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Majlátli erdélyi püspök, egyike a 
i gkiváU'bb magyai főpapoknak, egy-
szer meglátogatta az egyházmegyéjé-
t'ck valamelyik városát. Személye* 
Mintázni valója volt, lehetőleg nein 
űizla másra azl, amiben mindennél 
ttöbbet ér a közvetlen szóbeliség, 

lla azonban már itt volt, szakított 
idol a lelkiekre is. 

• — Délután lesz egy szabad órám, 
mondta a titkárjának, hirdesse meg, 
hogy gyóntatok De csak férfiak joj-
ienek, mert nagyon el vagyok fáradva 

Vitéz Z a d o r y Béla ezredesiek, 
rki maga is élő lexikona a johbual 
jobb cseleknek, (tiszteli forrása eső-
tök írójának is. aki sok pompás tör. 
ténetet, kiszólás! köszönhet az ö sze-
reteti őméltóságának), — a világhabo-
ruhan volt egy puccere. Kólelessegtu-
do. rendes ember, megbízható minden 
tekintetben, mint általában a magvar 
kalona aki zokszó nélkül viselte ei a 
legkegyetlenebb viszontagságokat 

Valami súlyos ütközetből, ahol ha-
oinra potyoglak oz emberek, bajnél-
•iiil került ki s akkor egész nap ma-
zaba roskadva elmélkedett. 

— Kapitány ur, állt este a gazdája 
elé. megsegített az atyaúristen, hát 
ín is meg akarom hálálni a jóságát, 
azért fogadalmat teltem. 

— E-z szép tőled, fiam. Aztán mi-
ül áll az a fogadalom? 

Semmiből másból, mint hogyha 
elevenen hazakerülök, vasárnuQonkint 
nem borotválkozom. 

— Mulattam a kitaláláson, meséli 
Zádory. de szeretek minden dolognak 
r lényegébe hatolni, azért megkérdez 
lun. hogy jött r | éppen erre a foga-
ialomra? 

— Tetszik tudni, mcghánvtani-vc-
Ttlein én magamban nagyon a dolgot 

II volt a borivás, a káromkodás, a 
nem ccskézés, de rájöttem, hogy ezl 
ehet a legkönnyebben betartani. 
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— Öngyilkossági kísérlet Kistem-
ítouitauján. Szerdán délelöll U ma 
ajban Kislemplonituuyára hívták a 
neutöket, ahol a Horthy Miklós-utca 
2/1. szám alatt Nagy István 67 éves 
földműves 28 lumináltableltával meg-
mérgezte inagát. A közkórházba szál-
lították. 

— Elitéit almutolvaj. Megyeri Sán-
lor 28 éves csongrádi gazdasági cse-
éd tavaly szepleraberbeo 7 kiló almát 
opott a csongrádi szöllohegyen. He-
vesi János csősz (ellenérté és el akar. 
la fogni, Megyeri azonban ellenállt és 
ütlegelte a csőszt. Csak akkor sikerült 
megfékezni, amikor a zajra a szom-
szédos szöllösgazdák odasiettek és se-
gítettek Hevesinek. A szegedi tör-
vényszék IJngváry-tanársa szerdán 
hatósági erőszak és lopás miatt 21 
r.api fogházra és 10 pengő pénzbünte-
tésre ítélte Megyerit. 

— A Magyar Vöröskereszt Egylet 
-zegedi választmányának elnöksége ér-
tesíti az érdekelteket, hogy a vöröske-
resztéi és fizetéses hadiápolónői tan-
folyam április Kién reggel 10 órakor, 
ilielve esle fél 8 órakor kezdődik. Je-
lentkezni még lehet a Szegedi Katoli-
kus Nővérifi Egyesület székházában, 
Korona-utca 18. szám alatt az irodá-
ban. 

— Meghalt az öngyilkos Köteles 
Jolán. Jelentette a Délmagyarország, 
íogy Köteles Jolán 20 éves háztartási 
nlkahnazott, Jókai-utca 6. szám alatti 
lakos kedden délelőtt ismeretlen mé-
reggel megmérgezte magát. A mentők 
H fiatal leányt a belgyógyászati klini-
kára vitték, ahol mindent elkövettek 
éietbermiai adása eidckében. még sem 
sikerült megmenteni; Köteles Jolán 
szerdán reggel meghalt. A rendőrség 
kiadta a temetési engedélyt. Itt említ-
jük meg. hogy Tápai Istvánné, Fran. 
úa-ulca 20. szám alatli lakos, akinek 
a.gyilkosságáról és haláláról ugyan 
csak beszámoltunk, ntm pincérnő volt, 
mint téves információ szerint írtuk és 
nem szerelmi bánátiban, hanem be-

- ifrgsége miatt lett öngyilkos 

Az erdélyi festőművészek 
kiállításából 

Littecky Endre: 
Ka lotaszegi a s s z o n y o k 

— Pénzbüntetést kapott a csősz, aki 
kutya helyett embert lőtt. Gondatlan 
ságiról okozott súlyos testi sértés miatt 
került szerdán a szegedi törvényszék 
Ungváry-tanáesa elé Ponlyik Mihály 
sándorfalvi csősz. Ponlyik kóbor ku-
tyát fedezett fel az örizetére bizolt 
gyümölcsösben és rálőtt, hogy elza-
varja a kóbor állatot. A golyó célt té 
vesztett és megsebesítette a szol Fin 
tuli uton haladó Farkas János sándor. 
(alvi lakost. A törvényszék 40 pengő 
pénzbüntetésre Ítélte Fonlyikot. 

X - A SZEGEDI PIACi ARAK. A 
szerdai hetipiacra felhajtottak 210 vá. 
lasztási malacot. Az árak a követke-
zők: választási malac párja 10—80 P 
Ilusok Marhahús eleje f. r. kilója 2.02, 
farok 1.10. első csülök 1.00. hátsó csü 
II r 242 hátulja I r 298. II r 178 
liszlilott vesepecsenye silója 120 P 
borjúcomb csont nélki'l "aé-zben 3 70. 
szeletelve 4—. lapocka csont nélkül 
3.80. karai r<onlUI 2 80 -zelve 316 
nyakas szegy és Dapnká-nak 7.31., 
comb csonttal 2 00. c-nrt nélkül V—) 
-ertéskarsi hossza 1.70 'ővid 3—, 
lapocka csonttal 2 611 '--ionl nélkül 
3—. oldalas 2.-. köröm liSO. fej és 
lök 1.80, zsirszaloiina bőrrel 2 04. 
bőr nélkül 2 84. háj 3.06. /sir 3 30. juh-
hús 1 60-2 40 háránvhus 2.00—a 40 P 
Tej é« tejtermékeit. Telie* tei ntaeon 
termelői literje 30. házhoz szállítva 
32 fillér, tehéntúró sovánv termelőtől 
kilója 80. zsíros kilója 100. viszont-
eladóknál sovánv kilója 90. zsíros 
1 10. tejfel maron tcrm-iőtöl merje 
1.30. viszonteladónál 140. fölözött 
tej bárhol literje 12 fillér Tojás. A 
tyúktojás legmagasabb fogyasztói ám : 
kirakodó kereskedők (kofák) és ter-
melők által piacon történő eladásnál 
kilónkinl 2 00. nagv darahja 15 fillér 
kicsi 14. nvilt árusítási üzletben törté-
nő eladásnál kilónkinl 2 91 nagv 16. ki 
esi 15 fillér Szárnyasok. A pia 
con a termelök által kérhető lep 
magnsahb fo£rva«ztói ár: csirke Rt'óje 

2 60 Ivnk 210 kappan 510 knc*a «" 
vánv 190 hizott t f / i ttba sovánv 
220 pengő hizo't 2 8'' pengő pulvk* 
sovánv 2.10 nrngö gvőnevöc 210 0 
Gyümölcs: Alma téli nrnir« fajta ki 
lója 240—4— pengő, narancs 2.40-
3 20, cilrom darabja 10-20 fillér 
Zöldségfélék A szegedvidékt bu-go 
ryáért kilórkinl a termelő által fel-
számíthat ó legmagasabb fogyasztói i< 
14 őszi és hollandi róz«a 13, Ella és 
sárga 12 Wnltrrann 10 Krúger 16. s 
viszonteladó ezekhez az Vakhoz a 
fogyasztónak kilónkint I fillért szá 
milhai fet. A hurgonvake re«ki delni 
egyesülés által forgalomba hozott vi-
déki burgonya viszonteladói ara pia 
con és üzletben egyaránt kilónkinl 
ryát-i é« ótott rózsa kilója 19, Gid-
bsba 18 fillér, őszi é« hollandi rózsa 
17. Flla és sáraa 16. Wolfmann 14. 
Kröger 13. vöröshagyma 21—32. fok-
hagyma 71 99. petrezselyem 70—80. 
sárgarépa 30—40. vöröscékla 30—40. 
vörös káposzta 50. zeller 60—1 00, 
fcjeskáposzi í 36 - 46. kelkáposzta 70 — 
80 saláta .feje 30 .50, prokedli csomó-
ja 25—40 -ncnót 60—1:50, sóska 100 
—200. .t'-i-it .hónap(w csomója 25—35 
fillér . . 

X 

Mi a táplilék? 
A mokány kis öreg áll a sar-

koji és akárhogyan szépítsük is 

a dolgot, bizony koldul. Nem kér 

élőszóval, de tú láradó nyájasság-

gal köszön és úgy manőverezik 

a közével, hogy temperamentum-

nak is veheted, meg kinyúj tot t 

tenyérnek is. 

— Hány éves, öreg? 

— Most gázolom a nyelovan-

kottöt. 

— Aztán, ha én most adok 

nuigáuak valamit, mit vesz 

rajta? 

— Kenyeret! — mondja olyau 

megbánbiisfélével, mintha más-

ról szó sem lehetne, vagy a ke 

nyéijegy amolyan kabarétréfa 

volna. 

— Nono, — mondom neki —, 

láttam én már magát pál inka 

depóban is. 

Szeretetreméltóau mosolyog a 

szemembe. 

— De neiu inni áru' 

— Há t mi t keresett ott? 

— Egy pohár p i j i nká t . 

— Ejnye, öreg, ez nem ivás? 

— Nem hát. hanem táplálék. 

— Akkor mi az ivás? 

— Aja ja j , az egész más, nincs 

is már a vi lágon. Tetszik tudni, 

' amikor az ember négykézláb j u t 

haza. Az az ivás. 

- o O o -

— Lopás a moziban. Keszeg Gyula 
borbélysegéd, Kecskeméli-utco 26. sz. 
alatti lakos bejelentette a rendőrsé-
gen, hogy tegnap a Széchenyi Mozi 
egyik előadásán Isméi ellen tettes ki-
lopta felesége reliküljéböl a táskában 
levő fényképezőgépét. A lopást csal. 
akkor vették észre, amikoi hajatéltek 
és felesége kinyitotta a táskát. Kai a 
160 pengő. A nyomozás megindult. 

— Janik-vendéglőben na Megken e» 
varga hálva. 

— Tüz a raagyarkaniítaai tükörgyár. 
ban. A niagyarkanizsai tükötgyaitian 
szerdán délben tüz ütött ki. Az oltáG 
munkálatoknál Szűcsi Flórián napszá-
mos súlyos égési sebeket szenvedett. 
A szegcdi mentőket hívták segítségül, 
akik Szegedre indultak a sebesülttel, 
de Szécsi mielőtt a kórházba érlek 
volna vele, meghalt. 

— Elitéltek agy tolvaj cigáuyasj-
szonyt. Mihály Maria, született Jakab 
Mária büntetett előéletű csongrádi ci-
gányasszony került szerdán vádlott-
ként a szegedi törvényszéken dr. Mol-
nár István büntető egycsbiró elé. Mi-
Kályné március' 29-én behaloll Csermis 
Sándorné csongrádi asszony házához és 
nagymennyiségű iuháncfuűt lö-pott el. 
A törvényszék' másfélhómapi fogházra 
ítélte. Az»álélet jogerős. 

i) F I M A (i ) A H U R - \ y 
C s ü t ö r t ö k . 1912 á p i i I i - 9. & 

_ A céltudatos egészségápoláa egyik 
legfontosabb szabálya az, hogy az 
ember hetenként legalább egyszer, 
reggel felkeléskor, egy pohár termé 
szetes »Ferene Jozsets keseruvizéi 
igyon, mert ez a gyomrot és a beleke 
alaposan kitisztítja és az egész anyag 
cserét előmozdítja. Kérdezze meg 
vosát ! 

— Lgynsbirói Ítéletek a tirveUj 
széken. Dr. Keszthelyi Bela, a törvény 
szék második számú büntető egyesbi 
rája szerdán több lopási ügyben ho 
zott Ítéletet.' Kalderás Gergely 42 évér 
büntetett előéletű tompái cigány la 
valy december 11-én a pitvarosi vasul 
állomáson Nagy Rozália utazóböroiö-
jét ellopta, a benne levő 100 pengő ér-
tékű ruhaneműt eladta és a pénzt el-
költötte. A törvényszék egyévi börtön 
re Ítélte. Az ítélet jogerős. — Vas* 
József, Péter Szabó Lajos és Ersingi r 
Antal a Kálvária-utcán egy üzlel előtt 
őrizetlenül hagyott kerékpárról ellop-
tak egy koffert, kivitték a belvárosi 
temetőbe és ott a benne taláh ruh.rnc-
miieken megosztoztak. Péter Szabót 
és Ersingert már előbb elitélték 1, il-
letve 8 hónapi fogházra, Vasst pedig, 
aki most került kézre, bűnpártolásban 
mondotta ki bűnösnek a törvényszék 
inivel ő csak • falazott* a koffer ello-
pásakor és káthónapj fogházra ítélte 
_ Sárközi István és Fnfael Erz.sébet 
büntetett előéletű cigányok tavaly feb-
ruár 8-án Fodor Rozália és Szűcs Ist-
vánné szőregi lakosokat azzal csapták 
be, hogy csodaszert adnak neki, ami-
vel a férfiakat örökre magukhoz, lán-
colhatják. A két asszony megörült s 
•csodaszernek* és kolbászt, szalonnál 
adotl érte a két cigánynak. Csak ké-
sőbb derült ki, hogy amig Sárközi az 
asszonyokat szóval tartotta, Rafael 
Erzsébet ékszereket lopojt el a szom-
széd szobából. A szerdai tárgyaláson 
Sárközi ügyét elkülönítették, mert re* 
az egri törvényszék 4-én szigorított 
dologházat szabott ki más ügyből ki-
folyólag és most ez! az iigvPt is od 
teszik az összebüntetés kiszabása vé 
gett. Rafael Erzsébet 2 hónapi togh.'. 
zal kapott. 

t ő z s d e 

Budapesti érti ktőzsdezárlat. C v 
des forgalommal, jól tartott irány 
zattal nyitott a tőzsde. Az üzlet igei-
igen vontatottan indult és kezdetbeit i 
piac egész területén csak a Kőszén és 
Saigó részvényekben jött létre üzlet-
kötés. A tőzsdeidö második felében a 
kínálat kissé megélénkült, mivel pedig 
pcnzajánlatok csak alacsonyabb ára 
kon jelentkeztek, az árak némileg visz 
szaestek. A tőzsde tartott irányzattá 
csekély árfolyamkülönbségekkel 5tá 
rult. 

A budapesti terménytőzsdén mérsé-

keli forgalom mellett a terménycikkel: 

árai változatlanok. 

A Magyar Nemzeti Bank valutaá-
telvamai. Szlovák kor 11 45—11 75. h 
1.95- 2 05. lira 17.40-17 90. svájci h 
79 60—80 60. svéd kor 81 70—82.76 

Zürichi devizazárlat. Púris 9.5 
London 17.27, Newyork 431.—, Bri1<-> 
szel 69.25. Milánó 22.66 egynegyed, An 
SZterdam 22974). Berlin 172.SQ, fé 
Szófia 5.37 fél, Bukarest 2.50. 

Budapesti e»kr>n*tüzsda hivatalom 
árjeevzése. Buza 81 kg-on felül 315! 

80 kg-on felül 31— 78 kg.os 3:>- P 
Roz* szokvány 71 kg-os 28— kétsze-
res 28—. Takarmányárpa 65 kg. Br, 
dapest 24 50. Szeged 24 30 Zab 4. 
kg-os Budapest 26 50. Szeged 28 56 
Tengeri csöves 17.10. szemes 24.60. 

Csikájrói tennénylöjsdezArUt. Huz.; 
alig tartott. Májusra 123—123 egvnvn! 
esd, jul. 125 egvnyolcad, szept. 12? 
egynvolcad—fél. Tengeri tartott. Má ; 

88.' jul. 90 ötnyolcad, 'szept. 92.75. Re 
alig tartott.- Máj. jul. 80 őtnve 
cad. szept. 83.25. 


