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Méregfefeiiifett vadgesztenye*
zúzalék állatok takarmányozására
Budapest, november 13. A szabadalmi bíróságnál á j szabadalmat jegyeztek be, amely szerint a vadgesztenyét méregtélenilik s as eljárás
után visszamaradt zúzalék kiváló állati takarmányt nyújt. Az Állatvédelmi cs Takarmányozási Kísérleti Állomás megvizsgálta a raéregtelenített vadgesztenye zúzalékát és igazolta,
bogy as kiválóan alkalmas állatok 'alcarmányozására.
Tápértéke háromszorosa a burgonyáénak és 80 százaléka az ó-kukoricáénak
s
az állatokra ártalamas anyagot nem tartalmaz.
Mindezek alapján országosan megszervezlek a
vadgesztenye összegyűjtését,
amelyet bárrailyen állapotban fel lehet dolgozni. A vadgesztenye összegyűjtését a Futura válialta s az
egész országbau minden mennyiséget álvesznek
a bizományosok s azonnal kifizetnek
kilogramjáórl 5 fillért. A méregtelenítéssel foglalkozó vállalat elvállalja csupáo a méregtelenítést is iugyon s a visszamaradó zúzalékot viszszaküldi a fcladóuak, hogy azt takarmányozásra felhasználja. Ebben az esetben a szállítási
költség a beküldőt terheli.
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Háromévi dologházra ítéltek
egy veszedelmes betörőt

A -» 1* a fc A Meteorologiai Intézet jelenti este
A Z
1 Q O Í0 órakor. I d ő j ó s l a t : Mérsékelj
déli, délnyugati szél, több helyen eső, sok helyen
köd. A hőmérséklet alog változik.

— Kormányzói elismerés két szegedi uriaszszonynak. Budapestről jelentik: A kormányzó a
belügyminiszter
előterjesztésére
megengedte,
hogy a nemzet érdekeben teljesített hazafias és
áldozatkész munkásságukért özv. dr. T ó t h Mihályné született F e h é r Anna és özv. Z s ó i é r
Dezsőné született T c m c s v á r y Hona
szegedi
lakosoknak elismerését tudtul adják.
Bercync Csányi Piroska gyásza. Súlyos
csapás érte a Déímagyarország belső munkalatsát, Ber'ey Gézáné Csányi Piroskát. Édesanyja, Csányi Mátyásné Fehcrváry Etelka az
címűit héten Aradon elhunyt. Csányi Mátyásnét Szegeden igen sokan ismerték és szerették.
A húszas évek szegcdi társadalmának
egyik
ismert és örökké vidámkcdélyii tagja volt. Az
elhunyt Csányi Mátyásnál szombaton délután
helyezték örök nyugalomra Aradon. Csütörtökön, november 21-cn reggel 9 órakor lcikiüdvéért engesztelő szenlmiscáldozalot mulatnak
he a fogadalmi templomban. Bcreyné Csányi
Piroska gyászában osztoznak cgyüílcrző kartársai.
— Az Osztály sorsjáték busás. Az Osztálysorsjáték keddi húzásán a következő nagyobb nyereményeket húzták ki: 10.000 pengőt nyertek: 35f>
30013 63655, 5000 pengőt nyert:' 71596. 500 pengőt
nyertek: 20184 21196 60658, 300 pengőt nyertek:
3(02 49942 50129 51299 61570 61870 78127 87593,
200 pengőt nyertek: 5265 10924 15150 16976 27850
28758 32776 34004 3S2S7 40296 40556 52797 55099
56723 60465 6226 1 63061 61917 71250 75859 8 4356.
— Sztnjet hajók a Dunán. Gáláéiból jelentik: A
Dunán mind sűrűbben jelennek nicg szovjet kereskedelmi hajók, amelyek áruszállítást bonyolítanak le Németország felé. Odessza és Rcni között rendszeres vizijárat nyílt meg.
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(A Déímagyarország munkatársától•)
Sorozatos betörések foglalkozlnlták nemrégiben a
vzegedi rendőrséget. Májusban ismeretlen tettesek betörlek a Nitsovits-féle divatáruüzletbe, ahonnan többszáz pengő értékű rövidáru-'
Cikket vittek cl. A betörök felfeszíte'ttck az
üzlet redőnyét, álkulös segítségével kinyitolták az üzlet ajtaját cs majdnem teljesen
kifosztották a boltot. Alig indult meg a nyomozás, amikor jelentették a rendőrségen, hogy
vakmerő betörök garázdálkodtak az egyik szegcdi moziban is. A betörők a mozi raktárába
hatoltak be, az ajtókat helyükből kiemeltek s
a raktárból különböző dolgokat, közöttük kél
nagydobot is elvittek. Ugyanebben az időbeu
betörök garázdálkodtak az egyik hentesüzletben is, ahonnan ugyancsak többszáz pengő értékű búsncmüvel távoztak. A rendőrség bravúros nyomozás után rövidesen© elfogta a betörések tetteseit llácz László többszörösen büntetett ' előéletű
clgényzcnész, testvére, valamint társai személyében, lláez a rendőrségen
beismerte, bogy a betöréseket részbon ű egyedül hajtotta végre, részben testvére és több
büntetett előéletiI társa segédkezeti a betörések
elkövetésébenTtáez és társai ellen többrendbeli betöréses
lopás miatt indult meg az eljárás. Az üggyel
szeptembevben foglalkozott a törvényszék ós
Rácz Lászlót a bizonyítás lefolytatása után
szigorított dologházba utalta, amelynek legrövidebb időtartamát három évben állapította
meg, mig tustvérét és társait kisebb-nagyobb
börtön-, illclvo fogházbüntetéssel sújtotta
a
törvényszók. Rá ez a törvényszék ítéletét megfellebbezte, míg társai büutclése jogerőre oinelkedett.
Az ügy fellebbezés folytán a tábla elé került. A tábla C«rn/-tanácsa kedden foglalkozott a megrögzött bűnöző ügyével. A tábla a
periratok ismertetése alán helybenhagyta as
elsőfokú biróság íteletét, A tabla' ítelete jog-erére emelkedett.
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áthúzások, javítások legolcsóbban cs legjobban
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fűző-, ernyő- és keztyükészitoncl. 'Kőlgscy-utca
12 (Tisza Lnjös-kürút sarok) Alapítva 1913-ban.
Szálasi esete a történelmi jópcldával...
A Magyarság »Diadalut volt Szálasi Ferenc
felvidéki körútja* ciincn beszámol arról a
mérhetetlenül nagy tömegről és mérhetetlenül
sok beszédről, amely várta és fogadta a vezető testvért. A beszédek során maga Szálasi
testvér is mondóit ucbány szót Kassán. E néhányszavas kassai beszéd többek között a következőket tartalmazta:
•Köszönöm kiállásukat, amellyel példát mulattak a magyar értelmiségnek. Kérem, bogy
életükkel és minden cselekedetükkel mutassa*
• nak jó példát a jövőben is, mert ez a nép évszázadokon kcrosztül nem látott jó példát maga olütt . . .*
Szálasi vezető lestvér nagyon szaladós lóra
pattant, amikor ezt a néhány-okos szót mondta. Mert éppen abban a városban hivatkozott
a jó-példanclküliségre évszázadok viszonylatában, ahol századok óta él és örökkön cini
fog II. Rákóczi Ferenc.
— Felmentő itclet egy gondatlanságból okozott
különös szerencsétlenség ügyében. Különös sz.crencsétlenség történt májas 26-án á koradélelőtti
órákban Barna Antalné hódmezővásárhelyi Dapszárnosasszonnyal. Barnáné a Ruthermcre-uteáo
át tartott a városháza felé. Amikor Keppinger
Karoly szövetkezeti igazgató háza elé ért, hirtelen dörrenést hallott. A következő pillanatban
egy l'Jóbert-puskából kilőtt golyó baloll az aszszony orrsövényén keresztül. A különös baleset
ügyében megindult nyóniozús megállapította, hogy
a balesetet okozó lövést Keppinger igazgató húszában, a szövetkezeti igazgató Flóbert-puskújúbol
adták le. A detektívek a kertben meg is találták a
kilőtt golyó hüvelyét Keppinger ellen gondatlanságból okozott súlyos lestiséntésért adtak ki vádiratot. Az ügyet nemrégiben tárgyalta 3 szegedi
törvényszék. A vádlóit ártatlanságát hangoztatta.
A kihallgatott tanuk arról tettek vallomást, bogy
a lövés pillanatában a vádlott nem tartózkodott a
kertben. A törvényszék ezután bűncselekmény
hiányában fchfléhtő ítéletet hotolt. Az ügy fellebbezés folytán a tabla' Cuivj-tanácsa elé került,
amely a periratok ismertetése;titán helybenhagyta
az elsőfokú bíróság íteletet. A tabla ítelete jogerőre emelkedett.

— A természete* •Ferenc József* keserüvl*
régóta kitűnően bevált bázíszer megrögzött székrekedéenél és annak mindenféle káros következményeinél; biztos, cnyho és gyorsan haló hashajtó, mely számos betegségnél az emésztést javítja és az étvágyat fokozza. Kérdezze meg orvosát!
— Előadás a mai francia parasztrcgényről. A
Bethlen Gábor-Kör >Kcdd csték*-clöadásainak sorozatában tegnap P a k n Imre tanár tartolt előadást »A mai francia parasztregény* cimmel. Rámutatott, hogy a francia irók már évekkel ezelőtt
felfedezték azt, amire a politikusok csak most, a
nagy összeomlás után jöttek sá, hogy a nemzeti lét
alapja a parasztság. Parasztszármazásu irok
kezdtek foglalkozni a parasztság problémáival s
ma már a francia irodalomban nagy lábor képviseli a népi irányzatot. Gieuo >Zcng a világ* cs
Ramuz »Uzölt vad* cimü regényének alapján mutatta be az előadó a francia parasztregény világát. Megállapította, hogy ezekben a regényekben
mcgirl parasztoknak a szemlélete, érzelmi világa
meglepő hasonlatosságul mutat a magyar paraszt
szemléletével cs érzelmi világával. Lbbül a szem.
pontból Gionót Tamási Aronlioz, Rainuzt Petclel
Istvánhoz hasonlította. Az előadást a hallgatóság
megtapsolta.
— Megkötötte már életbiztosítását?
Bicskás támadás Feketeszclcn. Vakmerő támadás történt kedden este Feketeszélcn. Éjjel 11
órakor az ördög-féle vendéglő előtt ismeretlen
tettesek megtámadták Görcsök Szilveszter Feketeszel 199. szám alatt lakó gazdálkodót. A lámadók bicskával többször karonszurták Bőrcsököt,
majd elmenekültek. Kézrekeritésükre a nyomozási
megindult.
Szeged sz. kir. város 'Árverési Csarnokai
1910. november 20-án hivatalos helyiségében árverést tart, mely alkalommal a Városi Zálogháznál és Nemzeti Hitelintézetnél 1940. szeptember
végéig, — mig a dr. Simon György-zálogháznál
1910 október 19-ig lejárt és nem rendezett zálogtárgyak kerülnek árverésre és pedig 20-án délután" fel 4-kor ékszerek, 21-én délután pedig ingóságok árvcrcztctnck. A Városi Zálogház felkéri t. ügyfeleit, hogy a fizetési szelvények ellenében uj zálogjegyeiket mielőbb vegyék át.
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fájós, dagadt és viszercs lábakra készen
Cs mérték után B ö F L B. KlauzáUée
S. sz Gyógyhaskölők. füzük készítője.

?
— Szerzői est. A tanárképző főiskola Bolond Bajtársi Egyesületének férfi törzse november 23-án,
szombaton este 8 órai kczdcltel szerzői cslct rendez a főiskola dísztermében. Szerzők: Balogb Lajos, Fodor József, Ilámpck Anna, Kiss Sándor,
Molnár Sándor, Nagy Sándor, Slcsscl Klára cS
Várady Rózsa. Konferál: Malachowsky László*
Belépődíj nincs. Müsormegváltás. kötelező.

Párisi Nagy Rruház Rt.
Szeged (Csekonícs ésKiss-ulca sarok)
HÁZTARTÁSI FAARUKi
LHi fasótartó doboz
Parkett kefe tisztító
Nyakkendő vasalófa
TörülközÖszáritó 2 ággal
Kerek paszirozófa
Kalaptartó állvány
Ruhaszárító faesipesz 12 drb
Zöldségvágó deszka
Nyujtófa
laska fakarika 1 pap
Húsverő fakalapács
Csigatészta készítő
Függöny tarló fakarnis. esztergályozott
végekkel
Hálmasszirozó görgő
Fali fakanáltartó
Kerek géphimzö ráma
Kerek szekülés lap
W. th-papirdoboz;
Csiziualchuzó
Fali. avőeszköztarlő
Szegletes himzőránue
Húsvágó deszka bükkfából

-.24
-.24
-.24
-.24
-.24
-.24
-.24
-.24
-.24
-28

-28
-28

-.28
-.38
-.38
-.58
-.68

-.68
-.68

-.88
-88

-.98

