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tegség terjesztője, lka nem kellő körültekin-
téssel történik. 

— Késik s cukor. A cservenkai cukorgyár 
szerdán táviratilag tudatta Balogh Károly 
tanácsossal, a hatósági közélelmezési iizem 
vezetőjével, hogy a mégrendelt két vaggon 
cukrot vaggonliiány miatt egyelőre nem szál-
líthatja. Balogh tanácsos, hegy a város a 
cukrot mielőbb megkaphassa táviratilag kér-
te a szabadkai üzletvezetőséget két csukott 
vaggon mielőbbi kirendelésére. 

— A pénztárcadobó feleségét felmentették 
Országosan ismert név a Schweiczer Feren-
cet. íMiweiczer a leghirhedtebb „verfer", ma-
gyarul pénztárcadobó. iSéhweiczer, aki évek 
óta ebből él, pár hónap előtt rajtavesztett és 
azóta a hűvösön várja a szabadulást. Szerdán 
ennek a hírhedt embernek a felesége állott a 
szegedi törvényszék Pókay Elek táblabíró el-
nöklésével működő tanácsa előtt. Slchwei-
czernó kilenc lliónap óta van vizsgálati fog-
ságban. Az a vád ellene, hogy a férje által 
lopott pénzt rejtegetette. Az asszony a vizsé 
gálát során beismerte, hogy tudott a pón2 
származásáról, a szerdai tárgyaláson azon-
ban tagadta ezt és azt állította, hogy a laká-
sán talált pénz a saját szerzeménye. Kihall-
gatta a biróság a. kársultakat és több' tanút. 
A vádhatóságot dr. Kalmár Szilveszter 
ügyész képviselte, a vádlottat dr. Balassa 
Ármin védte. A törvényszék délben fejezte 
be a bizonyítási eljárást. A perbeszédek után' 
a biróság délután négy órakor hirdette ki az 
ítéletet, amely fölmentő volt. A törvényszék 
i Schweiczer né t nyomban szabadlábra helyez-
te. Az ítélet nem jogerős, 

— Megszökött a foglalkoztatóból. A fiatal-
kornak foglalkoztató műhelyéből a szegedi 
törvényszék által odautalt Szemmári Andor 
nevű 47 esztendős suhanc megszökött. Orszá-
gosan körözik. 

— Eltűnt leánv. Szerdán déMőtt megjelent 
a rendőrségen Dékány Imrémé esanádpalotai 
lakos és bejelentette, hogy Vilma, nevű leá-
nya napok előtt eltávozott hazulról és azóta 
nem tért vissza. A leány személyieirása: ter-
mete magas, szeme kék, haja fekete. 

— Augusztus 27-én lesz a Korző-moz' 
szezonzáró előadása a rokkant színészek ja-
vára. Aa előadás este kilenc órakor kezdő lik. 
lA miüsor teljesen uj, a magán,számok eLső-
ranguaik. Lesz hangverseny, kabaré és színi-
előadás. Három uj kabaré-tréfa is szinre ke-
rül. A szenzációs műsor keretében a szegedi 
színházi közönség kedvence: Antal Erzsi is 
fellép. Szerepelnek még: Nagy Teréz, Déry 
Rózsi, Almássy Endre, Körmendy Kálmán, 
Matány Antal, Szeghő Endre, Ferenczy Fri-
gyes, stb. Jegyek péntektől kezdve előre vált-
hatók a Korzó-moziiban. A nagy érdeklődésre 
való tekintettel ajánlatos a jegyet lefoglalni. 

— Befratások a városi nyelviskolában. 
Szeged szab. kir. város felügyelete alatt álló 
nyelviskolában (városi felső kereskedelmi isko-
lában) a beiratások augusztus 21-tői (délelőtt 
és délután) kezdődnek. Német, francia, angol, 
olasz, magyar, román és bolgár nyelvek társal-
gási alapon. Kezdők és haladók, tanulók és fel-
nőttek külön-külön nyolcas csoportokban. Tele-
fon 1411. Az igazgatóság. 

írógépszalag—szénpapir és az összes 
írógép kellékek állandóan raktáron tart és díj-
mentesen felszereli KeHer Irógépvállalat Sze-
ged, Széchenyi-tér 8. Telefon 363. 

Krémer H. 
Kossuth Lajos-sugárul 

férfi- é s női 
i uha-üzlete 

Mérsékelt árak. — Pontos 
kiszolgálás. — Férfi- fiu és 

leányka-kalapok. 

Telefon 773 . Telefon 773. 

Szegedi megfigyelések. 
* 

a piacon üres kosárral, kétségbeesett 
arccal szaladgáló asszonyuk, a termények 
előtt másfélmázsás, szigorú arcú, telegyűrűs 
uj ju kofák diktátori hangon jelzik: „Ha tet-
szik jó, ha nem tetszik, úgyis jó!" Kalapos 
nagyságák leghóditób'b mosolyukkal ajku-
kon: „Jó reggelt, kedves X. ur, hogy szolgál 
az egészsége?" — köszöntéssel lépnek be a 
pókhasú húsvágók szentélyébe; — a bolt. előtt, 
(pedig egy szegény asszony alkuszik végső 
elszántsággal öt szem burgonyára. . . 

Ez a piac. 
* 

A Kálvária-uton az „Utolsó stáeió"-nak 
nevezett korcsmák előtt a (piacról hazatérő 
parasztkocsik tömege, tele üres garabolyok-
kal. A korcsnmhelyiségből zűrzavaros lárma, 
(poharak koccanása, itt-ott szenvedelemesébb 
párbeszéd, ajtók csapkodása, duhaj ének 
hangja hallatszik. Az árva klarinétos alig 
győzi szusszal a rendeléseket: Ide húzd, a fü-
lembe, te ragyás, mer' különben nem kapod 
el az ötös másik fe l i t . . . Egy menyecske 
nagy erőlködéssel vonszolja italos urát a 
kocsira: 

Ez a tanya. 
* 

Valamivel följebb a (Kálvária-utcán, egy 
üzlethelyiség előtt nagy emberáradat. A be-
járatnál levő 1—2 lépcsőn ugy kapaszkodnak 
az emberek a kiszögelésekbe, ajtósarkokba, 
mint a fuldokló a szalmaszálba. Fulladozó 
gyermekek, leánykák az exponáltabb helye-
ken, kínosan vergődő asszonynépség a cso-
móban: ja j , az oldalam! ja j a derekam! a 

fene egye le a lábukat, ne rugdaljanak össze! 
1— szélesen röhögő katonák, akiknek itt sem-
mi dolguk sincs; végre nyílik az ajtó: öt-hat 
ember bevágódik a helyiségbe, — aztán kez-
dődik elölről az egész. 

Ez a kenyérfáosztás. 
íl: 

(Negyvenegyes kecses, betétes lakktopán-
ka, azsúros selyem harisnya, ondolált fürtök, 
tetőtől-talpig selyemruha, alatta öt-hat ke-
ményre vasalt alsószoknya (a blúz hatalmas 
rüsh-sel díszített); mindegyik ujjon két-két 
nagyköves gyűrű, öten-hatan összefogózva, 
sétálnak a boldog termelők magzatai. — A 
sarkon egy vézna asszony, ifekete kendővel 
fején: hadiözvegy. Hóna alatt ujságcsomó. 
Előtte sápadtképü, mezítlábas f ia barack-
magot tör fel és teli szájjal kiáltja: Az Est!... 
Az (Est!.. . 

Ez a korzó. 
(a. d.) 

Felelős szerkesztő: Pásztor József. 
Kiadótulajdonos: Várnay L. 
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Telefon 1411. Telefon 1411. 

Szeged szab. kir. város nyelviskolájának Igaz-
gatósága (városi felsőkereskedelmi iskola) tisztelettel érte-
siti a város közönségét, hogy a nyelviskolában a tanitás 

szeptember 1-én kezdetét veszi. 

Gyakorlati (társalgási módszer) 

maouai*. román és bolgfip nyelvekbői hls isoportokfian kezdők és 
haladók felnőttek és gyermekek külön-külön. 

Irodalmi a nuelufanlfúf, nyelutanlfánoi uizsgálafca elObÉszltff kurzusok. 
Német levelezés tanfolyam. Modern és felüDtteHneh IS ké-
nyelmes berendezés. — BeiPatHOZáSOb BIIPZÍUS 21. H e . 
ti. e, 9 — 1 2 , d. u. 3 - G - l f l . Tanfolyamok az esti M a n 8 — 9 Is íaríaínah. 

Idegen nyelvű forditások és levelezések. 

Tanárt kar : Fülöp Boriska 
Btizsa EndrÉnfi, Helnrltii 

H. a., Pogány Margit h. a.. Paupect lúzsetná, 
Margit H. a., Donauell lános, Sihnelder Pál, 

Kouáis Samu, dr. Blndensitimldt lános. 

Az igazgatóság. 

H a j ő s z ü l é s e l l e n 
csákls az ártalmatlan Lein-
zinger-féle „Hajrestorer* 
használja. Ára 1 K 50 fill 
Kapható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 

Legjobb hajfestő az 
országosan elismert Lein-
zinger-féle. Ára 3 korona. 
Kapható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 

Fájós fogára vegyen 
mielőbb a hires Leitizin-
ger-fále f o g c s e p p b ő . 
üvegje 70 fillérért kap-
ható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchnyl-tér 2500 

Gyomorbajosok dl-
xsér ik a Leinzinger-féle 
gyomoresepp jó hatását, 
Üvegje 1 koronáért kap-
ható Leinzinger Gyula, 
vyőgyszertárában Szeged 

Izzad valamely test-
része? Ugy használja * 
dr. Leinzinger-féle kipte" 
bált szert. Ovegje 70 fü-
lérért kapható Leinzinge* 
gyógyszertárában Szeged 
Széchenyi-tér. 2 50 

Hajhullás, hajkorpa 
gyorsan elmúlik a Len1" 
zirger-fcle „C h i n a h a j-
s z e s z " által. Ara K 
Kapható Leinzinger GyuJ» 
gyógyszertárában Szege" 
Széchenyi-tér, 25° 

Nyomatott Várnay L. könyvnyomdájában, Szeged, Kárász-utca 9, 


