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géért lapunk ut ján is hálás köszönetet mond 
az intézet igazgatósága. 

— A munkavezető balesete. A rókusi 
fekete földeken levő reűőnygyárban Bures 
József munkavezető egy faboritékkal ellátott 
gép kerekeit akarta esztergályozni. Az eszter-
gályozó vésőt oly nagy erővel mélyítette a 
fába, hogy az onnan lecsúszott, Bnres áll-
csontjához vágódott és azt erősen megsértette. 
A mentők a lakására szállították az erősen 
sérült Burest. 

— Kulinyi S imon szegedi jóhirü kárpi-
tos diszes és tartós munkáit ajánljuk az 
őszi idény beálltával a közönség figyelmébe 
Modern, stilusos berendezések, szolid árak. 

— Csendőrség által használt a Nagy-
méltóságú minisztérium által eladott összes 
Kropácsek-karabélyokat szuronynyal és töl-
tényeivel Sebők Mihály vaskereskedő egyed-
árusitója Szegeden és azt szuronynyal együtt 
darabonként 28 korona 50 fillérért árusítja. 
Töltény 10 fillér. Minden fegyver 8 golyóra 
tölthető. Szétküldés postán vagy vasúton. 2455 

— Szocializmus. A Szocializmusnak, a szo-
ciáldemokrata párt Kunfi Zsigmond szerkesz-
tette tudományos folyóiratának most jelent 
meg a decemberi száma a következő érdekes 
és változatos tartalommal: Kunfi Zsigmond: 
A munkásság és a nacionálizmns. Ágoston 
Péter: Milyen álláspontot foglaljunk el a 
mezőgazdasági szövetkezetekkel szemben? 
S. Kovács Dezső: A budapesti villamos köz-
lekedés panamái. Ormos Ede: Munkásoktatás 
külföldön. A nagyvilágból: Egy angol szo-
ciáldemokrata vezér emlékiratai Merxról. 
Lily Braun: A berlini nagy konfekciós 
sztrájk. Szemle: Elméleti szociálizmus. Szak-
szervezeti mozgalom. Szociálpolitika. Szövet-
kezeti mozgalom. Antialkoholizmus. A Szo-
ciálizmus előfizetési ára 1.50 kor. Egyes szám 
ára 50 fillér. Szegeden Bartos Lipót könyv-
kereskedésében kapható. 

DOMÁN MIHÁLY 
ÉS FIA «6WYEGAruhAZ* 
jelenti, hogy a válogatott, 
selyemfényű 

eredeti perzsa szőnye-
8 Bek megérkeztek 8 

és azok a közelgő kará-
csony alkalmából legju-
tányosabb árban lesz-
nek áruba bocsátva. 2460 

Hitelképeseknek részletfizetésre is. 
Kérjük raktáraink szives megtekintését. 
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f Ü Ü P Szinház :: 
Feketesas - utca, uj Wagner-palota. 

Szerdán és csütörtökön 
M Ű S O R : 

1. Az olasz hadiflotta, term. felv. 
2. A féltékeny molnár, humoros 
3. Clio és Phyletes, nagy tört. drámai, felv. 
4. Clio és Phyletes, II. felv. 
5. Fácán tenyésztés, eredeti felvétel 
6. Tolvaj a szekrényben, humoros 
7. Az állhatatos szerető, vígjáték 

MŰSORON KÍVÜLI SZAM: 
A I őserdőben eltévedve, rendk. szenz. felv. 

az oroszlánok karmai között. 
Előadások kezdete hétköznap este 7 és 9 
érakor, vasárnap délután 2-től este 11-ig 
Helyárak t Páholy-ülés 1 kor. I. hely 70 flll. 
II. hely 50 flll. III. hely 80 fill. Katonák, diá-
kok és gyermekek: páholy ülés 50 fill. l.hely 
80 flll II. hely 20 fill. III. hely 16 fillér 
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Kellemes szórakozást talál 

A " N E W Y O R K " 

NAGYKÁVÉHÁZBAN 
Naponta mozgófénykép újdonságok felvételei 
kerülnek bemutatásra. 2241 Szinházi vacsora 

M Ű S O R : 
1. A Modern Páris, természetes. 
2. A Bouber ház, komikus. 
3. A Markotányosnő, dráma. 
4. Tiz szó husz fillér, humoros. 
5. Apai hüszkeség, családi dráma. 
6. A Jövő házasság, kacagtató. 
á. Eugenie Grandét, történelmi dráma. 

S z e r d á n u | m ű s o r ! 
Számos lá togatás t kér 

PAL.KOVITS ANDOR, kávés 

IMÍiiMlllt IMüMllMIiMilIMIliMlliMIllMil 
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Legszebb és legjobb 

karácsonyi és újévi ajándék 
legfinomabb 

varrógép, kerék-
pár, beszélőgép 
és lemezek kedvező részletre! 
beszerezhető. 

Óriási nagy lemezválaszték, 
Megérkeztek a legújabb 
felvételek, köztük a kará-
csonyi énekujdonságok. 

Nagy javitó-

:: műhely.:: 

Árjegyzék 
ingyen! 

Bármilyen iró-
gépjavitást 

jótállás mellett 
elvállalok. 

Kelemen Hárton 
Szeged, Oroszlán-utca. 

B P P P E 
j CHAMPAGNE - EPERNAY 

KÖZÍ5AZGATAS 
x Bizottsági tagválasz tás Újvidéken. 

Újvidékről jelentik: A mostani év vegén meg-
üresedő 25 törvényhatósági bizottsági tag-
ságra most ejtették meg a választást. Vá-
lasztási elnök Szlezák Lajos dr országgyű-
lési képviselő völt. A két magyar negyed-
ben a munkapárt és a nemrég alakult városi 
polgári párt, a szerb negyedben a szerb ra-
dikális párt és a néppárt mérkőztek egymás-
sal. Hetek óta a pártok igen nagy agitációt 
folytattak. A városi polgári párt mindazok-
nak, akikről föltette, hogy a munkapárti je-
löltekre fognak szavazni, hamisított munka-
párti szavazólistát küldött. Elferdítette 
ugyanis a keresztneveket, hogy a munka-
párti szavazatok elforgácsolódjanak. Ez az 
eljárás nagy megbotránkozást kelt Város-
szerte. A választás eredménve ez: megvá-
lasztottak 13 munkapárti, 1 egyesült ellen-
zéki városi polgári párti, 9 szerb néppárti 
jelöltet. A szerb radikálisak vezérférfia, To-
mié s Jásza, is kibukott. 

x Külvárosiak és a városrendezés. A 
városrendezés kétségtelenül sok zavart okoz, 
de hát ezt alig elkerülni. Különösen a kül-
városrészekben jár nagy felfordulással az ut-
cák rendezése és ezért a külvárosi háztulaj-
donosok vasárnap értekezleten foglalkoznak 
az utcatöltések körül tapasztalható visszaélé-
sekkel. Azt óhajtják a háztulajdonosok, hogy 
azt az utcát, amelyet csak őszszel akarnak kö-
vezni, ne túrják föl már tavaszszal; továbbá, 
hogy parányi javítási munkák miatt ne zár-
janak el hetekre utcákat a forgalom elől. 

TÖRVÉNYKEZÉS 
§ Birói eskü. Mecsér József szegedi ki-

rályi >albiró kedden tette le a hivatali esküt 
a királyi törvényszék teljes tanácsülésén. Az 
uj biróhoz, akit a királyi járásbíróság pol-
gári osztályához osztottak be, Nagy Aladár 
dr elnök mondott üdvözlő beszédet. 

§ Az ügyvédi kar beesülete . Az 
Ügyvédek Lapja irja, hogy egy vidéki ka-
mara fegyelmi vétségben mondott ki vétkes-
nek egy, ügy védet, mert egy borbély lyal sze-
rencsejátékot, huszonegyest játszott, amely-
ben részben az úgynevezett hozom cimen,, 
részben pedig készpénzadás után a borbély-
lyal szemben tartozásban maradt. A tarto-
zást nem fizette ki. A fegyelmi biróság ki-
mondta, hogy az ügyvéd mélyen megsértette 
az ügyvédi kar becsületét és tekintélyét, 
mert tiltott szerencsejátékot játszva, kár-
tyaadósságot csinált, becsületbeli kötelezett-
ségének nem tett eleget, a pörben rosszhi-
szeműen védekezett, ujabb Ígérettel pörleté-
telt provokált és e pörletétel következmé-
nyeivel visszaélt aképen, hogy tartozását, 
midőn becsületbeli kötelességére bízták, 
többé egyáltalán nem rendezte. A Kúria ügy-
védi tanácsa a minap jóváhagyta az első-
fokú fegyelmi biróság határozatát. 

N e m é f i y i n é L ^ í f f i g S t S 
F o p j f i t e p m c Kossu th L . - s u g á r u t ^ á . 
Készít mindenféle fogtechnikai munkát kaucsukban 
i s aranyban© Állami és közigazgatási hivatalnokok-
nak részletfizetésre is. Mraiifélc javitás 6 óra alatt elfeísziií 

Takarékosság 
szempontjából 

mindnyájunknak 
el kell menni! 
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Kalmár Vilmos 
fűszer és csemege üzletébe 
Feketesas-u., uj Wagner-pal, 
T e l e f o n s z á m 10-83. 

Uri divat különlegességek 
SZENDE ÉS VADASNÁL. 

Elsőrendű uri fehérnemű varrónők 
íés tanuló leányok felvétetnek. 

2441 


