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50 IüOS utazási kedvezmény 
Junius 1-től 12-ig a Szegedi Ipari Vásárra 
V i s s z a u t a z á s r a iunius 4-től 14-ig érvényes, 

igazolványok a Délmaeyarország kiadóhivatalában. 
— A Légvédelmi Liga felhívása. Légi táma-

dás a jövő háború jának a legrettenetesebb fe-
jezete kétségtelenül a leggyilkosabb harcino-
dor, amelyei ember valaha kitervezett. Ilogv 
valami ellen védekezhessünk, legelső sorban 
tudnunk kell, hogy mi ellen és hogyan véde-
kezzünk. Ha pedig mindezt megtanultuk, kö-
vetkezik a védetem szervezett végrehajtása. 
Mindkét feladatot megoldja a Légvédelmi Li-
ga, mert tanít, oktat, felvilágosit és a véde-
lemre egységesen megszervez Ne számíts a 
hatóságra, mert az rajtad nem segíthet, min-
den gondját és erejét a közületek kőtik le és 
nincs az a tűzoltóság, mentőszervezet, műsza-
ki alakulat, vagy rendőrség, melv annyi Láz-
nál mujlhasson egyszerre segítséget, mint az 
légi támadás esetében szükséges lehet, de-
ledről és vagyonodról egyedül esak a Légol-
talmi Liga gondoskodik. Gondolj magadra, 
nemzetedre és jelentkezz felvételre a Ligánál 

:>"üi-ucca 8., II. emelet 5.). 

Kőszegen 
a SzabiMiesry dé'i lejtőjén, 400 méter magasságban 
épült erdős részen, porniontos helyen felevő 

Hungária-Penzió meinyil'. 
Napi teljes ellátás személyenként P 5.— 

— Halálos játék a revolverrel. Vasárnap 
délután súlyos szerencsétlenség történt Csór-
ván, a 455- számú tanyán. F ü r t ö n András 
11) esztendős legény barátjával revolvert vásá-
rolt és vasárnap hozzálátott a revolver tisz-
togatásához. Elfelejtette azonban, hogy a re-
volver meg van töltve. A revolver tisztogatás 
közben elsült cs a szerencséden fiatalember 
gyomrába íuródolt a golvó. Fürtön Andrást 
beszállították a szegedi közkórházba, ahol 
nyomban megoperálták, dc segíteni nem le-
hetett rajta, szerda reggel serüléseibe belehalt. 
A rendőrség elrendelte a holttest felboncolá-
sát. A vizsgálat megindult annak megállapí-
tására. hogy a halálos szerencsétlenség miatt 
kit terhel a felelősség. 

— Legújabb fürdőruhák óriást választékban 
beérkeztek Lampel és Hegyihez. Tisza L. nörat. 

•santnnunka C I A N'SZOVatOSSáy 
Lakásbérlői enfó Vállalat SS*?,'*. 

Szeged, Somopryi-ucca 10. Telefon 31—77. 

^ — Természettudományi előadások. Az Egyetem 
Barátai Egyesülete természettudományi szakosz-
tálya szerdán délután tartott3 heti előadói szak-
ülését nagyszámú közönség előtt. Dr. K Ő s z e g t 
Dénes üléselnók megnyitó szuvai után dr. 1T o-
d o r Gábor egyetemi gyakornok ismertette az 
aryl-propanolaminek uj előállítására vonatkozó 
vizsgálatait. E vegyületek előállítása termesze-
tes adrenalin pótlása szempontjából bir jelentő^ 
seggel A következő előadó B i l c z ó k Ferenc fór 
iskolai asszisztens a magyarországi szipolyokra 
vonatkozó vizsgálatait ismertette, mely szerint az 
eddig ismert kilenc fajtával szemben 14-et mutat 
ki. A két esztondrtr.kint megjelenő szipolyok, ame-
lyek nélia 40—60 százalékos gabonakárokat ,is 
okoznak, a környezet hatásaként hoznak tétre uj 
fajvAltozalokat. A fajmegállapitásokal az anató-
miai bélyegek figyelembevételével végezte. Vé-
gű! dr. M i h á 11 z István egyetemi tanársegéd 
ismertette a tiszuvlz hordalékára vonatkozó vizs-
gálatait, amelyek az. alföldi talajviszonyokkal 
kapcsolatban nagy jelentőségűek. A nagy érdeklő-
déssel kisért szakfilcs iz elnök zárószavaival ért 
véget. 

_ Két szomszéd vasvár. Beszámoltunk an-
nakidején „Két szomszéd vasvár" címen arról 
a perről, amely a T ó b i á s Márton Fiai vas-
és fémárugyár, T ó b i á s Lajos és T ó b i á s 
Béla mérnök cég és B e n k ó c z y Pál cég kö-
zólt megindult. Ez a per most a kúria ítéleté-
vel jogerősen befejeződött és pedig a Tóbiás 
cég jnvára. A perben lényegileg arról folyt a 
vita, hogy meg van-e engedve olvati ipari min-
ták u lapkészítése, amelv minták egv másik 
gyárnak a szellemi tulajdonát képezik és ame-
lyek az úgynevezett kvalifikált használat foly-
tán jellemzők erre a másik gyárra. A Tóbiás 
gyár azt vitatta, hogv egyes butorvasalás-
minták. amelyeket a Benkóezy rég gyárt, az 
ő mintái után készüllek, holott e mintákról a 
vevők a felperes Tóbiás céget ismerik fel. A 
Benkóczv cég ezzel szemben arra hivatkozott, 
liogv a kérdéses minták nincsenek bejelentve 
mintavédelemre, azokat bárki szabadon utá-
nozhatja. A kúria döntése a vitát a Tóbiás cég 
javára döntötte el és állásfoglalása megegye-
zik a nyugati államok bíróságainak hasonló 
ügyekben követett gyakorlatával. Érvényes 
ez az elv más ipari cikkek védelmében is, 
amelyeknek kiállításáról a gyártóiát felisme-
rik. A két gvár a vita eldöntésével különben 
teljesen kbékült és a régebbi zavartalan jóvi-
szonyt helyreállították azáltal, hogy a vita 
anvagi vonatkozásait nem külön perrel, hanem 
békés megegyezéssel rendezték. 

— Féloldali hüdésben szenvedő betegeknek 
gyakran igen nagy megkönnyebbülést szerez 
egy kis pohár természetes „Ferenc József" 
keserűvíz azért, mert anélkül, hogy a beteg-
nek* a legeseké ?bb mértékben is erőlködnie 
kellene, a beleket alaposan kitisztítja és az 
egész anyagcseréi előmozdítja. Kérdezze meg 
orvosát. 

— Frontharcos népünnepély. A szegedi from-
ba rcos főcsoport fV. körzete a Vásárhelyi-sugár-
ut és Brüsszeb-körut sarkán junius 5-én, pünkösd 
vasárnopján délután 2 órai kezdettel, rossz idft 
esetén másnap jótékonyeélu népünnepélyt rendez 
hangulatos műsorral. 

— Egy három, vagy másfél pengős államsors-
jegy sok boldogságot valóra válthat. Közeledik 
junius 3-a, a húzás ideje, vásárolja meg sorsje-
gyét. 

— A fogak színesedése nem következik be, lia 
rendszeresen ápolja azokat Odol fogpéppet és 
fogkefével. Az Odol fogpép eltávolít minden lisc-
tátlansagot és festőanyagot a fogakról. 

— Hatvány Lili hollywoodi feljegyzéseiből kö-
zöl érdekes intimitásokat a Színházi Élet e heti 
uj száma, amelynek felfedezett egy uj sztárjüöl-
tet, a Színházi Élet egyéb érdekességei: gróf 
Bethlen Margit beszámolója. Bajor Gizi és Baj-
nay Gábor izclitőt adnak Ilercze.g Ferenc most 
készülő uj szinmüvebül, stb., stb 

i Gumiharisnya 
I fájós, dagadt és vlszeres tónak ra, 

•

készen és mérték után H Ö F L E , 
Klauzál-lér 3. az. — Gyógyhaskőlőb, 

aérvkOltfk, suspenzorok raktára. 

— Csalás, zsarolás, okirathnmisitás, lopás — 
egy passzus kőiül. Érdekes büntetőügyet tár-
gyalt szerdán a szegedi törvényszék, öt vád-
lott kcrüil a vádlottak padjára egy lóvásárlás 
miatt. A lóvásár Hódmezővásárhelyen zajlott 
le a mult év őszén. I g r i Miklós rovottmullu 
cigány lóalkusz eladott egy lovat I f é z s ő Im-
re gazdálkodónak azzal, hogy nála van a jár-
lallevcl cs azt nyomban szállítani fogja. A ci 
gúnynak azonban nem volt járlatlevele és igy 
Hézső passzusnélküli lovat vásárolt. Tul akart 
adni a jószágon, ezért még ugyanazon a vásá-
ron elment a járlatiróhoz cs olt a lovat saját 
ntvelésünek mondva, hamis passzust állítta-
tott ki róla- A dologról tudomást szerzett 
J o a c li i m György és felesége és elhatároz-
ták, hogy megzsarolják a gazdát azzal a fe-
nyegetéssé], hogy feljelentik. Hézső meg is 
ijedt a fenyegetéstől, még inkább azért, mert 
egy F e r k o v i c s János nevű cigány is alá-
támasztotta Joachimék fenyegetéseit és igy a 
házaspárnak átadott 30 pengőt. Ferkovics ké-
sőbb ebből a harminc pengőből 10 pengőt el-
lopott. Igy történt, liogy a kct cigányon kivül 
a többi vádlott sérteti is volt egyszcmélybcn. A 
törvényszék a süerdai főtárgyalás után vala-
mr invi vádlott bűnösségét megállapította és 
I g r i Miklóst 8 hónapi fogházra itélte csalás 
miatt, a J o a e h i m-házaspár ugyancsak 3 — 

3 hónapot kapott zsarolásért. I l é z s ő Imrét 
kö/okirathamisilásban mondották ki bűnös-
nek és egv hónanot szabtak ki, de a büntetés 
\égreihaHósát felfüggesztették, végül F c r -
1: o v i c s János lopás miatt hét havi börtönt 
kapott. 

— Kényelmei ruházkodás. Nem kell külön ula-
hnt tennie, saját otthonában zavartalanul válo-
gathat, ha mrghizható, tarlós szöveteket akar 
venni. A Trunkhahn posztógyár önnek is szá'lit-
ía ruhánként an^o'oian gvftrlott szingyapju szö-
veteit közvetlen a gyárból. Kérje költség- és kö-
telo7ett«égmentescn a mintákat: Dudapest, XI., 
Lenke ut 117. 

MAKÓ v. 26. 
Elitélték, mert megsértette a makói ipartestü-

let vezetőséget. A makói járásbíróság büntetőbi-
rája ma vonta felelősségre V ö r ö s Antal kiskun-
dorozsmai kovácsmestert, akit a makói ipartes-
tület elnöksége állított a bíróság elé. A vád szerint 
Vörös Antal a legutóbbi inakói vásárban össze-
szólalkozott a város helypénzszedő közegével s 
amikor az a makói ipartestület rendelkezésére hi-
vatkozott, Vörös Antal reprodukálhatatlan sér-
téssel nyilatkozott a testület elnökségéről. A sértés 
elhangzását tanuk is igazolták s igy a járásbíró-
ság feltűnően durva becsületsértés vétsége címén 
10 napi fofdiázra átváltoztatható 50 pengő pénz-
büntetésre itélte Vörös Antalt. Az Ítélet jogerős. 

Anyakönyvi hírek. Elhaltak: özv. Szélt Ferenc-
| né Lippai Anna 76 éves (Allomás-tér 15.), Kocz-

kás Imréné Bódi Eszter 50 éves (Tanya 134), 
Marjai Zsuzsanna 13 eves (Vaskapu-ucca 35.). 

Megverte az anyósát, özv. K á d á r Győrgynó 
nagymajtáti lakos feljelentette vejét vitéz II o r-
v á t h Miiály gazdálkodót azért, mert őt az uccán 
megtámadta és bántalmazta. A járásbíróság szer-
dán tárgyalta az ügyet. Vitéz Horváth Mihály el-
ismerte anyósa' bántalmazását, azzal védekezett 
azonban, hogy anyósa elhidegitette tőle feleségét, 
aki elhagyta, efölötti elkeseredésében ragadtatta 
cl magát egy összeszólalkozás során. A biróság 
az anyós verő vöt 10 napra, vagy 30 pengő pénz-
büntetésre itélte. 

Egy falusi kukoricatolvajlás a biróság előtt. A 
makói járásbíróság egy ambrózfalvai kukoricalo-
pási ügyet tárgyalt, amelyben a vádlott F a r a g ó 
János 19 éves legény volt, akit apja jelentett 
fel 2 mázsa kukorica ellopásáért s akivel egvült 
orgazdasággal vádolva került a vádlottak padjá-
ra II u n k Antal 35 éves kovácsmester, aki a lo-
pott kukoricát a legénytől megvásárolta. A tár-
gyalás megkezdése előtt nz apa fiával szemben 
elejtette a vádat, igy l-'aragó János mentesült a 
felelősségrevonás alól. Az orgazdasággal vádolt 
llunk Antal ügyében viszont nem merült fel olyan 
bizonyíték, liogy tudott volna a megvásárolt ku-
korica bűnös eredetéről, igy csak tulajdon elleni 
kihágásban találta bűnösnek a biróság és 10 napi 
elzárásra átváltoztatható 20 pengő pénzbüntetÉs-
re itéíle. 


