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Valódi M e r k ú r kerékpárok 
ismét kaphatók. Részletre is. Alkatrészek, gumik. Nagy javítóműhely 

Oéry Gépáruház 

A geofizikai csodaszer miatt 
a szegedi táblán is 7 hónapot 

kapott Kunci bácsi asszisztense 
(A Délmagyarország munkatársától.) A szege-

di Ítélőtábla C u r r y-tanácsa szerdán tárgyalta 

K u l i c b Béli 65 esztendős mezöberényi szabó-

mester bűnügyét. Kulich egyike volt a csodadok-

tor Kunczi József apostolainak és <a „geofizikai 

csodaszer" cimü sósavat árusította kerületében. 

Különösen Sirkadkercszturon tevékenykedett Ku-

lich eredménnyel. A vádirat szerint mindenült 

„dr. Kulich" néven szerepelt az alacsony-termetű, 

négy nyelven beszélő szabómester. Felkereste a 

betegeket és mindegyiküknek a sósavas készít-

ményt ajánlotta egyetlen orvosszerül, sőt nyom-

ban meg is mutatta a vérkeringést szabályozó 

csodaszer alkalmazását. Ezt a szert ugyanis Kun-

czi bácsi előirása szerint a karra, vagy a comb-

ra vájt sebre kell csepegtetni és meg kell várni 

az eredményt. „Dr. Kulich" eseteiben az ered-

meny mindég az volt, hogy a paciensek husz na-

pon tul gyógyuló sérüléseket szenvedtek. A nyo-

mozás mcgállapilolla azt is, hogy -az öreg szabó-

mester jó üzleteket csinált a szerrel, mert üvtg-

jé't 1.60-ért kapta Kunczltól és öt pengőért adta 

el, amig lehetett. Vele együtt a vádlottak padjára 

került annakidején Kunczi József is, m csodaszer 

készítője és szállítója. A gyulai törvényszék tár-

gyalta a két kuruzsló ügyét és bár mindketten 

tagadták bűnösségüket, a biróság mindkettejüket 

elítélte. Kulich Béla hét hónapi fogházat cs 50 

pengő pénzbüntetést, Kunczi József pedig egy hó-

napi fogházat cs 100 pengő pénzbüntetést kapott. 

A szerdai táblai tárgyaláson azonban csak Ku-

lich jelent meg. Kiderült, hogy Kunczi bácsit 

zárt intézetben figyelik a gyulai törvényszék 

vizsgálóbírójának utasítására. Igy aztán az ő 

ügyet elkülönítették és csak -a szabómestert vet-

ték elő. Kulich a táblán is tagadta bűnösségéi. 

Az Ítélőtábla azonban megállapította a bűnössé-

géi és a törvényszék által kiszabott héthónapi 

fogházat és az 50 pengő pénzbüntetést helyben-

hagyta. Az ítélet nem jogerős. 

— Szabadtéri levél Clevelandból. Dr. P á l f y 

József polgármester, mint ismeretes, külön levél-

ben hívta meg az ifiéi szabadtéri játékokra Ma-

gyarország külföldi képviseleteit, a követségekét 

ds a konzulátusokat, amelyetet arra is fölkért, 

hogy a saját hatáskörükben vállalják el az ünne-

pi játékok piopagálását. A levelekre igen kedv.e-

2ö válaszok érkeznek a világ minden részéből. 

Legutóbb A 1 e x y Lajos, Magyarország clevelau-

«<i fökonzulja válaszolt a polgármesternek. Leve-

lében ezeket irja: „Polgármester Ur! Méltósá-

gos Uram! A szegedi szabadtéri játékok ügyében 

folyó cvi február hó 5-én kelt levelerc van sze-

rencsém szives tudomására hozni, hogy annak 

tartalmát a vezetésem alatt álló hivatal konzuli 

kerületében megjelenő lapok szerkesztőivel új-

ságcikk formájában közöltettem. Nem kételkedem 

benne, hogy ezen magas nivóju szellemi látvá-

nyosság. az idei nyáron még nagyobb tömegeket 

fog vonzani, mint az elmúlt evekben. Egyidejűleg 

van szerencsém kérni, begy a játékokat magyar, 

illetve angol nyelven ismertető füzeteik és tájé-

koztatásaik 500—500, valamint plakátjaik 100-100 

példányát hozzám felhasználás végett raegkühlct-

ni szíveskedjék.. Szives meghívásáért őszjntc kö-

szönetem kifejezve kérem Polgármester Ur, fo-

gadja nagyrabecsülésem és igaz tiszteletem nyil-

vánítását. A 1 c x y Lajos m. kir. fökonzul. 

— Szegedi Ipari Yásár cigaretta. A Doháuy-
JÖvcdck központi igazgatója crtesitctle a Szegedi 
Ipari Yásár vezetőségiét, hogy junius elsejével az 
ipari vásár tartamára „Szegedi Ipari Vásár" fel-
iratú, húszas csomagolású külön zárszalaggal el-
látott vásári cigarettát hoz forgalomba. 

— öngyilkossági kísérlet. S z ű c s István 20 
esztendős kereskedősegéd kedden délután 
Hattyu-uccai lakásán széngázzal öngyilkossá-
got kísérelt meg. A mentők a közkórbázba vit-
ték. Teliének oka ismeretlen. 

— Éltesebb embereknél, akik gyakran fel 
vannak fuvódva, ugy az alhasi pangást, mint 
az emésztés renyheségét a természetes „Fe-
renc József" keserűvíz rendszerint hamar 
mérsékli, a rekeszizom emelkedését csökken-
ti és a magas vérnyomást leszállítja. Kérdez-
ze meg orvosát. 

— Szentmisehallgatással kezdte a sztrájkot 
a Szegcdi Hivatásszervezet kárpitossegédi kara. 
A Szegedi Hivatásszervezetbe tömörült kárpi-
tossegédek kedden reggel sztrájkba léplek, 
mert a szakmában évek óta nem volt béreme-
lés és az erre irányuló tárgyalások eredmény-
telenek maradtak. A sztrájkoló segédek reggel 
8-kor a Hivatásszervezet helyiségébe vonul-
tak, majd misére mentek a fogadalmi tem-
plomba. A délelőtt folyamán megjelent kö-
zöttük P. K e r k a i Jenő. a Hivatásszervezet 
elnöke, aki előtt kifejtették, bogy az engedé-
kenység végső határáig mentek s más fegyver 
hijján sztrájkkal kénytelenek kivívni a bérmi-
nimumot. P. Kerkai megállapította, hogy igaz 
a cél, igaz az alap és igaz a? eszköz megmoz-
dulásukban, tehát a sztrájk jogos. 

Természettudományi előadások az egyete-
men. Az Egyetem Barátai Egyesülete természet-
tudományi szakosztálya szerdán délután tartja 
szokásos heti előadói szakülcsét az általános és 
szcrvetlcnvegytani intézet előadótermében, a 
Templom-téren. A szakülcs tárgya: dr. S z e n t - , 
p é t e r y Zsigmond: Uttrabasitok a Bükkhegy rég-
ből, dr. M i h á l t z István: Adatok a Tiszaviz 
hordalékának Ismeretéhez, dr. V a s s Péter: 
Szegedi és szegedkörnyéki tésztafélék lecithinfosz-
fortartalma. dr. S z ű c s Mária: Dunazug hegysé-
gi andezitok néhány zárványáról. (Vetítéssel.)" 
Szőkefalvi Nagy Zoltán: Adatok Véménd-Fazekns-
boda-vidéki gránitok ismeretéhez. (Vetítéssel.) 
Űléselnök: H e r k e Sándor. Az előadásokra való 
belépés dijtalan, vendégeket szívesen lát az el-
nökség. 

— A Világvárosi Regények legújabb száma Ger-
gely Márta: Téves kapcsolás. 

— Frontharcos turauf. Az Országos Fronthar-
cos Szövetség Autó cs Motor Sportosztálya a vi-
lágháborúban elesett hőseinek emlékére május he-
tedikén és 8 án rendezi 1390 kilométeres távon 24 
órás versenyét. A verseny résztvevői május 7-én, 
szombaton 7 óra 30 perc és 20 óra között haladnak 
keresztül a városon. A versenyzők fogadásához 
megjelenő frontharcosok 7 óra 30 perckor az el-
lenőrző állomásnál — Dóm-tér. csonkatorony — 
gyülekeznek. Főcsoport elnökség. 

E l s ö r e n d U 
s z a k m u n k a C I A N-szavatosság 
Lakásfertöllenitö Vállalat <,a"°16 

Szeged, Somogyi-ucca 10. 

I r o d á j a . 
Telefon 31—77. 

— Kevesebb ruhát kell csináltatni, ha a szőve! 
szingyapjuból készült, mert az évekig tart és min-
dig szép. Csak a szövet csinálója tudja garantál-
ni, hogy a szövetben csak természetes szlngyap-
ju van. A magyar uricsaládok részére évek ota 
szállítja angolosan gyártott kiváló szövetett a 
Trunkhahn Posztógyár, Budapest, XI., I.enkc ut 
117. Még ma kérje a szövetminták költség- és 
kütelczcttségmentcs elküldését. 

— A pletyka. A járásbíróság érdekes becsü-

letsértést pert tárgyalt. A per vádlottja egy fia-

tal szobaleány volt, aki ellen volt gazdái tettek 

feljelentést becsületsértés miatt. A szobaleány — 

csinos, barna leány — két esztendőn keresztül ál-

lott a sértett család alkalmazásában s viharos 

körülmények között távozott el onnan. A követke-

ző szolgálati helyén azután „kibeszélte" előző 

helyét, még pedig olyan dolgokat állított volt gaz-

dáiról, hogy azok nyomban a járásbíróságra siet-

lek védelemért a pletykáló szobaleány elleti. Fel-

jelentésükben előadták, hogy maguk is egy másik 

háztartási alkalmazott elbeszéléséből tudták meg, 

bogy volt szobyleányuk milyen kijelentésekéi !• T-

káztalott meg velük szemben. A feljelentésben 

részletesen elmondották, bogy miket pletykált ró-

luk a leány. A járásbíróságon kihallgatta a biró-

ság a szobaleányt, aki sirva tagadta <a terhére 

rótt becsületsértést. Elmondotta, hogy az egész 

feljelentés bosszú müve. Ugyanis haraggal vált 

meg előző szolgálati helyétől és ennek a harag-

nak a következménye a mostani feljelentés is. Ki-

jelentette, hogy soha még csak eszébe sem volt 

senkire sem pletykázni. A biróság a tárgyalást 

elnapolta és a következő tárgyaláson tanuk j' id 3 

meg. A lány is tanukat jelentett be arra vonatko-

zólag, hogy soha nem pletykált "volt gazdáiról 

semmit, sőt mindég a legnagyobb tisztelet hang-

ján nyililkozott róluk. 
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