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— Ml nem főzünk kávét, mert ha azt a 
gazdasszony főzi, más ize van, mintha mu-
tatóba főzik, azonban bárkinek, ki üzletünk-
be jön, ingyen kávé mintát adunk, hogy azt 
otthon megfőzze és kitűnő zamatjáról meg-
győződjön. KOT A NY I JÁNOS kávébehoza-
tni és nagykereskedés, Kárász-ntca 5. 

— A telefon szerencseszámai. Nem-
csak Kisnagynak, Törökországénak vannak 
szerencseszámai. Van a telefonnak is. Meg-
történt, hogy egv fiatalember, erősen tagolva 
a számokat, a központtói kérte, hogy kös-
sék össze 6—10—13—17-val. „Ilyen telefon-
szám nincs"! — hangzott a válasz. A fiatal-
ember még kezében tartotta a kagylót és 
ime, nemsokára jelentkezett Moskovitz cipő-
gyárának szegedi képviselete. A telefonos kis-
asszony megértette, hogy a 6 gyermekcipő, a 
10 cs 13 egv elegáns női cipőnek, a 17 pedig 
a legfinomabb sevrócipőnek jelenti az árát a 
kitűnő keresett cipőüzletben. 

— Kéretik a becsületes megtaláló. 
Simák Károly városi mérnök mellől tegnap 
a villamoson tévedésből, vagy szándékosan 
valaki elemelte a bőrtáskáját. Minthogy 
mindenki másra értéktelen hivatalos tervek 
és mérnöki eszközük voltak benne, Simák 
kéri, hogy táskáját hivatalában szolgáltas-
sák vissza. 

— A Kriegner-féle Tokaji china vasbor nem 
támadja meg a fogat, nem terheli meg a gyomrot és 
ezért az összes vaskészitmények között az első helyett 
foglalja el. Világszerte évtizedek óta használják a vér-
szegénységből eredő összes bajoknál, étvágytalanság, 
pvomorbaj, mindennemű testi gyöngeségnél és gyengén 
fejlődő gyermekeknél. Valódi 5 puttonos tokaji borbó 
készül, nagyon kellemes izü és hatása biztos. Nagy 
küeg 6 korona, kis üveg 3 korona 20 fillér. Postán 
AÜIdi utánvéttel, vagy a pénz előzetes beküldése titán 
Kriegner gyógyszertár, Budapest Kálvin-tér. 2749 
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Kulinyinál. 
Szeged, Kiss-utca, Kiss D.-ház. 
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Auer-fény világítási- és 
jókarbantartási vállalat. 

Szfitptl, Kossuth Lajos-sugárut I szám. 
| Cs i l l árok , gázfőzők és 

mindennemű gázfelszere-
:: lési cikkek raktára :: 

Telefon. 488. Telefon 488. 

M D f t M K R Ö N J K A . 
HELYETTESÍTÉS. Nagyobb társaság 

rándult ki Újszegedre, a töltésoldalra. A tár-
saság egyik hölgytagja sehogysem tudott a 
meredek oldalon felfelé jutni, folyton vissza-
csúszott, hiába vezette a. kirándulók gyakor-
lott „turistája". Végre igy szólt: 

— Uram, én önt ezen a meredek uton 
föl-le, föl-le, nem követhetem. Nom lehetne 
a közelben egy szamarat keríteni? 

A sport-férfin előzékenyen felelte: 
— Fölösleges, nagyságos asszonyom, tá-

maszkodjon csak reám. 
* 

INDOKOLÁS. Tudvalevőleg van Szege-
den rabsegélyző egyesület is. Ez emberbaráti 
egyesület titkárához beállít a napokban egy 
ágrólszakadt figura ós segélyt kért. 

Persze felteszi az obligát kérdést: 
— Hol volt bezárva? Mikor szabadult? 
— Kérem, — vallja be a kéregető —• nem 

is voltam soha becsukva. 
— Nem volt becsukva? Hát akkor minek 

jön ide? Nem tudja, hogy itt csak kiszaba-
dult rabokat támogatnak? 

— Igaz, kérem — hangzott a válasz, — 
hogy nem v</ta,m íbepsukva. De megérde-
melni, több ízben megérdemeltem volna. 
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KÖZIGAZGATÁS 

SPORT. 

(—) Interpelláció. Pick Jenő törvényha-
tósági bizottsági tag, a következő interpellá-
ciót terjeszti elő az októberi közgyűlésen: 

Már régóta szándékom, hogy szót emel-
jek a szegedi villamostársaságnál mindgyak-
rabban előforduló szerencsétlenségek miatt. 

Szerény véleményem szerint ennek főoka 
abban áll, hogy a szegedi villamostársaság 
kocsijai mindazon biztosító készülékkel, a 
.mellyel ma a modern nyugat kocsijai el van-
nak látva, fölszerelve nincsenek. Ezen körül-
ménynek tudom he a napokban történt Ko-
vács István halálos szerencsétlenségét, még 
ha az öngyilkos szándékkal történt is. 

Néhány hót előtt jártam Berlin és Ham-
burg német városokba ti, ahol ia. villamosko-
csik mindenike biztosító hálóval van ellátva, 
amely észszerű berendezés lehetővé teszi, 
hogy még a fék működésének fölmondása ese-
tén is, ezen biztosító hálónak idején való 
leeresztése megmenti a kocsi elé kerültet az 
el gázolástól. 

Ezen biztosító hálóra a szegedi víllanios-
társaság kocsijainál annál inkább szükség 
van, mert mint Kovács István esete bizo-
nyítja, a szegedi kocsik konstrukciója oly-
annyira szerencsétlen, hogy halálos kimene-
telű baleset történik a szegedi kocsiknál még 
alkkor is, ha a sérült a kocsi kerekei alá 
még nem került. 

Szakértője e kérdésnek nem vagyok és 
igy hivatottabbak fogják eldönteni, hogy a 
használatban levő biztosító készülékek me-
lyike a legtökéletesebb. Én csak a nagyra-
heosült tanács figyelmét akarom e körül-
ményre fölhívni és evégből ama tisztelettel-
jes interpellációt terjesztem a tekintetes ta-
nács elé, hogy a legsürgősebben intézkedni 
méltóztassék, hogy a villamostársaság a 
föntjelzett mulasztását a legrövidebb időn 
belül pótolja. 

A FTC Szegeden. 
(Saját tudósítónktól.) Soha sportese-

mény annyira az érdeklődés középpontjában 
még nem állt Szegeden, mint a világhírű FTC 
mai, vasárnapi szereplése. De viszont igaz, 
hogy szegedi pályán ilyen klasszikus csapat 
sem játszott idáig. A SzAK agilis vezetősé-
ge már több izbeti kérte az FTC-t arra, hogy 
páratlanul álló labdamüvészetét mutassa be 
a szegedi közönségnek, ami azért késett mos-
tanáig, mert az FTC eddig gyönge ellenfél-
nek tartotta a SzAK-ot, de utóbbinak fényes 
tavaszi és őszi szereplése végre megtörte a 
jeget és most hálával gondolhatunk a vörös-
feketék lelkes sporttevékenységére, hogy vé-
gül a legnépszerűbb magyar szinek, a világ-
hírű zöld-fehér ingű fiuk játékában gyönyör-
ködhetünk. 

Az FTC azzal is kívánja a bevezető 
sportbarátságot megerősíteni, hogy olyan 
erős csapatot küld le Szegedre, amilyent, vi-
déken még nem szerepeltetett. Nem kevesebb, 
mint öt reprezentatív játékos van benne és 
valamennyien kivétel nélkül játszottak a leg-
utóbbi időbet* is az FTC első csapatában. 
Fritz legelsőrangn kapus, mindössze két he-
te, hogy nem az első csapatban véd. Geiser 
és Mánalitz hátvédek fényes formában van-
nak. Előbbi Londonban az Englisch Wande-
rers ellen Titímhold helyén játszott, utóbbi 
pedig reprezentatív hátvéd. A fedezetsorban 
Krizsány, Medgyessy és Neubrunn állanak, 
mindnyájan az első csapat állandó tartalék-
jai, akik közül különösen Medgyessy közép-
fedezet játéka fog általános csodálkozást kel 
teni. Neubrunn most jött haza, Bécsből, ahol 
a legjobb csapatnak, a WAC-na.k, állandó 
tagja volt. Mégis legjobb része a csapatnak a 
fényes csatársor. Rónay, Varga, Blum, Pó-
lya és Szeidler sok nehéz percet fognak ma 
okozni a Szakért lelkesedőknek. Ilyen csatár-
sora az MTK első csapatán kívül egyetlen 
első osztályú budapesti egyesületnek sincsen. 
Vargán és Blumon kivül válogatott magyar 
játékosok. Blum, a SzAK-tól eltávozott kitű-
nő csatár, az ETC u j csilaga. Már többször 
játszott az első csapatban, csakhamar állan-
dóan benne maradt. Az egész csapat Gannon 
angol tréner vezetése alatt áll ós az őszi sze-
zonban olyan óriási játékerőt produkálnak, 
hogy az FTC komolyan foglalkozik azzal a 
gondolattal, hogy ezen tizenegyét küldi spa-
nyolországi körútra. 

A SzAK csapatösszeállítása véleményünk 
szerint1 a lehető legjobban sikerült ós most 
már a r ra kell törekedni, hogy ebben az ösz-
szeállitásban együtt maradjon a csapat. Csak 
igy tud majd produktív játékot felmutatni. 
A védelem ikipróbáltan a lehető legjobb, kü-
lönösen sokat várnak az u j jobboldali hát-
védtől. A fedezetsor a régi, amely ellen so-
ha a legkisebb panaszra sem volt ok. A csa-
társor egytől-egyig kitűnő teknikávial és 
nagyszerű lövőképességgel biro játékosból 
áll, minden attól függ, mennyire tudnak ösz-
szejátszani. Ha nem drihliznek ós ha mentől 
kiadósabb összjátékra törekednek, ugy előre 
megjósolhatjuk, hogy a SzAK-csapatnak 
nem lesz oka szégyenkezésre, de nekünk sze-
gedieknek sem. 

A mérkőzést pontosan egynegyed négy-
kor kezdik. Biró Boros, Aradi AC lesz. Hely-
árak a rendesek. A SzAK a rend érdeké-
lten minden lehetőt elkövetett és a közönség 
ezúton is felkéretik, hogy mindenki s a j á t he-
lyét foglalja el, mert abban az előrelátható 

kivá ló bór- ós 
f lithiumos 

g y ó g y f o r r á s 
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