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napokon a délelőtti órákban jegyzésekeit el-
fogad. 

— A Frank-féle pótkávé a közélelmezési 
üzemben. Szeged közélelmezési üzeme ujabban 
ismét 15 métermázsa Fran'ck-lféle pótkávét, 
rendelt. A pótkávé már megérkezett, legkö-
zelebb megkezdik kiárusitását. 

— A Szegedi Kereskedelmi (és 
Iparbanknál az V-ik magyar hadi-
kölcsönre Lombard kölcsönök nyúj-
tatnak előnyös feltételek mellett. 

— A szegedi Vörös-Kereszt ezúton mond 
köszönetet Selfmann Mór és 'fiai biiforgyá-
TOS, özv. Kovács Istvánná zongoraraktáros 
és Oriincsák -Miklósné virágkereskedő cégek-
nek, bogy a november 30-á.n tartott gyász-
ülésre 'a közgyűlési termet teljesen ingyen 
látták el és díszítették a gyászpampa külső 
jeleivel. Kiilönöskóp pedig köszönetet mond 
Szántbáné Ladányi Mariska ének mii vésznő-
nek, aki hatásos énekszámával fokozta a 
gyászülés hangulatát. 

— Jegyezzünk hadikölcsönt a Szegedi 
Hitelbank R.-T.-nál, Szeged Kölcsey-utca 11 
szám alatt. 

— Visszaélések a kásáyal. A közélelmezési 
üzem közli: A közönség köréből igen sokan 
panasszal fordultak a közélelmezési hiva-
talihoz. A panasz tárgya az, Ihogy egyes 
kereskedők — noha elegendő mennyiségű 
kásával rendelkeznek, — azt nem adják ki 
a jelentkezőknek. Azzal utasitják el a jelent-
kezőket, hogy már elfogyott. A kása kilo-
gramonkinti ára egy korona és ezek a ke-
reskedők másoknak öt koronáiárt árusítják a 
kása kilóját. A közönség minden egyes tu-
domására jutó esetet azonnal jelentse be a 
kiliágási bíróságnál. A kihágást elkövető ke-
reskedőket a legszigorúbban megbüntetik és 
többet nem fognak hatósági élelmiszert kapni 

— A Szegedi Kereskedők Egyesületének 
Bevásárlási Részvénytársasága vásárnap 
délután 4 órakor tart ja alakutó közgyűlését 
(Somogyi-utca -22. sz. alatt) melyre a rész-
vényjegyzőket ezúton külön' is meghívják az 
alapítók. 

— Az ellenkező híresztelésekkel szemben 
kiözli a Korzó-mozi igazgatósága, hogy hét-
főn tart előadást. A (hétfői műsor ugy van 
összeállítva, hogy a legkényesebb igényeket 
is kielégíti Szénre kerül a Vér és arany ci-
mü grandiózus amerikai dráma és a Diák-
élet, egy bájos vígjáték. Mind a két film 
páratlan a maga nemében és egy moziláto-
gató sem mulaszthatja el e két slágerkép 
megtekintését. 

— A bűnös asszony cimü lendkivül érde-
kes és forduilatos biinügyi dráma lesz vasár-
nap a Vass-inozi műsorán. A főszereplő va-
lódi művészi alakítást fog nyújtani. — Az 
Apollóban vasárnap A maharadsa pompás, 
érdekés indiai drámát vetítik elsőrangú mel-
léklmüsorral. 

Legújabb kész női kabátok, szövet, bár-
sony, plüss és perzsából, bundák, szörme-
áruk, blúzok, aljak stb. Mérték szerint ké-
szülnek. divat kabátok, kosztümök, toil-
]e t tek stb. mérsékelt árak! Reményiné Feld-
mann Sári női divatháza s divatszalon, Szeged 
főposta mellett. 

— A Szinházi Hirek legutóbbi száma ér-
dekes tartalommal jelent meg. Csányi Má-
tyás a színházi konjunktúráról ír figyelemre 

méltó vezércikket. „A gyászoló színpad", 
„Színházi aktualitások", „Operett-aeinekar 
nélkül" cimü közlemények a színház vitás 
ügyeivel foglalkoznak az országos gyásszal 
kapcsolatban. Sípos Iván hangulatos 'költe-
ményei, a népszerű „tere-fere" rovat ós még 
számos komoly ci'kik tarkítja a sikerült lap-
számot. A Szinházi Hirek 16 fillérért kapha-
tó az összes tőzsdékben és a színház előtti 
árusítónál A lapot meg,rendelni a lő—63. 
számú telefonon is lehet. 

— Városi géokocsi fuvarozási üzem telefon 
száma 374 és 598. 

— A Szegeái Újság e heti száma változatos 
és érdekes. A vezércikket dr. Lugosi Döme irta, 
Vészi Ferenc a szerelmi -problémákat folytatja, 
Petrovios Emil íháborus novellát közöl, Tamás 
konferál, -aktuális versek, a. közkedvelt bokré-
ta-rovat, stb. és a. szinház egész heti műsora 
egészíti ki a lapot. 

Tanuljunk idegen nyelveket a Város 
nyelviskolában Telefon 14—11.. 

Felelős szerkesztő: Pásztor József. 
Kiadótulajdonos: Várnay L. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK 
o o o 

G. K. Szívesen közöljük a légszeszgyári 
szerződés 3(1. paragrafusát. Ini-é: „Ha a vilá-
gítás bármely okból egészben vagy részben 
megszakítást szenvedne, az engedélye tarto-
zik a nyilv-ános lámpák felét 24 ária alatt, 
másik felét 48 óra alatt ideiglenes kőolaj-
világit ássál pótolni, mélyért a város a lég-
szeszárakat fizeti, de csak az esetben, ha ezen 
állapot az engedélyes hibáján .kivül állott be, 
mert -eTíein-esetben ezen pótló világításért fize-
tésiben nem részesül Ha ezen állapot bárom 
-napnál tovább tartana, a város csakis a tény-
leges világítási költségeket fogja megtéríteni 
amelyek azonban a légszeszvilá,.vitásért fize-
tett árakat semmi esetre sem haladhatják 
tu l ' — Szabadéioü. Azzal a témával nle-ni Ma-
il ffl 5*5 SS 63 m H m K! C3 5313 S a £S 55 ¥3 ÍB SS S S3 HS13 BS H5 

Gépajourozásf ' S T 
özv. F laschner Lajosné szalonjában, Bocs-

kay-utca 9 sz. 1/9. 
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gyünk hajlandók újból foglalkozni. — Költő. 
Pón-zé-t a jelzett cé'lr-a juttatjuk, versét nem 
közöljük. — L. Szívesen látjuk, de prózával 
jöjjön. 

jegyzéseket elfogad 

A Szegedi Takarék és 
Hitei Részvénytársaság. 

(Széchenyi-tér. Posta mellett.) 

Legmagasabb lombardkölcsönök 
igen előnyös feltételek mellett. 

A Szegedi Gyógyszerész Testület tudatja 
a t. közönséggel, hogy ma, vasárnap 
délután a következő gyógyszertárak 
vannak nyitva és egész héten, minden 
éjjel is, csak ezek a gyógyszertárak 

szolgáltatnak ki gyógyszereket: 
B o r b á s Gyula, Újszeged. 
Franki Antal, felsőváros, Szt. György-tér. 
Frankó Andor, Kálvária-utca 17. 
Gerle Jenő, Klauzál-tér. 
Leinzinger Gyula, Széchenyi-tér, Szeged-

Csongrádi-palota. 
Meák Gyula, Rókusi gyógyszertár. 
S z é k e s s y Ferencz, Boldogasszony su-

gárut 31. 
Temesvári József , Petőfi Sándor sug. 41. 

A többi gyógyszertár ma délután zárva 
van és ezek egész héten éjjel sem tar-

tanak szolgálatot. i. 
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A„TUNG5RAM"- lámpa gazdaságos, mert tökéletes és hosszú élettartamú. A minőségért a gyár szavatol. Kérje 
mindenütt a „Tungsram" védjeggyel ellátott lámpát. Gyárt ja az Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T Újpest 4. 


