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Ad multos annos!
SZEOED, május 4.

Jubileumot ülünk. A kegyesrendiek vezetése alatí álló városi főgimnázium ünnepli kétszáz esztendős jubilemát. Ünnepel velük a város apraja-nagyja, akiket a btcsülés,
a szeretet és a hált köteléke füz
Kalazanti szent József rendjének
lelkes, nagyérdemű tanáraihoz.
A magyar kultura önzetlen, kereszlény-szeretetü, melegszívű munkásait ünnepeljük mindannyian, akiket paptanárod neveltek, akiknek
lelkébe paptanárok ültették e! az
Isten, a király és a haza szeretetét,
akikben paptanárok ébresztették fel
a műveltség, a ludás iránt való érdeklődést és kívánkozást
Kalazanti szent József gyönyörű
példája megtermékenyíti rendje tagjainak lelkét: megannyi hivatott kfcrtésze az emberi lélek virágának, megannyi szerető és megértő 'elki atyja
a nemzeti jövő nevelésükre bizott
támaszainak. Amit szeretettel, odaadással és szorgalommal fel lehet
építeni a gyermeki lélekben, azt a
piarista atyák mindig megépítették,
amit szeretettel, odaadással és lankadatlansággal ki lehet gyomlálni a
gyermeklélekbőf, azt a piarista atyák
mindig kigyomlálták. Lelkes, tudós,
életerős és életképes drága emberéletekkel áldoznak a paptanárok a
nemzeti érzés, a nemzeti tudás, a
nemzeti jövő oltárán, önzetlenül és
szerényen, a maguk számára semmit
nem kívánva, de önmagukból mindent odaadón, a lüktető, az életet
kívánó ifjúságtól a megnyugovó, de
nyugodalmat vágyó öregségig. Lankadatlanul, szünetlen, soha nem
csüggedő lélekkel, soha nem lankadó
lelkiösmeietességgel — és nincs
egyéb jutalmuk, mint az az érzés,
hogy Istenüket és hazájukat becsületesen és legjobb tehetségükkel szolgálták. Nekik ez minden: élet, cél
és jövő, — nekünk ez más: nemes,
gyönyörű, emberfeletti mártirium.
A szepedi városi gimnázium jubileumot Ul. Kétszáz éve nevelik a
magyar ifjúságot, kétszáz esztendőn
át számtalan hasznos és munkás
polgárt nevelve a hazának. A diákok
névsorából annyi név emelkedett
becsületre, rangra, elösmerésre és
ez a sok név fennen hirdeti a szegedi gimnázium nagy hivatását, nagy
hivató tságát.
A jubileum körül elhangzó meieg
és súlyos üdvözlőszavak között hadd
csendüljön /el a mi szavunk is.
Néhány lelkes, magyar irómeslerember szava. Hiszen a mi mesterségünk a'apösmereteit: a műveltségi
soKoldaluságot, éppen a középiskolában szereztük meg.

Hadd mondjuk mi is ez ünnepélyes alkalommal a mi üdvözlésünket : Add multos annos: (s. c)
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KBIcaey-utca 6

Ünneplik a p i a r i s t a - g i m n á z i u m o t .
— Garmadával

érkeznok az üdvözlőlevelek. —

SZEGED, május 4.
(Saját
tudósítónktól.)

Nemcsak Szegedet, de a főváros
illetékes köreit is napok éta állandóan élénken foglalkoztatja a szegedi kegyesrendiek vezetése alatt
álló városi főgimnázium fennállásának 200 éves jubileumi ünnepsége,
mely holnap reggel veszi kezdetet.
Az ünnepség programját már több
izben ismertetlük s most csak röviden rekapiluláljuk, hogy holnap reggel 8 órakor ünnepi Te Dt um lesz
a belvárosi templomban, utána fél
11-kor emlékünnep a városi színházban, melynek dus műsorát dr.
Somogyi Szilveszter polgármesternek
a város közönségének nevében mondindó beszéde is emelni fogj'. Ezután díszebéd lesz a Tisza-szálló
külön termében, melyben a jelek
szerint minlegy kétszázan vesznek
részt, Ezután délután 5-kor a Dugonics-Társaság tartja a városháza
közgyűlési termében jubiláris felolvasóülését.
Ma délután érkeznek a budapesti
vonattal az ünnepség vendégei, kik
közül elsősorban dr. Vass József
kultuszminiszter érkeztére számítanak. Kilátásba helyezte lejövetelét
Singer Kornél volt szegcdi házfőnök,
Vácról, dr. RévayJózs.f, Kecskemétről
Simonidesz István igazg. és Ohmacht
Nándor volt szegedi piarista-tanárok,
Budapestről dr. Schiitz Antal egyetemi iheologiai tanár, Biró Imre tanár, Sik Sándor, az ismert poéta és
dr. Lukdts
József,
valamennyien
kedves ismerősei a szegedieknek.
Rajtuk kivül Szentesről öt, Hódmezővásárhelyről pedig két világi
tanár érkezésére számit dr. Prelogg
József igazgató, aki az ünnepség
rendezésének oroszlánrészét vállalta.
Ugyancsak Prelogg igazgató szivélyessége folytán nyílott alkalmunk
arra, hogy az üdvözlő-levelek érdekesebbjeinek tartalmát
* ismertethessük.

Glattfelder Gyula,
csanádi püspöki.

. . . Főpásztori szivem egész melegével köszöntöm jubiláris ünnepén
az intézetet és az élén álló kegyesrendet s ugy a tanárok, mint az
ifjak életére és rfiüködésére Isten
bőséges áldását kérem.
Dr. Nagy Sándor igazgató és dr.
Ernyci
István
tanár a hódmezővásárhelyi református főgimnázium
nevében jegyzőkönyvi kivonat alakjában gratulálnak a jubileum alkalmából.

Dr. Biedl Samu,
a szegedi zsidó hitközség elnöke.

. . . Csak ma tudom igazán megbecsülni azt a minden köznapiságon
felülemelkedő pártatlanságot, amely

a neveltekben mindig
csak a képességet brcsülte, lettlégyen valaki
bármily nemzetiségű, fajú, vagy vallású, egyenlő tehetség mellett egyformán érvényesült . , . Hivatali állásom kötelességemmé teszi, hogy az
évforduló alkalmából a szegedi zsidóság az enyémmel teljesen egyező
gondolkodást és egyut'al elismerését kifejezzem.

Dr. Pintér Jenő
tankerületi főigazgató,
a Magyar
Tudományos Akadémia tagja, gyönyörű, történelmi adatokban bővelkeJő leveret intézett a szegedi
piarista rendházhoz.

Dr. Lukáts József
piarista-tanár, lapunk volt munkatársa, ki nemrég távozott Szegedről
Schönauba, ahová Erzsébet királyi
hercegnő gyermekeinek nevelőjéül
hivtákmeg,szinttén meleghangú levélben üdvözölte a rendházat.

Erzbrücker Aladár
pia ista-tanár, ki a Dugonics-Társaság legulóbbi Tömörkény-emlékünnepén tartott felolvasást, tanitvánvi.hálája jeléül a Dugonics-Társaság által küldött utiköltségmegtéritést u'alta át annak az iskolának,
mely — mint irja —, emberre lenni
segítette.

Homor István
a szegedi állami főreáliskola igazgatója meghatóan kedves reminiszcenciákban bővelkedő levelet intézett
Prelogg igazgatóhoz.

Kiss Ferenc
miniszteri tanácsos büszként tekint
vissza a rendház vallásos és szabadelvű nevelésére.

Dr. Landesberg

Jenő,

a volt tanítvány hálától és szeretettől sugárzó levelének egy részét
az alantiakban közöljük :
— A mindennapi élet köznapi
zsivajában letesszük egy pillanatra a
munka szerszámát, hopy ünnepeljünk és odaseregeljünk a jó piarista
atyák reverendái mögé, amiként azt
hajdan, gimnázista korunkban tettük
volt. Midőn őszinte szeretettel köszöntöm volt piarista-rtanáraimat, a
csatolt 500 koronát oly kéréssel
juttatom Igazgató úrhoz, hogy azt
annak az özvegynek szíveskedjék
kiadni, aki a piarista-gimnáziumba
járó fiát piarista atyává óhajtja
nevelni.
*
Ennyi megható levél és üdvözlet
regisztrálása után mi más szerepe
maradhattál a sajtó munkásának,
kinek lelket most hasonló érzések
duzzasztják
nagyobbra, minthogy
fáradt tollát kezéből kiejtve, a piaristák komor, de kedves épülete felé
tekintsen és emlékezzék.

•

Telefon 13-33.

IV. Károly Ertensteinbe
költözik.
Egyik nemesi nevére á Utalták ki
az útlevelet.

GENF, május 4. A szövetségi
tanács arra utasította IV.
Károlyt,
hogy családjával, a Virwaldstadti-tó
melletti Weggin
közelében lévő
Ertenstein küzsigbe költözzék, ahol
egy egész szállodát bocsátanak rendelkezésére. A svájci hatóságok által
végrehajtott vizsgálat során kiderítették, hogy IV. Károly nem álnév
ala;t, hanem az egyik nemesi nevére
kiállított útlevéllel hagyta el Svájcot,
amelyen azonban nem volt kitüntetve
uralkodói mivolta. A'király Divonue
les bainsnél lépte át a svájci határt.
Hogy miképpen szerezte meg a
passzust és ki láttamozta, ezt még
nem derítették ki.

a német

Fölbomlik
kommunista-párt.

LIPCSE, május 4. A németországi kommunista-pártok felbomlása gyors ütemben halad előre.
Naponta tömegesen jelenlik be a
páriból való kiválásukat, még pedig tőleg azokon a vidékeken, amelyeket eddig a kommunisták föfeszkének tartottak. Bruno Holtge,
kerületi
tilkár és tartománygyülési
képviselő, aki egyike volt a legradikálisabb kommunista vezéreknek, szintén kilépett a pártból.
Figyelemreméltó, hogy ezzel szemben ugyanabban az időben a keresztény szakszervezetek hallatlan
mértékben megszaporodtak. Kül"nősen a katolikus vidékeken. A kommunisták ellen az elkeseredés akkora,
hogy a szociáldemok aták és a
kommunisták a gyárakban nem sokáig fognak megférni egymással.

Harc a zsidók és arabok között
BÉCS, május 4. N. F. P.-nek jelentik Londonból: Jeruzsálemi távirat szerint Jaffában a zsidók és az
arabok összeütköztek 'egymással. A
harcnak husz halottja és százötven
sebesültje lett.
A N D R Á S S Y É S APPONYI BES Z É L N E K A HÉT F O L Y A M Á N . A
nemzetgyűlés szerdán folytatja a
költségvetés vitáját, melyen gróf
Andrdssy Gyula felszólalására kerül
a sflr, aki a bel- és külpolitikai kérdéseket felölelő hosszabb beszédet
mond. Alkalmasint pénteken szólal
ftl gróf Apponyi Albert, aki az angol
parlamentben elhangzott nyilatkozatokra fog reflektálni.
, BÉ A K E R E S Z T É N Y - P Á R T B A .
Őrgróf Pallavicini György és Reischl
Richárd remzetgyü'ési képviselők, a
disszidens-csoport két vezetőtagja
levélben jelentették be gróf Andrássy Gyulának,a keresztény- párthoz
történő csatlakozásukat.

A SZECHENY&-MOZI h o l n a p m u t a t j a be a XA-XA IV. ( b e f e j e z ő r é s z t )
es MARY OSBORNE a m e r i k a i g y e r m e k s z i n é s z n ö l e g ú j a b b v i g j á t é k á t .
Telefon 16-33.

Előadások 3,

1

,5, 6,1 28 és 9 órakor.

Telefon 16-33.

SZEOED

MARGÓ
A legújabb és leglázasabban keresett olvasmány ma — á zürichi
jegyzés.
Reggeli lapban, délutáni
lapban legelőször is ázt keresi az
olvasó szeme. Mintha valami furcsa
ritus terjedt volna el, visszájáról olvasni az újságot. A zürichi jegyzés
árfolyamait kommentárokkal is kisérik. Vendéglökben, kávéházakban,
szomszéd asztaloknál arról folyik a
szó. Mintha kabalaszámokat mondanának : 2.621/,, 2.85, azután megint
Bécs, Varsó, Milano, Bukarest. Számok, nevek. S azután jön a fő, a
a legfőbb név. A titokzatos, a félelmes, a szörnyűséges név. Suttogva,
sziszegve,
huhogva,
hümmögve
hagyja el az embertársak ajkait
Hegedűs
neve. Megváltó-e, vagy
hóhér? Kérdés, melyet sok ember
hánytorgat most a fejében és mig
reszkető kézzel tartja zsebét, mind
azon gondolkodik: hogyan rejtőzködjem én el a pénzügyi szanálás
rámzuhanó következményei elől.
Hogy lesz, mint lesz, — azt senki
sem tudja. Annyi bizonyos, hogy
Hegedűs jóslatai eddig beváltak.
Amit bemondott, ez eddig mind
megtörtént. Hogy nem hittek neki,
arról ő nem tehet s hogy most sok
irreális pénzakció keservesen megbosszulja magát, az sem Hegedűs
hibája. Itt talán az az örök igazág
működik közre, amelyre a magyar
gondolkodás közmondást jegecitett
ki: Ebül szerzett pénz
ebül vész.
*
Furcsa dolgokat produkál az éiet.
Adva van egy bizonyos pénzösszeg,
mely egy bizonyos társaság között
szerencséjáték-tőkeképpen szerepel.
Ez a pénzösszeg hullámzik erre, hullámzik arra, egyszer X-nél talál révre,
másszor Y-ban leli meg a gazdáját.
.És automatikusan fogy a pénz, lemorzsolódik, kevesebb lesz. Lassantassan lerágta a pinka. Mig egyszerre jendenciát kap a pénz és az
egyik játékos felé árad. fieltartnatlanul és szünetlenül. A szerencsés
játékos örül az áradásnak és élni
kezd, jól kezd élni. A jó-élet pedig
pénzt kóstál, sok pénzt kóstál. A
pinkával konkurrálni kezd a jóélet és
versenyezve morzsolják le a jatéktőkét. Ennek a közös offenzívának a
közös játéktőke el'ená Ini nem tud
s egyszerre eltűnik, mintha elégett
I volna és hamu módjára az asztalon
maradnak — a cédulák, a bonok.
S ami csodálatos, még mindig játszanak az emberek.

S ' e g e d , 1921 m H m

Folytatják a költségvetés tárgyalását Szegedi kis tükör
— A nemzetgyűlés mai Qléte. —
BUDAPEST, május 4. A nemzetgyűlés mai ülését 11 órakor nyitott!
meg Rakovszky
István elnök. Az
inditványi és interpolációs könyv
felolvasása után Karaffiáth Jenő beterjeszti a véJjegyek oltalmáról szóló
bizottsági jelentést^
Ezután áttértek a költségvetési vita
tárgyalásának folytatására.
Nagy
János (egri) kifejezést ód 1
azoknak a hazafiúi gondoknak, ame- t
lyek lelkében felgyülemlettek. Örömmel üdvözli a miniszterelnököt, - aki
expozéjában oly élesen kifejtette a
keresztény irány szükségességét. Rideg számnássai kell merle^elni minden izgató kérdés', nely nálunk felTELEFON:
Igazgatóság 455.

den

nagyot

akaró

szerb,

cseh

vagy román ágens a mii politikai
viszonyok között sírját ássa meg a
nemzetnek. Iszonyú bün volna a
nemzet ellen, ha akár legiti-nizmus,
akár a fzabad.-drályválasztás alapján pártok alakulnának és ezekkel
a je^zava<kal mennének bele a
választási küzdelembe. Izgató momentum a liberáii/mus kérdése is.
Az a liöerálizrtus, amely a közszabadságokat megteremtette, nekünk
is keli, ele másfaj a nem.
Az ülés foyik.

Korzó-Mozi

Csütörtöktől vasárnapig

A pásztor meg a plsztorlcányka.

merül. Ilyen a királykérdés. Az a
véleménye,
hogy
minden türelmetlen
Habsburg - ágens, min-

TELEFON:
Pénztar 11-85-

Május hó 5-tól 8-ig

James Olivér Curvvood „The Rivers End" regénye:

DAMANGAL,
a sárga ördög.
= Amerikai bűnügyi történet 6 felvonásban. •

A kettős főszerepben:
Rendes* helyárak!

=

LEW9S STONE.
Rendes helyárak!

Hnsirlá
• Csütörtökön é s vasárnap 3, fél 5, 6. fél 8 és 9
L l U d U d u U n . órakor, pénteken és szombaton 5, 7 és 9 órakor.

218 pörben ítélkeztek, ebból márciusra
esett 59, áprilisra 8. Többnyire a város
pöröl és a MÁV üzletvezetóség, elmarsdt
fuvardíjak miatt. Az alperesek a legtöbb
esetben nem is jönnek e! a tárgyalásra,
Nincsenek m á r t y u k p ö r ő k . — Töregyszerűen elmakacsoljak őket .különbeni
végrehajtás térhe mellett*. Ha olykor
vénylátás az utcán. —
Hogyan
akád is néhány privát pörlekedő, azok is
rtél a b ö l c s kádi ?
megegyeznek még a tárgyalás alatt. ítéSZEGED, május 4
letre csak a legritkább esetben kerül sor.
(Saját
tudósítónktól.)
Érdekes egyébként, hogy még mindig vannak 15—20 koronás pörök.
A háború pusztításának nyomait minA községi biróság 1914 elején a Dudenütt megtaláljuk. Nircs olyan félreeső,
gonics-téri Vajda házba költözött a régi
jelentéktelen zuga az ország struktúrájágimnázium rozoga bolthajtásai alól. 1918-ban
nak, ahová a rombolás démona "el ne ért
a hadigondozó-hivatal kiszorította innen a
volna.
bíróságot, amely kénytelen volt visszaAz állaT hatalom nagy és bonyolult gépeköltözni, de közben másfél hánapig hajzetének egyik legszerényebb k'erekecskéje
léktalan volt. Ez idő alatt
a szó szoros
a községi bíróság, a'noí az u. n. bagatell- értelmében az utcán
Ítélkeztek,
az épület
pőrökben Ítélkeznek. Érdekelt bennünket,
kapuja előtt, egészen ugy, mint a keleti
hogy mennyiben volt hatással a háború a • mesékben, ahol pálmafa alatt ülve osztja
bagátell-biróság ügymenetére s ezért fölaz igazságot a hófehér szakállú, bölcs
kerestük a régi gimnázium düledező, rozkádi.
zant épületét, amely ro3katag öregember
Persze csupa szürke, unalmas kis Ogy
módján*, gyámoltalanul támaszkodik a
az, am: a bagatell-biróság elé kerül, de
fogadalmi templom hajójához.
néha érdekesebb pörök is akadnak. EgyA községi bíróság az első emeleten műegy 20—30 koronás pör ijesztő kaput
ködik, a régi rajzteremben. Hetenkint egynyit föl olykor és zolai színekkel mutatja
szer, szerdán van tárgyalás. A bíróságot
*
a nyomor beláthatatlan mélységeit De vannak
Pfami Lajos címzetes tb. tanácsnok vezeti.
ujabb ügyecskék is. Egy béricocsis például
Uj pénzünk lesz, szép pénzünk
Kérdéseinkre elmondta, hogy a háború
lesz.'Megszabadulunk a bélyegzett talán sehol sem okozott olyan változáso- egyik pasasérját pörölt.-", akit illuminált
vitt haza és kijózanodva — nem
és a postapénztől, meg az undok kat. mint a bagateíl-biróságnál. Békében, állapotban
akart fizetni. Korcsmárosok pórlik á kifi•
amikor
csak
negyven
koronáig
terjedő
és piszkos papir-aprópénztől is.
zetetlen kontókat. Sőt: szerelmi pöre is
pörökben itelkeztek, évente lo—15.ooo
akadt már a községi bíróságnak. Egy
Uj pénzt rendesen
idegenkedve ügyet
intéztek el, sót 1912-ben ló.ooo feltl
fogad a publikum. Az ember, aki járt a pórok síáma. Ezzel szemben a há- bukott leány volt a panaszos, akitől valamelyik alkalmi hódolója a szokásos tiszmegszokta, hogy a pénze kék vagy borús évek statisztikája igy alakult:
teletdíj átnyújtása nélkül távozott el. A
1914-ben augusztusig 5641
zöldes szinü és legfeljebb válami
fogas kérdést ugy döntötte el a biróság,
1914-ben decemberig
35
hogy természetbeni kártérítésre ítélte a
piros árnyékolás van benne, nehe1915-ben
1851
fösvény ifjút, aki cipészsegéd lévén, egyzen szokja meg, hogy most sárga
1916-ban
1464
pár gummisarkot adott a pásztoróráért
lesz a jó pénz alapszíne. De most
1917-ben
913
cserébe.
mindenki ugy van vele, hogy bár
1918-ban
647
1919-ben
476
már itt volna az az uj pénz, hadd
n
J.
1 1
naponta indul Buda1920-ban
853
P e ,' trc Lta»Jkat kérmúljanak el rólunk a hamis bélyegfok, hogy nálunk utazés félelme és a piszok undora. pör került a bagatell-biróság elé.
zási idejüket jelentsék bc, ugy módunkban 111 az
Érdekes
megfigyelni
azP
az
állandó
eddig is legolcsóbb vdtt -utazási dijakat míg
S :inte varfcsos: Hegedűs ezt is
amely évről-évre szilárduló
olcsóbbá tenni K«rá»z-«t£» t5. n „ II. udvar,
előrelátta. Meginondoita, hogv örülni csökkenést,
ajtó 1. Telefon 9jy ti ? « . éjjel is hívható. 108
tendenciát mutat, hiába terjesztették ki a
fogunk az uj pénznek. A lelki- biróság jogkörét 1915-ben az 50 koroNEM MOND LE A DOROGI KÉPismeretlenek ujpértz ellen való agi- náig, 1917-ben a 100 koronáig. 1918-ban 150
VISELŐ Szilárd Béla képviselőről
koronáig, 1920 nyarán pedig a 200 koronáig
tációja eredménytelen marad.
napok cta azt irták a lapok, hogy a
terjedő pörökre is: a pereskedők száma
Most már csak az az egyéni kíván- folyton fogyott. De nem is csoda. Hiszen dorogi kerület mandátumáról lesága lesz sokunknak, hogy az uj a pénz annyira leromlott, olyan keveset mond gróf Ráday Oedeon belügypénz hívebb és ragaszkodóbb ter- ér, hogy senkisem tartja érdemesnek minisz er javára. Szilárd képviselő
koronáért a biróság elé szamészetű legyen a régi pénzünknél. egy-kétszáz
ma kijelentette, hogy nem szándéladni. Az ilyen kis követeléseket inkább
veszni hagyják
kozik lemondani inandátun>áról és a
Az 1920-bar. beállott emelkedés ugy
lemondásához fűzött konzekvenciák
látszik arra mutat, hogy mégis csak közealaptalanok.
ledünk a t>éke-ál!apotok felé. Az idén

A háború mérlege
a bagateíl-biróságnál

berauto
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A pásztor és a pásztorleányka színes
rokoko-nihicskájukkal, pipiskedő, kedves
mozdulataikkal egy csöpp szoborcsoportozatot alkotnak, amely az egvik szegedi
diszmCkereskedés
kirakatában
látttaM.
Előttük egy kis karton-tábla fityeg, amely
elárulja, hogy a .pásztor meg a pásztorleanyka 18.C00 koronába kerül annak, ak>
meg akarja venni őket
Tizennyolcezer
koronába, vagyis tiz
magasrangu köztisztviselő egy havi fizetésébe. vagy ha jobban tetszik: egy magasrangu köztisztviselő tiz havi fizetésébe. Ez
a kis márványszobor nem is műtárgy , nem
is antikvitás. Gyári munka, bár igaz. hogy
jó gyárból került ki. ízléses és finom, de
mégis csak egy egyszerű kis gyári nipp,
aminőt békeidején mosolyogva vett meg a
legkisebb kishivatalnok is a felesége
őnagysága születésnapjára. És 18.003 koronába kerül.
Hiszen könnyű erre azt mondani, hogy
márványnippekre nincs szükségük a köztisztviselőknek. De ezek a formás és finom
kis nippek valamikor mégis csak az örömet, a
szépet jelentették az életünkben. Még pedig az egyszerű, polgári örömet, az egyszerű, polgári szépet, mert a kényes Ízlésű amatőr, a válogatós koneször, a
világfi, vagy a napvilági nő a föld minden
kincseért sem türt meg ilyen gyári holmit
a maga raffinált ízléssel és művészettel
stilizált otthonában. A háromszobás, ripszgarniturás kispolgári lakások díszei voltak
ezek a csinos márványfigurácskák, tehát
nem lehet azt állitani, hogy felesleges
fényűzésként szerepeltek.
A munkájuk után élő kisemberek vettek ezeket a nippeket, ha valami kis szépet. némi halvány művészetet akartak
rátűzni kopott életűkre, ahogy vasárnap
fehér szegfüvei disziti fényesre kefélt redengóját a gyűrött, szegény- kis napidíjas.
És ez a kicsi őröm, ez a kicsi szép, ez a
szegény kis illúzió most 18.000 koronába
kerül.
Jdkldig, meddig tart-még ez a szörnyfl,
rossz álom, amely könyörtelen kézzel rabolt el minden illatot, szépséget és gyöngédséget az életünktől? Mikor tudjuk
majd mosolyogva nézni újra a pásztor
meg a pásztorlányka negédes, naiv öielkezését. Mert most nem a szépséget, a
mosolyt látjuk rajtuk, hanem a kérlelhetetlen kartontáblát az öt számjeggyel,
amely mint öt gonosz Írd érc nehezedik a
mellünkre.
Ez a tábla, a I8.000 k o r o n á r ó l . . . ez
a mi ellenségünk Ez a tábla a negyven koronás kenyér, a kétezer koronás cipő, a nyolcezer koronás ruhs, a
tizennégy koronás tej és minden gond,
minden nyomorúság, amely a csontra
aszalja a bőrt rajtunk.
Ez a tábla teszi azt, hogy mikor megállunk a kirakatok előtt és megpillantjuk
a rózsaszínű figurácsldUc kecses hajladozását, akkor nem a szépnek örülő ember
mosoiyog fel bennünk, hanem ezek a keserves dolgok jutnak az eszfinkbe.

Nagy árleszállítás!!!
Cigarettahüvelyek már 2 1 koronától,
cigarettapapír, iró- és rajzszerek,
levélpapírok, üzleti könyvek stb.

móli/en leszállított árban
kaphatók

KOV&CS

«2i

HENRIK

könyv-, papír- és zenemükereskedóf él
Szeged, Kölcacy-u. 4. Telefon H & &

Bútorok féláron
kaphatók, mig a készlet tart
Szebbnél-szebb b á l f e x o b á k
teljesen felszerelve, csiszolt
=
velencei tükrökkel
=

Kertész
bútoráruházában

Sándor

m

Feketesas-utca.

F o n t o s a cég nevére

flgjelnll
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TEGNAP
városházin a függetlenségi párt gyűlést
urtott, melyet Ábrahám De/só nyitott
meg. Kifejtette, hogy a kormány csak ugv
érhet el kfilpolitikái sikert, ha 1 közszabadságok biztosítására demokratikus berendezkedésre tér át. Gróf Batthyány Tivadar
rámutat arra, hogy Friedrich kormányrajutása óta a keresztény és antiszemita jelszavakkal próbálják regenerálni a magyar
politikai életet. Bethlen kormányának kinevezése fontos etappot jelent, mert ugy
a miniszterelnök, mint a bel- es' külügyminiszterek mindenkor a legszélsőbb konzervatív. osztrák-barát, Rcrmanofil irány
képvisel'"" voltak Rámutat arra, hogy
András*) (iyuto. .aki mindig a l i t e r i g
uolitika zászlóvivője volt, most elvállalta
a klerikális vezér szerepét. Amióta a kcre.s/ténvpárt vezére lett, azóta ott a keresztény jelszavakat inindinkáb!) a legitimista politikai jelszavak helyettesitik. Ábrahám Dezső elnök bejelentette, hogy a
párt vezetősége elérkezettnek látta az
időt, hogy a párt a tettek mezejére lépjen.
A nemzet közvéleménye, amennyire a viszonyok megengedik, kezd felocsúdni lenyügözóttségábol. A 1 illetlenségi párt vidéki
szervei tömegesen jelentkeznek és sürgetik, hogy a párt lépjen aktivitásba. A
párt vezetősége azon inditváflyt terjeszti
elő, hogy május 29-én délelőtt tartsanak
országos gyűlést. A választmány hozzájárult az elnökség indítványához és a gyűlés elkészítésére egy öttagú bizottságot
küld ki.

Ellentétek Anglia és Franciaország között
— Amerika is a megszállás ellen van. —

t

BUDAPEST, jnájus 4. A londoni
konfetencián ilmét kiderült, hogy
Anglia és Franciaország a német
jóvátételi kérdés megoldásában nem
értenek teljesen egyet. Azt, hogy
Németország megfizesse a reá kirótt sarcot, Lloyd Georgeval
együtt
az egész angol közvélemény helyesli,
ellenben nem tartja megengedhetőnek,
hogv Németország végleges elhatározásának megkérdezése nélkül ujabb
megszállás történjék. A konferencia
az angol felfogás gyözött. Ha Németország aláveti magát az ultimá'um
követeléseinek, a franciák nem valósithatják meg a nagyfontosságú
iparterületek okkupálását.
Franciaországban ujabban elégedetlenség nyilvánul
nieg. Egyes
cikkekből szinte kiérezhető az aggodalom, hogy a németek elfogadják
a feltételeket és a megszál^sról le
kell mondani. Ha emiatt Briandot
TBtBFON:
Igazgatósig 455.

*

a kamara elbuktatná, a napnál világosabbá fog válni, hogy a franciáknak még a pénznél is előbbrevaló
a németek teljes leigázása. Az események további
alakulása
attól
függ, hogy mire határozza el magát
a német nemzet kormánya és parlamenti képviselete.
Csak magánhirek jelentik, hogy az
Egyesült-Államok kormánya állást
foglalt a megszállás ellen. A légfőbb tanács különben már megszövegezte az ultimátumot és ugy határozott tegnap délutáni ülésén, hogy
négy napon belül kézbesiiik a német
kormánynak az ultimátumot és hatnapi határidőt engednek a válaszra,
amely nem lehet más, mint az összes
feltételek elfogadása vagy visszautasítása. Az utóbbi esetben azonban megkezdődik a megszállás. A
határidő utolsó terminusa szaksze-'
rint május 12.

KORZÓ-MOZI

Ma, szerdán utoljára

Az Akadémia Wtassics Gyula Nemzetközt
jogi értekezés cimü munkáját másodosztályú nagy jutalmával koszorúzta ineg.
Kautz Gyula mellekjutalmat kapott. Báró
Láng Lajosnak A statisztika ii>rténete cimü
munkájával mellékjutalmat nyert, mig a
Marczibányi inellékjutalmat Finkey Ferenc
A büntető perjog cimü munkájával nyerte el.

»

A legfelsőbb tanács megegyezésre jutott
a Németország elé terjesztendő feltetelek
kérdésében. Hir szerint abban egyeztek
meg, hogy a Németországra rovandó 6600
millió font sterling értékű kötelezettségeket
5'/(-oa bonok kiadásával kell elismerni.
Németországnak évenldnt százmillió fontot kell fizetni és ki kell szolgáltatni kivitele 2V/,-át.
•

Zanella kormánya azonnal megalakulása
után táviratot küldött Washingtonba, Londonba, Párisba, Belgrádba és Rómába,
továbbá a legfőbb tanácsnak Párisba, melyben az ujoiuian megalakult kormány törvényszerűségének elismerését kérte. Tegnap délelőtt egy torpedónaszád ment Zanelláért, hogy tárgyalásokra hívja Cacciamonl fiumei olasz követhez. A tanácskozás a nyílt tengeren történt, mert Zanella
aem mert olasz területre tépni.
»

A közélelmezési minisztériumban a jövő
áví gaboaa beszolgáltatása ügyében Mayei
jános közélelmezési min^ztei elnökletével
tegnap délután bizalmas jellegű értekezlet
volt. Az értekezleten elhangzott véleményeket a pénteki minisztertanács elé terjesztik.

•

Hughes államtitkár ncin jelentette ki a
francia nagykövet etőtt, hogy EgyesültÁllamok visszautasítanak minden olyan
rendszabályt, amely Németországnak gazdasági téren való megsemmisítését vonná
maga után. hanem azt hangoztatta, hogy
-menkai kormány nem fog olyan német
|av»latokat közvetíteni, amelyeket a szövetségesek elfogadhatlannak tartanak.

•

Gróf Bethlen
István miniszterelnök a
hozzá intézett kérdésekre a következőkben
válaszolt:
A belügyminiszter úrral hivatalos uton
voltunk és ma még, minthogy a dolog
az előkésztés stádiumában var, — nem
iahet bővebben nyilatkozni. Ha r dolog
raígérik, a belügyminiszter ur részletesen
nyilatkozik a nemzetgyűlésen a zalaeger«egi táborról.

11-85.

Május hó 4-én

A tánckirálynő bájos főszereplőjével

fr charentani kutya.
Detektivtörténet 5 felvonásban.

*

A mentelmi bizottság Kutkafalvy Miklós
elnökletével tegnap délután folytatólag
tárgyalta Beniczky Ödön mentelmi ügyét.
Kihallgatta herceg Windiscligrütz
Lajosné,
szül. gróf Széchenyi Máriát, továbbá Windischgrittz
Lajos herceg nemzetgyűlési
képviselőt, Hoffmann
Józsefet, Windischgrátz inasát, Szankovich Dénes fővárosi
tanácsjegyzőt, továbbá Gömbös Gyula és
Lingaurr Albin nemzetgyűlési képviselőket.
Az eddigi anyagra vonatkozólag Beniczky
Ödön Írásban fogja észrevételeit megtenni
akkor teszi meg indítványát a vizsgálat
esetleges kiegészítése iránt is. Eziránt a
bizottság elnöke fog intézkedni és a bizottság legközelebbi illésén már előreláthatólag érdemleges tárgyalás veszi kezdetét.

TfiiEFON:

Pénztár

A főszerepben:

Lya Mara és Johannes Riemann.

Az amerikai nagynéni.
Burleszk 1 felvonásban.

Főszereplők:

Bojda Juci, M a l t y a s o v s z k y

Előadások 5, 7 és 9 órakor.
Szegedi iparosok
Ugy-e mondtam,
jobban kell vigyázni. végezzék az egyetem
— A Tisza-pör mai tárgyalása —
épitési munkálatait.
A Tisza-p5r mai főtárgyalását fél
10 óra után nyitotta még GaQó
István elnök és konstatálta, hogy
a védők közül többen hiányoznak.
Az első tanu dr.
Hazslinszky
Hugó rendőrorvos, aki elmondja,
hogy rendőri bizottsággal ment ki
a helyszínére, mert híre járt, hogy
Tiszát meggyilkolták. Fél 6 után
ment ki a Rcheim-villába. Tisza
holtteste az ágyba volt fektetve,
sérülései közül az egyik feltétlenül
halálos volt. A halál belső elvírzés
következtében állott be.
Almássy
Denise sérülése ő napon belül
gyógyult.
Ezután az elnök kérdéseire elmondja, hogy Szentkirályi főkapitányhelyettes jegyzőkönyvet vett fel a
merényletről és ki is hallgatta a
kegyelmes asszonyt. Szentkirályi a
jegyzőkönyv felvételénél igy szólt
Tisza özvegyéhez: Ugye mondtam,
hogy jobban kell vigyázni a kegyelmes úrra.
A tárgyalás folyik.

Bírni i „MW'-ta
,

Ha ö n személyesen rendeli, lO*/«-al «1- w
cs6bb, n l n t bárhol. Telefon 11-34. 3

Szeged, Feketesas-utca 13. szám
Ma utoljára

Ma utoljára

OUNNAR TOLNÁS

a Modern Faustban
JlBCCiVftROSI MOZIBAN

A vas- ós fémmunkások
kő/gyűlése.
SZEOED. május 4.*

(Saját

tudósítónktól.)

A szegedi vas- és fémiparorok
szakosztálya tegnap délután 6 órakor tartotta az Ipartestület székházában ez évi közgyűlésé*, amelynek egyik legfontosabb tárgya a
tisztújítás volt. Az elnöki, jegyzői és
pénztárnoki jelentések után megválasztották az uj tisztikart. Elnök lett
Kecskeméti Antal, alelnök Hotya Lajos, jegyző Tóbiás Lajos.
A tisztújítás megejtése után Kecskeméti Antal tartotta ineg a programbeszédét, amelyben kitért arra,
hogy az iparosság indolens a saját
ügyeivel szemben. Igy történhetik
meg az, hogy a kontárok érvényesülhetnek. Kívánatosnak L<rja, hogy
a szakosztály kérje meg az Ipartestület vezetőségét, hogy minden eszközzel igyekezzen az iparosságot a
mai közönyből felrázni.
A nagyhatású beszéd után Sebestyén József szakosztályi tag indítványozza, hogy a szakosztály a
többi szegedi ipari szakosztályokkal
közössen járjon el az illetékes tényezőknél és eszközöljek ki azt, hogy
a Szegedre helyezendő egyettm építési munkálatait
csakis szegedi iparosokkal végeztessék.
Hosszas vita
és több hozzászólás után a közgyűlés elfogadta Sebestyén életrevaló indítványát és ezzel a közgyűlés
véget ért.

HIREK
HARLEKIN

DALA.

Szerelmesen, vágyón cseng-bong alantom —
formás a vers, formás a
hangulat...
De hogy mit érzek, azt magamba'
tartom.
Az ember búsan él s olykor
mulat:
mulat vak, ostoba
konvenciókont
•Kopott s reakciós a lélek, — ódon
..
A csörgósipka
súlyos, kinoz engem,
de hordom s egyre bukfencet vetek, —
aztán — szemembe' könnyel — kell nevetnem.
Múlnak napok, letelnek bús hetek,
zord hónapok is bánattelte évek ...
A sorsot tűröm és még mindig élei
Mindegy, hogy én a lelkemben mit érsek,
a fő, hogy néktek kelljek, tessem én,
kiket nem érdekel balsors s a végzet.
Pénzért siró, pénzért vidám legény,
porig alázva, felhőkig
emelten,
hazug szavakba rejtem el a lelkem.
S-r.

— A tábori pUapök körútja.
Zadravecz István tábori püspök tegnap este Zalaegerszegről Szombathelyre érkezett, ahol ma délelőtt a
helyőrség jelenlétében misét r ondott, majd szentbeszédei tartolt. A
püspök innen Kőszegre megy, ahol
megbérmálja a katonai fóreálislákat.
— Ismeretterjesztó-előadáa- A Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az Ipartestület által együttesen rendezeM előadássorozatnak hetedik számaként vasárnap, I.
hó 8-án délután G órai kezdettel az Ipartestület székházában Kövesi Jenő tanitóképezdei tanár Föld és égitestek
címmel
tart előadást. Az előadás pontosan kezdődik. Érdeklődőket szívesen látnak az
előadást rendező testületek.
— A mait hónap anyakOnyvl statisztikája. Az anyakönyvi hivatal kimutatása
szerint a mult hónapban
164 lélek
születet!, a halálozásod száma pedig 15f>
volt. Az újszülöttek között törvényes 7G
fiu, 68 leány, törvénytelen 8 fiu ós 5
leány. Halva született 6 fiu, I leány. Meghalt 84 férfi és 71 nő.

— Földbérló-szövetkezetek és a
paprlkatermelés
versenyképességének emelése. A
Népfőiskoldsok
Orsz. Széchenyi Szövetségének mezőgazdasági és szövetkezeti szakosztálya áldozócsütörtökön délelőtt
10 órakor a „Bohn" különtermében
Gallér Kristóf és dr. Oulácsy Sándor
elnöklésével gyűlést tart. Ezen a
tisztikar beszámol a földbérlöszövetkeeet szervezése érdekében eddig
kifejtett működéséről. Csúcs József
gazdaifju, főtitkár a dunántúli hasonló szövetkezeteket ismerteti. Dr.
Tóth Ede fővegyész pedig a paprika-termelés
versenyképességének
emeléséről tart tájékoztató előadást,
amit a szaktanácskozás követ.
— A testnevelő iskola a gyermekek
svédtorna kurzusát folyó hó 0-án délután 5 órakor kezdi meg. Az úszásra beiratkozottak is jelenjenek meg. Jelentkezőket még fölvesz Komlósi sportüzlete,
Kölcsey-utca 3.

— Mottóvá vált a polgármester
egy mondata. A
Népfőiskoldsok
Országos
Széchenyi
Szövetségének
szegedi csoportja'
kedves
meglepetésben részesítette ma dr.
Somogyi
polgármestert.
A Szövetség
ez év
március 20-án megtartott
díszközgyűlésén ugyanis
Somogyi
polgármester üdvözölte
a Szövetségei
a
város közönsége nevében.
Beszédében egy helyütt a következő
kitétel
szerepelt:
„Mindig
akkor
bukott el a magyar,
valahányszor eltért
Széchenyitől'.
A
Szövetség
vezetősége, mint értékes
jelmondatot
klisiroztatta
a
fenti
mondatot és azt
klubhelyiségükben
állandó figyelmeztetőül
helyezték el.
Mindezt a polgármesternek
bejelentették, aki természetesen
hozzájárult
a Szövetség eme ténykedéséhez.
— Nem lehet olcsón vásárolni
sehol, csak Deutsch
Lajos bútoráruházában, Dugoiiics-tér I I .
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Milyen az élet Bécsben?

— Eljegyzés. Tegnap este tartották meghitt családi körben eljegySIEGED, május 4.
zésüket a szegedi orvosi kar egyik
(Saját
tudósítónktól.)
kedves tagja, dr. Polldk Ella és dr.
Eisner
Manó, az ismert szegedi
Egy szegedi orvos, ki néhány
Ügyvéd.
hetes bécsi tanulmányútjáról ma
x A filharmonikusok utolsó)bérleti érkezeti vissza Sregedre, igen érdehangversenyüket május 12-én, csü- kes adatokat közölt munkatársunktörtök délután 5 órakor tartják. kal az excsászárváros éieiéböl, melyeUgy a rendes, mint a diákbérletek, ket az alábbiakban ismertetünk:
erre a hangversenyre érvényesek.
Ami Bécs utcáin elsősorban szembeMűsoron a zeneirodalom legszebb ötlő, az a városnak még a szomüvei. Weber: Oberon, nyitány, kottnál is nagyobb idegenforgalma.
Haydn : Bucsu, symphor.ia, Grieg: Ez elsősorban a valuláris viszonyok
tudható be, hogy
Peer Gynt, Suite és Wagner: Császár- eltolódásának
induló. Jegyek
10—30 koronás tudniillik az osztrák korona ma
árban a Belvárosi Mozi elővételi igen alacsonyan áll és a mi koronánknak például csak egyharmadát éri.
pénztáránál kaphatók.
Igy válik érthetővé püdául az, hogy
— Templomgyalázók.
(Beküldték.)KedBécsben ma mintegy 30—50 százalékves Szerkesztő uram ! Nem vagyok álszent
kal lehet olcsóbdan textilárukat vásáés nem szeretem, ha valaki hivalkodik a
rolni, mint Magyarországon. Politival'isos voltával. De viszont felháborokáról Bécsben alig lehet szó, mindom azon, ha valaki figyelmen kivül hagyja,
denki
a gyomrával törődik s ez
vagy sérti embertársa vallásosságát. — A
egész idejüket kitölti. A vendéglőkminap délután elmentem egy templom
ben már 48 koronáért lehet kapni
melleM. Szükségét éreztem annak, hogy elmenüt és 100 koronáért a legelőmondjak egy imát s beléptem az Isten
kelőbb éttermekben is lehet étházába. Épp esküvő volt. Nagy is parákezni, ami a mi pénzünk érdés esküvő. A templom zsúfolásig telve.
tékét
figyelembevéve
csak
a
Kalapos dámák, uri naccságák, jól öltöfenti összegek egyharmadát jelenti.
zött urak és ficsurak voltak ott jelen. ÁllAmerika egyébként rengeleg kontak a padok ülésén, a padok
tetején és
zerv-gyártmányt szállít Bécsbe, ami
jotyt a beszélgetés, terefere, viháncolás, kaaz élelmezést viszonylagosan olcsóvá
cagás. Mi-.tha zsuron lettek volna, vagy
teszi. A tisztviselői osztály" azonmit tudom én, hol. — Hát kérem, mi beban ott is nyomorog, mert igen sok
szélünk keresztény kurzusról. A hitélet
menekült teiepedett otl le.

mélyítéséről: sokat és szépen, de azt sem
birjuk elérni, hogy úrhölgyeink és uraink
a templomban azt lássák, ami: az Isten
házát. A keresztényi élet annyira sem kötelező, hogy azokat, akiket a lelkiik nem
késztet áhítatra, a becsületérzés kényszerítse a mások áhítatának tiszteletére. A
Pardon, a Kis fürész és a többi ilyen irodalmi remek néha lekoppinthatna avoknak
az orrára is, akik a templomban ugy viselkednek, mint a színházban nem, legfel|ebb csak a tingli-tanglibaa szoktak. —
Dixi et salvavi animam meam.

x Holnap kerül a Széchenyi Moziban bemutatásra a szenzációs dzsttngelfilm negyedik és egyben befejező
része, melyben az izgalmas kalandok
rendkívül érdekes befejezéséhez ér
ez a nagyszabású attrakció. Egyidejűleg Mary Osborne, a bájos amerikai
gyermekszinésznő legújabb alakítása,
egy igen kedves vígjáték szerepel a
műsoron.
— Árverés az állomáson
A vasúti
kocsikban és állomási helyiségekben elhagyott, tulajdonosaik által nem igényeli
tárgyak folyó hó 9-én délelőtt 9 órakor
Szeged-állomás III oszt. várótermében
nyilvános árverésen fognak eladatni. A befolyt összeg a vasutas árvaház céljaira fog
fordirtatni.

— A vendéglősök öröm-bankettje a kis Kassban. A szegedi
vendéglős- iparosok annak örömére,
hogy a kereskededelmi miniszter
képesítéshez kötötte a vendéglősipar
gyakorlását, tegnap este a kis Kassban bankettet rendeztek, amelyre
hivatalosak voltak az összes hivatalos tényezők: a főispán, a polgármester, Szalay és Bottka főkapitányok és még mások. Az ötvendező
társaság a kora hajnali órákig ünnepelte a lisztes ipar miniszteri megvédését.
x Nézze meg a Charentani kutyát
a Korzó-Moziban.
— Mig ac asszony a moziba

fakonczky

Jáno*né

járt.

Szentmihály-utca 9.

szám alatt lakó magánzónő ma panaszt
tett a rendőrségen, hogy tegnap este, míg
a moziban Járt, ismeretien tettesek lakását
teljesen kirabolták. Kára körülbelül százezer korona. A rendőrség megindította a
nyomozást a betörők kézrekeritésére.

— Relcb Erzsi megérkezett Bécsből teljes nyári és tavaszi modellkollekciójával. Megrendeléseket vállal
női divattermében Kárász-u. és Kölcsey-u. sarok, Wagner-paLla.
* A valódi JANI NA cigaretta sodrópapirt
viznyomással kérje a dohánytőzsdékben.

Igen érdekes adatokat hallottunk
Bécs mpstani művészi életéről, ami
annál is inkább érdekel bennünket,
mivel igen sok budapesti szinész és
művész keresi ott meg könnyű kenyerét. Legnagyobb anyagi sikere
Fedák Sárinak van, akit Incze Sándor, a pesti színházi laptulajdonos.
Amerikába hív. A nagy, .sőt nagyszerű Zsazsa azonban egyelőre azon
gondolkodik, hogy miként utasítsa
vissza a svájci szerződési ajánlatokat, mert Bécsben fejedelmi módon
él. Ott van Mészáros Giza és Beregi
Oszkár is, akik a Renaissance-Bühne-n
a nálunk is ismert Szerelem vásárában aratnak sikert. Mészáros Giza
asszony egyébként igen szerényen
él. Beregit Berlinbe hívják. A színházi helyárak egyébként nem tulmagasak és többnyire megtelnek. A
hangversenyszezon viszont oly dus,
hogy egy-egy teremben esténként
folytatólagosan 2—3 hangversenyt
is tartanak. A tárlatokon az ultramodern festészeti irány dominál, sőt
a futuristáknak is sok hívük van.
Szóval Bécsben él és burjánzik a
TELEFON:
Igazgatóság 258.

dekadencia, csak ugy, mint a háború és a béke boldog éveiben.
Igen sok magyar irf él odakint és
ezek müveiket is Bécsben jelentetik
meg. Az ismertebbek közül Hatvany
Lajos és Biró Lajos neveit emiitjük.
A publicisták: Lovászy Márton és a
régibb Világ gárdája is ott van és
szocialista tendenaiáju lapokat és
pamfleteket adnak ki.
A tudományos élet a békebelihez
egészen hasonló. A tudomány hegemóniájáért ismét megindult a nemes
versengés Bécs és Berlin között.
Folyóiratok és könyvek jelennek
meg sürü egymásutánban és igen
magasárban. Bennünket, magyarokat
különösebben érdekelhet és büszkeséggel tölthet el egyben az a tudat,
hogy az ottani tudományos köröket
egy Benkő
nevü magyar mérnök
találmányi tartja izgalomban. Benkő
mérnök ugyanis egy uj jódpreparátumot készített, mely a vérbajosok
gyógykezelésénél
igen
sikeresen
alkalmazható.
Az ottani klinikákon tanulmányozzák a preparátum gyógyhatásait és
azokról tudományos előadásokat is
tartanak. A kiváló jódpreparátum a
vérbajnak harmadik stádiumában,
midőn már az idegrendszert támadja
meg a kór, eddig még nem tapasztalt gyors javulást érnek el A gyógyszert az összes klinikák elfogadták,
hamarosan nálunk is forgalomba
fogják hozni és mint egyedüli sajnálatos körülményt kell említenünk,
hogy a magyar mérnök találmányát
már meg is vette egy Suchy nevü
bécsi gyár 30 millió koronáért és
hatalmas árakat kérnek a gyógyszerért Ez az uj oltóanyag tehát
épp oly drága lesz, mint az ismert
salvarsan s igy egy-egy beteg
1000 koronát fizet majd pusztán
a gyógys -érért. Az uj szer gyógyhaiása egyébként abban áll, hogy
mobilizálja a rejtett gócokat és ezért
a salvarsanna' együtt fogják a kaimázni, ami a gyógyhatást erősen
fokozza.
Mi könnyen megvagyunk osztrák
szomsz'daink nélkül, amit azonban
ők nem mondhatnak rJunk.

VHR6H MIHÁLY
Teleion 469.

6

Szeged

gyárosnál
Aradi-utca 4.

Mindennemű

kötéláru, zsineg, zsák, ponyva, szőlőkötöző fonalak és háló gyári áron kapható.

— Sikerült fényképek a legolcsóbbak Auer-fivéreknél Kölcsey u. 8.

Belvárosi M o z i

CsQtörtökön, pénteken és szombaton

TELEFON :
P é n z t á r 582.

Május hó 5., 6. és 7-ín

Az olasz és amerikai filmkultura két nagy alkotása:

A BÁTOR GALAOR
=

Kalmdorlőrfénet 4 felvonásban. .

Giovanni Albertini,
a Buffalo Bili főszereplője!
=

Szittner és Szitcs
doboz- és díszműáru gyára 1SB
a legolcsóbb bevásárlási forrás
S i e g e d , Dugonlct-u. 31. T t l t f n 737

x Damangal, a sárga ördög. A
szezon legizgalmasabb bünügyi történetét vetíti csütörtökön, pé iteken
és szombaton a Korzó Mozi. Damangal a sárga ördög címert kerül
szinre egy páratlanul érdekfeszítő
bünügyi história, amely Kanadában
játszódik le. Egy bankár halála körül bonyolódik a cselekmény, aki
bűnténynek esett áldozatul. Két évig
tartó, kanadai hómezökön is keresztülvezető
izgalmas rtyomozas
után végre rátalálnak arrji, akit a
bün elkövetésével gyanúsít inak. A
detektív azonban, aki az állítólagos
gyilkost elfogta, meghal és a szökevény ezután a detektiv maszkjában tér vissza, azt mondván, hogy
a teltest elfogta, de az útközben
kiszenvedett. Damangal, a sárga ördög, a rendkívül ügyes kinai detektiv azonban kételkedik a történet valóságában és megkezdődik az
ujabb bonyodalom, amely végül azzal végződik, hogy sikerül leleplezni az i-jaz! gyi'kost, a. bankár
fiát, akinek huga kedvéért Damangal titkolta a toites kilétét. Kiderülnek a sárga ördög mesterkedései is,
aki színién nem kerüli el megérdemelt sorsát. A rendkívül érdekes
amerikai film a legn^gyjbb érdeklődésre tarthat számot, a jegyeket
ajánlatos előre megval ani.
x Ma utoljára vetíti a KorzóMozi a szezon egyik legérdekesebb detektivfilmjét, a Charentani
kutyát I
— A mai piac a békebeli piac képére
emlékeztetett A kínálat kielégítette a keresletet. Az árakon már észre lehet venni
a korona javulását.

x Lya Mara játsza a Charentani
kutya főszerepéi

Kerékpárok, E S & Í
lamint javítások mélyen leszállított áron
K E b C M r n n A H T o n Cs T J t « s *
Kárász-utca és

cStnél,

Dugonics-tér

423a

sarok.

— Kerékpárokból, hegyi gumikból duS választék, gyári javítómüvely
bérház

Szántó

lózsefnél,

városi
*

- Tolvaj szakácsnő. Kroó Imre Attilautca 4. szám alatti lakos, kereskedő panaszolta, hogy a nála alkalmazásban lévő
szakácsné tegnap összeszedte háznál található ezüstnemüt és megszökött A
rendőrség keresi a tolvaj szakácsnőt

Címszereplő:

=

— Asszony háború. Szokatlan
látványosságnak voltak ma tanúi a
Vár-utcai járókelők. A város egyik
legnyugalmasabb utcájának megszokott csendjét óriási kiabálás zavarta fel. Három némber ütötteverte egymást, a százszámra összeszaladt
bámészkodók üdvrivalkodása közben. A látványos jeleneinek
a helyszínen megjelent fehérkeztyüs
rendőr és az egyik verekedő a«zszonyság férje vetettek véget, akik
a harcias menyecskéket bekísérték
a városházára, ahol kisült, hogy az
asszony háborúra az adott okot, hogy
a három asszony közül az egyiknek
nígy szerencséje voll a másik két
asszony férjénél.

x Közismert dolog, hogy rövidárukban ma Battancs, Gizella-tér 3
szám alatti üzlete a legolcsóbb. 434.

Azonkívül

Attrakciós társadalmi dráma 5 felvonásban. •

,

A Metro-gyár művészi-alkotása.

„Ferravin"

(China -vasbon)
vérszegényeknek a leghatásosabb

Rendes helyárak!
FlríííHdcr^b
LlUdUdoUK

bovrioio'

Rendes helyárak:
hétköznapokon 5,7 és 9 órakor, vasár
é s ünnepnapokon 3, 5, 7 és 9 órakor.

topható minden gyógyszertárban.

„Ferravin"

védjegyre ügyeljünk I

«oi

I
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Sgegad, 1831 mátus S

lioiét rosszabb az Interurbán-kapceolás S z e g e d

és Budapest között.
SZEOED, nájus 4.

vezérigazgatósági rendelettel a 2052-ös
vezetéket
et Szegedtől
Sz
tói elvették <és Félcgytoáiának adták. Ez a megrövidülés kUtónöun érzékenyen sújtotta Szegíd közgazda
sági köreit, mert nem elég, hogy egy vezetéket elvetlek tőlünk, hanem a megmaradt négy vonalon bonyolítják le • Budapest-Makó és Budapest-Hódmezővásárhely közti beszélgetéseket "»•
Szetcdnek, de az országnak is elsőrendű érdeke, hogy az Interurbánvonalak
száma különösen a Balkán-felé szaporittassék, mert az élet nem ismeri a demarkációs vonalat és a kereskedelem előbbutóbb át fogja törni a szigorú határ zárt.
Az előjegyzett iirerurbánbeszélgetéseket
ma sem tudja a posta lebonyolítani. Mi
fog akkor történni, ka Románia és Szerbia felé felvesszük a normális békebeli
forgalmat? E n e jó lenne a postavezérigazgatóságnak előre gondolni. A városi
hatóságoknak és közgazdasági tényezőknek pedig minden erejükből arra kell törekcani, liogy a kormány — áldozatok
árán is — legalább két uj interurbánvonalat szereltessenek lel meg a nyár folyamin A telefonpóznák megvannak s drótot
elbírnak még tizet is.
A legújabb postai statisztika szerint a
szegedi I. számú postahivatal négy vezetéken 220 beszélgetést bonyolít le 237
egységgel; 220 beszélgetésből 103 szegedi hívás. Szomorú, iiogy a háromorai
beszélgetésből kétórát fordít a telei-mközpont kezelésre, pedig ez a két órás ke/elés
egy kis jóakaiattal lényegesen redukálható lenne.
igaz, hogy a szegedi központot gáncs
nem érheti, mert munkája a pestihez képest
valósággal Ideálisnak
mondható. Azért
Szegeden is vannak bajok, mert például
interurbánbejelentó (átkérő) vezeték kettő
van, de csak egyet használnak s emiatt
néha az iuterurbánjelenikezésre
5—10
percet is kell várni az előfizetőnek. Nagy
baj az is, hogy az összekötő zsinórok
oly rosszminóségüek, hogy minden kéthárom napban elrom.anak
s cserélni
kell őket.
,
El kell ismerni, hogy a szegedi postaigazgatóság és postahivatal n maga részéről minden emberileg lehetőt elkövet
a közönség pontos es gyors kiszolgálására, sőt e melleit nagyobb koncepciókkal is foglalkozik. Így a napokban togják
bekapcsolni a 822. számú távirdavezetéket Csabán át Szeged és Temesvár között, amelyet mindenki szabadon használhat; azonkívül most van építés alatt a
Szeged—Halas közli uj interurbán-vezeték is, amelyet még ez évben átadnak a
forgalomnak.
Aet hisszük, kívánatos volna, ha ebben
a fontos ügyben a város képviselői áe
hatóságai eljárnának a kormánynál, a kamara es a Lloyd pedig feliratban kérnék
e nagyfontosságú kérdés sürgős • megoldását.

JL

Pang a c u p r l n g e r ü z l e t .

A felsősziléziai helyzet.

Parasztleány nem Jón be szolgálni. — A szobalányok iránt nincs
bizalom. — Férfimunkást síig Ishet elhelyezni.
<SZEOED, május 4.
lönbséggel, hogy mig azelőtt mégis
(Saját tudósítónktól)
csak rejött ilyenkor is valaki cseValamikor a békeévekben nagy lédnek a falvakról és t:nyákról, adnépszerűségnek örvendtek a magan- dig ma parasztleány úgyszólván
cselédközvetilök: a kabarék Cup- egy sem keresi fel közvetítőnket
ringerei. A háború mindinkább meg- Ennek az okáról, ugy hiszem, nem
tépázta Cupringerék nagy népsze- kell sokat beszélnem. Ma a közverűségét, a forradalmak pedig telje- títés úgyszólván csak a férfimunkásen eüOrültek a föld szinéról a sokra szorítkozik, de ezek közül a
.háztartási alkalmazottak" magán* nagy munkanélküliség miatt alig
közvetítőit. Most, hegy ismét raiaden tudunk hetenkit egyet-kettőt elhetéren visszatérünK a rendes kerék- lyezni. Sok szobaleány jön hozzánk
vágásba, ujbói eletrekelnek ezek a közvetítés végett, de nem nagyon
magán-cseléd közvetítők is Szege- keresik őket. Oszintén| szólva, a
den jelenleg három ilyen közvetítő munkaadóknak nincs nagy bizalma
.működik". M i n d a három a város ezekkel a mostani szobaleányokkal
legeldugodtabb zugaban van, ugy, szemben. Hát kérem, igazuk is van,
hogy munkatársunknak, ki ezeknek legtöbbje ezeknek a szobaleánya mai életéről akart tapasztalatokat jelöl leknek facér és lezüllött pincérszerezni, cs«k nagvnehezen sikerült nőkből kerül ki. De ezt ne tessék
valahogy megírni, ez csak az én
a három közül egyet felfedeznie.
magánvéleményem. Tetszik tudni,
Szeged egyik árvizelőtli utcájában
nekem fő az üzlet. Az én üzletem
akadtunk rá erre az egyre. Terebépedig az, hogy mindenkit, aki hozlyes őnagysága fogadott bennünket.
zám jön, kivétel nélkül elközvetitsek.
Q y a n u v a n nézet: ránk és amikor elmondottuk neki, hogy miért jöttünk,
A szives interjú végeztével elmit ak«uunk megtudni, szinte ide- bucsuztunk Cupringerné őnaccságágenkedve válaszolt kérdéseinkre :
tól. Természetesen megígértük neki,
— Vannak, akik még m a is irigy- hogy a facér szobaleányokról monlik a cselcdszerzők sor-át, pedig ez dott magánvéleményét nem fogjuk
a sors m a m á r nem igen irigylésre- a nyilvánosságra hozni és hogy
méltó. S e m m i üz'et, kérem, semmi igéretünk ellenére mégis igy történt,
üzlet! Különben is ez a szezon bocsássanak meg nekünk mindazok,
mindig ilyen volt, ugy a békében, a*ik ellen vétettünk.
mint a haboruban, de azzal a kü-

Özv. CSÁNY' SÁNDORNÉ szül. CZUKOR MARISKA a rettenetes fájdalomtól porba su]tva tudatja, hogy forrón szeretett férje

CSÁNYI SÁNDOR
köztörványhatósági bizottsági tag, a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár igazgatósági tagja, a Czinner szalámigyár r.-t. alelnöke, a Behozatali és Kiviteti
r.-t. elnöke stb. május 3-án délután fél 3 órakor életének 56. és boldog
házasságának 30. évében váratlanul elhunyt.
Drága halottunkat május 4-én délután fél 5 órakor a Korona-utca 26.
szám alatti gyászházból kisérjük örök pihenőre.
Szeged, 1921 május 3.
l

Czukor Ignác és ueje
szili- Crukor Jusztina

özv

após, anyós.
Dr. O a l a m b o s Pál éa peje
szül. Czakor Erzsike

Melner Móráé Sz. Czinner Emma
özv. Czikiay J á n o s n é
az. Czinner Regina
özv. Vadász Adolfné
az- Czinner Paulina
testvérei.

özv* Csányi J á n o s n é az. W<lsz Karolln
sógornője.

sógora, sógornője.

Nagyszámú rokonság.

Külön villamoskocsi a Dugonics-térről

A Návay-gyilkosok pőrének
tárgyalása.

SZÍNHÁZ

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, május 4.
(Saj. tud) Háromnegyed 9 után nyitotta meg a folytatólagos főtárgyalót Markovich elnök. Elsőnek Ravák
lapszerkesztőt hallgatták ki, akit a
vésztörvényszék böjttel súlyosított elzárásra itélt. A következő tanu özv.
Balog Imréné, aki elmondotta, hogy
férjét az ágyból rángatták ki a vörös katonák. Pál János tanutói 7400
kor. pénzt vettek el. K. Varga Aladár
elmondotta, hogy öt éjszaka fegyveres vörös katonák felzömcttÉk,
majd felszólították, hogy kövesse
őket a direktórium elé. Odaérve, a
vésztörvényszék elé állították, ahol
mint ellenforraddimátt halálra Ítélték. Később megkérdezték, hogy
hany éves. Mikor megtudták, hogy
16 éves előbb börtönbüntetést szabtak ra, majd tanácskozás után szabadlábra helyezték. Kis Béla, a
Közgazdasági Bank igazgatója a bank
kifosztását mondotta el. Anocskai
elismerte, hogy a 42.800 koronáról
szóló nyugtát ő irta alá. A tárgyast pénteken folytatják.

HETI MŰSOR:

ARANYAT

Szerda: Offenbach,
daljáték. Bérletszünet.
Csütörtök délután: Vig Özvegy, operett.
Csütörtök este: Bíboros, szinmü.
Péntek először: A buta ember, vígjáték.
Premierbérlet A) 58. sz.
Szombat: Troubadour, opera. Premierbérlet B) 59.
•
Vasárnap délután : Próbaházasság, népSzínmű.
Az esti előadások 8 órakor kezdődnek.
Bármily mennyiségben
v e s s e k
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ü v e g e t ,

uj és használt fahirnsmflt és férfi*
ruhát. WsissinbsrJ, Attila-Utca 8.

Tóth T e s t v é r e k

elsőrendű cipéazete
á l l a n d ó rak ár url-, nöl- és
gyermekcipőikből
415
=
Méiejr-utca 6/a szám alatt, m

Női- és férfikalap g u í r t ó !
L é Z I N Q E R
Ö D Ö N
S t é g e d , K á r á s z u t c a 8. (Udvarban).
Vállal minden c Makaiátu várt munkákat a lefutóin* divat Merint, Jutányos áron.
ÍTO

magas napi áron vesz

GYŐRI BÉLA
*
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Klauzál-tér 2. szám.

Tőzsde.
SZEOED, május 4.
szegedi tőzsde' Üzlettelenség és teljesen Tanya forgalom. Kötés csak márkában (327—324) és lengyel márkában történt.
Budapesti z á r ó á r f o l y a n o k : Lei 820—
335, márka 3 20 3.35, font 800—820,
fr. frank 1*6.50--17.50, sí. frank
37 —
38 - dollár 200 215, Napoleon 6 2 0 640, líra 10.-10.70, rubel
0.60-0.70
sokol 280 -290, kor. dinár 5.90 - 6 80,
fr. dinár
5.90 -6.30, leva
,
osztrák 34 -36, lengyel tvárka 25—27. "
ZÜRICH,
május 4.
(Nyitás.)
Berlin 860,
Newvork 566, Milano 27.50,
Bukarest 9.25 Budapest 270, Varsó 0.68,
Prága 7 85.
Bécs
160.
osztrák béIveszett 097, Zágráb 4.07V.

vvvvyvvvvy^^n^vvvvvyvrrvryv
Sxerkeutik: Or. SZOASSY CáSAfl M
A aierkeutéaért lelelis: Or. SZILASSY CiSAJL
UjMutajdoooa: . SZtüED" lapkUdövAllálat r.-t

BUDAPEST, május 4. Aggi f | #
hirek érkeznek Fe sősziléziából
iából,
•
a mult hónapban
néps
űnapban megtartott népsiavazás a krdélyeket véglegesen fé|izgatta, ugy rémet, mint lengyel
részről. A propaganda egyik rétiről sem sztint íreg. Ennek tulajdp.
nitiaró, hogv a lengyelek ét nemetek között t ö b b helyen véres összeütközés volt. A lengyelek erőszakos
fel.'épésére anéme: bányászok sztrájkI á i feleitek.
BÉCS, május 4. (M. T. I.) A
AT. F. P.-nek jelentik Boroszlóbál:
A lengyelek puccskisérle e legalább is
első szakaszában kudarccal végződött. Az ostromállapot kihirdetésének csak a nagyobb városokban
volt hatása. A vidéken még teljes a
felfordulás. Marny tábornok, a szövetségközi szavazóbizottság helyettes
elnöke kijelentette, hogy erélyesen
fog fellépni és reméli, hogy három
napon belül leveri
a felkelést.
Reguláris csapatok eddig még nem
lépték át a határt.

ZENE
Kamarazene-hsíígverseiiy.
A
Fehér Gizi, Gáborné,
König
Péter
és dr. Kun-ból álló együttes, mely
már több izben bizonyságát adta
annak, hogy a kamarazenének nemcsak ismertetői és kedvelői, d e lelkes művelői is, tegnap délután ismét megjelentek a Tisza
hangverseny-termének
dobogóján.
SainlSaens zongoranégyesét most hallhattuk első izben nyilvános hangversenyen, amiben bizonnyal nagy szerep j u t ama körülménynek, h o g y a
kompozíció rejtett szépsége-' nagy
muzikalitást i g é n y l ő ritmus-értelmezései nem sorozzák é müvet a z
úgynevezett .hálás föladatok" közé.
Itt különösen Fehér Gizi hatalmas,
mindent legyőző muzikalitása é s
Gáborné (hegedű) kellemesen lágy
tónusa bizlositották az együttes sikerét. Schubeti
ismert és kedveit
Forellen-quintettiével már kevesebb
dolguk volt és Ritter Ferenc ( g o r don) közreműködésével igen s z é p
sikert arattak. Érthetetlen, hogy a

kulturát

terjesztő

hangversenynek

mily kisszámú volt a közönsége.
AWWAWWWWWWWWWWWWW

ncomvö.
A Marer Oyula és Társa Részvénytársaság részvényeseit felkérjük, hogy a részvénytársaság 1921. évi május hó 15-án
délelőtt 9 órakor a részvénytársaságnak
Szegeden, Szabadsajtó-utca 54. szám alatti
irodahelyiségeiben tartandó

rendes közgyűlésen

megjelenni szíveskedjenek;
TÁRGYSOROZAT:
Az igazgatóság jelentése.
A számadások es a nyereség 'felosztása
feletti határozathozatal.
Az alaptőke felemelése és az alapszabályok módosítása.

Aa iasecaU
Mérlegasám Is. Tartozik:

ber 31. Zsákszámla
14 35405, ÉrtékpapírZsákszá
számla 1500 - , Pénztárszámla 52.257^4.
Ingatlan- és berendezéss^ámla 1,383.91069.
Áruszámla287.488 —, Anyagszámla 39.312-Szénszámla28.056—,összesen 1,806.878-58
korona.
Követel: 1920 december 31. Részvénytőkeszámla 500.000-—, Tartalékalapszámla
17.500 —, Osztalékszámla 20.000-—, Folyószámlák számlája 1,244.133-70, Egyenleg
mint tiszta haszon 25.24488, összesen
1,806.878 58 korona.
E r e d m é n r a x A m l a . Veszteség: 1920 december 31. Anyagszámla 254.746-28, Ingatlan és berendezési számla 153.767'85, Szénszámla 969-252*38. Személyzet fizetési
számla 311.503 28, Költségszámla 348 618 14
Egyenleg mint ti3zta haszon 25.24488,
összesen 2,063-133-31.
Nyereség: 1920 december
31. 1913.. évi
d e c t . . . ^ . «...
-;redményszámla
'^84113,
Gabonavánieredményszámla
^84113,
Gabonavámszámla 497.290-23, Aruszámla 058-955-75,
Paprikavámszámia 904.04620, összesen
2,063.13331 korona.

SZEGED

Szeged, 1921 májua g.
Mikszáth K.-u. 10.
10—29.
Elegáns luxusautókkal •
»

A Nemzeti zászló-h*

M ó r i É t [Telefoa:
A Szeged-Csongrádi

Takarékpénztár

igazgatósága, felügyelő-bizottsága, választ-

címzett élelmiszerüzletben

elvállal

ugy

helyben,'

mint

vidékre.

mánya és tisztviselői kara mély megille-

CUKOR

tődéssel jelenti, hogy az intézet igazgató-

Világos sárga 1 kg. 90 korona
Fehér
1 kg. 110 korona

Szeged sz. kir. város
gépkocsifizeme
'Mikszáth Káhnén-utca 22. sz.
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Gazdasági gépek nagy raktára,
Készit, javit és állandóan raktáron tart gazdasági gépeket
Vállalja motorekék, cséplőgépek,
malomgépek szakszert! javitását
legjulányosabb áron.
313
Autójavító műhely.
Bérszántás kisebb és nag/obb
motorekékkel.
Kényelmes, üzembiztos bérautók
vidékre. Benzin, olajállomás.

Bőhm Károlynál,

ságának tagja

Valéria-tér és Törflk-u. sarok. Telefon 766

Megérkeztek jgftSS
alumínium konyhai
edények mélyen leszállított áron

CSÁNYI SÁNDOR ur

Mezey és Társa vaskereskedésáben
Kigyó-utca és Feketesas-utca

fáradhatatlan munkás életének 56-ik évében 1921. május 3-án elhunyt.
A megboldogult intézetünk érdeKeit
mindenkor hiven, odaadással képviselte,
elvesztését mélyen fájlaljuk, emlékét hálás
kegyelettel fogjuk megőrizni.
Szeged, 1921. május hó 4.

sarok.

Értesítjük a nagyérdemű közönséget,
hogy Kelemen-utca 2. szám alatt levő

Egy

kelmefestő és vegíjMszlIló I

CSAHVI SÁNDOR ur

hirtelen elhunyt. — Nevezettben vállalatunk egyik fáradhatlan és legbuzgóbb tagját, a tisztviselői kar atyai pártfogóját vesztette el.
Emlékét kegyelettel fogjuk megőrizni

üzletet átvettük. Elvállalunk mindenféle kelmefestést és vegytisztitást a legjutányosabb árak mellett. — Szives
pártfogást kérnek kiváló tisztelettel:
Luca és Bárdoe Kelemen-utca 2. sz.

Főnyeremények:
3 millió korona, kedvező esetben.
2 millió, 1 millió, 500.000,300 000,200.000

Asztaltüzhelyek

Sorsjegyek kaphatók:

Kónya

György

fóelárusitónál, Széchenyi-tér 3.sz.

épület- és mülakatosnál relsöváros^Bzent
László utca 7. szám. 257 Telefon 308

-

1 egész 96 kor., 1 fél 48 kor.,
1 negyed 24 kor, 1 nyohad 12 kor.

ujolag nagyobb üzemben megkezdtük. Ajánljuk nagy válaszá b a n levő paplananyagunkat,

Maoar-Olasz Bul B-T.

valamint kész paplanokat
r.élyen leszállított árak mtlltlf.

A l a p t ő k e : . 350,000.000 K.
Tartaléktöke: 248,000.000 K.

Egy paplan munkadija 1 0 0 kor.

Domán Mihály és Fia

Csányi S á n d o r u r
május 3-án váratlanul elhunyt.
Szeged, 1921 május 3.

Munkás

szelleme feledhetetlen

marad

sz6nyegáruháza,

Kárácz-utca

Szegedi fiókok:
Belváros, Vftröamarty.utca 5. az.
(Kaszinó-épület.)

12.

Uzletfeloszlaíás

Alsóváros, Boldogaassony-sug.-tit
59. » . (Pályaudvarral n e m b e n , )

folytán hatóságilag en^
452

szivünkben!

Hódmezővásárhelyi fiók:

VÉGELADÁS!

Megnyílt

CSÁNYI SÁNDOR ur
f. hó 3-án váratlanul elhunyt.
A megboldogult társulatunk érdekeit
mindenkor szivén viselte. Emlékét kegyelettel fogjuk megőrizni.
' Szeged, 1921. május 4.

455

I

h ó 25-én.
411

TeLjesitenek mindennemű bankmüveietet.
Képviselet a világ minden részében.
Betétek felmondás nélkül.
Külföldi átutalások, tőzsdei megbízások.

elsőrendű, száraz bOkkhasáb métermázsánként 210 kor.. I
f e l a p r l f v a métermázsánként 22S kor. kapható a
iHUN«ÁRlA BEHOZATALI, KIVITELI ÉS ÁRUFORGALMI IRODA
m n

* . l

1921. április
O

Kivételes alkalom előkelő ízlésű n6l
kalapok, fátyolok, szalagok, bortnlk stb. meglepő olcsó beszerzésére.
Elutazás folytán rövid ideig tart.

Dr. Halmosné, f/'tS
A Szegedi Hus- és Vásárp4nztár R.-T.
igazgatósága, felügyelő-bizottsága és tisztviselőkara mély megindulással jelenti,
hogy a társulatnak alapításától kezdve
felügyelőbizottsági, majd igazgatósági tagja

457

díszesek, valamint fehér fayencelapokkal kirakottak is készen k a p h a t ó k

4C»

A Behozatali é s Kiviteli Részvénytársaság igazga'osága, felügyelő- bizottsága és tisztviselői mélyen megrendülve jelentik, hogy vállalatuk alapítója és nagytabecsült elnöke

csapásra

vagyont szerezhet, ha részt vesz
az uj osztály sorsjátékban III

Paplangyárlásunkat
CZINNER SZALÁMIGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG igazgatósági, felflgyeW-bizottsága és
tisztviselői kara mély megilletődéssel jelenti, hogy vállalatának egyik alapítója és alapítása óta
alelnöke

a*

napoBta frns tldnnirtri kapkan

TURHVTHKHT

ftlWlfe

imporr lUIira

TŰZIFA TELEPÉN.

M é l y e n l e s z á l l í t o t t á r a k ! SSSÜBS,
mélyen leszállított árakon kaphatók
B a s c h A l b e r t , * K ö l c s e y - u t c a 10.

zefirek, kartonok és vásznak

Iparművészeti
BACH

t s

QCQCISS

Gyártelep: Tisza Lajos-kőrut 71.

<39

Bútorgyár
oki. épitő és iparművész.

Tervező műterem: Qeák Ferenc-utca 24.

Elvállal eredeti művészi tervei után teljes lakberendezések, ebédlő, háló, uriszobák, szalonok, hallok, portálok, üzlet- és bankberendezések stb készítését.

Megnyílt a

Kárász-Büffé!

A N á t l y - f é l e , Kárasz-u. 14.
sz. alatti hentesáru-üzlet helyén

Megnyílt a

Nyomatott a Délntagyaiország hírlap- és nyomdavállalatnál, Petőfi Sándor-sugárut 1.

Kárász-Büffé!

