filmek ragyogó tükréből ismerhet. Valódi kit 

rályi herceg, közeli vérrokon majd mindonl 

létező uralkodóháznak, aki ugyan nem jáfl 

aranyhinlón, akit netn annyira gyémántpaU 

kós táltosok röpítenek, ha utazni, ha jelenti 

kezni akar, mint inkább sokezer lóerős repüi 

lögcpck, de ezek aztán röpítik világrcszekejj 

és tengereken át. 

Bocskay Kató, a kis, vidéki tanítónő, akf-« 

nek bizonyára voltak töméntelen filléres goncD 

jal, mint a nemzet napszámosának, most fem 

ségcs asszony lesz. Szélesre nyilunk előtte n 

legszigorúbb ajtók és föltárulkoznak számira 

azok a káprázatos fényességek, amelyekről 

kislánykorában ő is cppen ugy álmodozott, 

mint millió osztályostársa; a többi hamupii 

pőke. 

Bocskay Katónak hálásak lehetünk ktcsií 

valamennyien, hiszen ö a bizonyság, bogy nim 

csenek megvalósulhatallan álmok, clérhelcti 

len meseországok. 

F.s erre olyan jó. olyan megnyugtató, olyat! 

vigasztaló gondolni szomorú századunkban.., 

RA. 1. 

OFpmen, m\ és sportkocsi! 
vegyen a ké- l/Ó||0|| gyermekkocsi 
szilénél, vitéz N A N A Y ós vasbutor-
tizomóben, Kálvária u. 44. Tel. 15— 38Í 
Ott loffolonóbh! Allnndé raktár. N n y választék 

' J 

— Jótékonyrélu előadás az ipartestületben. Azt 

ipartestület hölgybizottsága -az Elaggott Iparosolt 

Otthona javára 21-cn este 7 órakor nz ipartestül 

létben színielőadást rendez. A „Sárgi csikó" kerül 

bemutatásra az alsóvárosi öregifiak szercposztái 

sában. " 

Kávépörkölés naponta reggel 7—9-ijr Koeíisn íf. 

— Kevesebb ruhát kell csináltatni, ha a szövet 
szingyapjuből készült, mert az evekig tart és mini 
dig szép. Csak a szövet esinálója tudja garantáD 
ni, liogy a szövetben csak természetes szlngyapi 
ju van. A magyar uricsaládok részére évek óla 
szállítja angolosan gyártott kiváló szövcte't a 
Trunklinhn Ppsztógyár, Budapest, XI., E'cnke-ut 
117. Még ma kérje a szövetminták költség- és 
Lötclezctlségmentcs elküldését.. 

m w m és RENGEV -nél 

Aronu töltötollatt J - P-től, takarekironok 90 fillér-
tői, győri uj tdsha í rógépek a legnagyobb vá lasz tékban 
115 pengőtől. — Használ t í rógép 40 pengőtől szavatosság Mellett. 


