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becsüli tagja volt a szegedi társadalomnak. 
•Kiterjedt rokonság gyászolja. 

— Beiratások a kertskedő-ianoflciskolába 
A kereskedő-tanonciskolában a tanítás már 
megkezdődött, a tanoncok nagy része azonban 
még mindig nem iratkozott be, Felhivom 
azért a kereskedő-főnököket, hogy tanoncai-
kat haladéktalanul irasák be, mert különben 
mulasztóknak fognak tekintetni A tanitás 
obben az évben is a D. M. K. E. nevelő-intéze-
tében folyik. Az igazgatóság. 

— Negyven százalékkal kevesebb cukrot 
kapunk. A törvényhatóságokhoz átiratot küldött 
a Cukorközparat, amelyben közl i hogy a cu-
•kwiszáiü'itmáinyok mennyiségét; kíényi telen 
negyven, százalékkal redukálni. Ha azonban, 
a cukorgyártás az 'kién megfelelő eredmé-
nyekkel jár, a régi cuikoradagok tösszaálH 
tása egyáltalán nem ütközik nagyobb aka-
dályokba. • . ' 

— A Felebaráti Szeretet Szövetség szep-
tember 9-éu tartott népünnepélye a hadiöz-
vegyek és árvák otthona javára köriill>eiiil 
5000 koronát jövedelmezett. Amikor a szö-
vetség elnöksége hálás köszönetét fejezi ki 
mindazoknak, akik a nemes cél szolgálatában 
tevékenykedtek és jótékony adományaikkal 
a jövedelmet növelték, különösen hálás a szö-
vetség fáradhatatlan elnökének: Reöck Iván-
ná országgyűlési képviselő nejének és Szász 
Ernőnének nagyértékü természetbeni ado-
mányaikért. Pénzbeli adományaikkal a kö-
vetkezők növelték a jövedelmet: Back Ber-
nátné Engel Lajosnó ut ján 100, Vajda Ma-
tióné 100, sipeki Bálás Zoltánná 50. Tóth Pé-
terné 30, özv. Holtzer Jakabné 20, Temesvári 
József né 10, Rósa Mihály né 20, Schlesinger 
Mór 10, Fluek Dezsőné 10, Biró Imre kegyes-
rendi tanár 10, Barta I. 3 koronával, akik-
nek adományaikért ezúttal mond hálás kö-
szönetet az elnökség. Különösen elismerésre 
méltó még Varga Borbála úrnőnek, valamint 

. Notli OLga és Winter Edith. kisasszonyoknak 

ügy buzgó fáradozása, akik maguk 1196 koro-
na pénzbeli adományt gyűjtöttek a hadiöz-
vegyek és árvák alapja javára. Hálás köszö-
netet mond továbbá a Szövetség Katona és 
Benedek nővéreknek is, akiknek ügybuzgó 
fáradozása szintén nagyban növelte az ünne-
pély jövedelmét. Ugyancsak erre a célra ad-
ták Bach Jenő én Vass Sándor urak a Korzó-
mozi szeptember 8-iki előadásának 1901 ko-
rona jövedelmét, melyért ezúttal is háláé 
köszönetét fejezi ki a szövetség elnöksége. 

— Jövök — VMipos. 
Ül a boltban a kereskedő és beszélget a 

feleségével. A szó akörül forog, hogy nem-
sokára vége lesz a háborúnak és milyen jó 
volna, ha legalább százezer koronájuk lenne. 
Igaz, hogy van az asszonynak egy dúsgazdag 
bátyja, aki agglegény is, koros is már, azon-
ban ez Nagyváradon lakik s igy még csak 
közel sem lehetnek a tűzhöz. Pedig a tüz mel-
lett könnyebben lehet melegedni. Az öreg 
nagybácsiknak csak kedvezni kell, egyszer-
másszor jó libapástétommal kell őket meg-
vendégelni s a szivük mindjárt hajladozik. 
Amint beszélgetnek, bejön a sürgönyszolga. 
Sürgönyt hoz Nagyváradról. 

—• Ki küldte? — kérdezi az ember. 
— A bátyám — feleli az asszony. 
— A Pali?! — mondja ijedten utána. 
— Nem, a Vilmos bátyáin., 
A Pali szegény ember, nincs egyebe, mint 

nyolc apró gyermeke. Az arcok, im, most 
mind felderültek, nagy az öröm, hogy a Vil-
mos bácsi, a dúsgazdag agglegény, látoga-
tóba jön. 

— Milyen, pezsgőt rendeljek? — kérdi a 
fér j némi szünet után. 

— F r a n c i á t . . . Persze . . , 
Én meg pompás ebédet főzetek. Akármi-

lyen sokba kerül is. 
Másnap ezüst evőeszközök kerültek: az 

asztalra. Pezsgő. Legfinomabb cukorkák. A 
konyhában pedig két asszony is készítette az 
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KORZO MOZI 
Igazgató: VASS SÁNDOR. Telefon 1 1 - 8 9 . 

• 

Előleges jelentés. 
A Korzó-mozi megnyitó előadásai 

Vasárnap. 

A magyar filmgyártás remekével 

A Kuruzsló 
szinmfl 4 felvonásban. 

Irta: Földes Imre. Rendezte: Kertész Mihály. 

Tordai Dezső 
Özv. Horvátné 
János a fia 
Ilma 
Csáthy grófnő 
Zsámboly, újságíró 

Főszereplők: 
Csortos Gyufa 
T. Halmi Margit 
Uray Tivadar 

- — Lenkefy Ida 
• — Báthory Gizella 
• — Z. Molnár László. 

Előadások pénteken és szombaton 5, 7, és 9, 
órakor, vasárnap 2, léi 4, 5, 7, és 9 órakor. 

Unl l ldna l l" p á h o Iy> 2.—, Zsölye 1.50, I. hely 1.20 K., 
O i i l l l l l rd l l i II. hely 1.—, K. Hl. hely-.70 fül., 
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előkelő ebédet. Az ur fekete ruhába öUöziitr, 
had lá&sa Vilmos bácsi, hogy mannyire sze-
ret ik itt és hogy.milyen ünnepélyesen fogad-
ják. Kétlovas Üakkeron ment ki az állomás-
ra. A vonat megjött. A III . osztályú kupéból 
kilép Pál ur. A kereskedő nyájas arca hir-
telen elsötétedik. Mi ez? . . . A P a l i ! . , , No m 
nem rossz.. 

— Szervusz Gyuszikám, Szervusz! 
— Hát a Vilmos bácsi? — nyögte üdvöz-

lés helyett a sógor 
— Nagyváradon van. Onnan jövök. 
— De hiszen sürgönyt kaptunk, hogy 

jön. 
— Sürgöny t ! . . . Én küldtem a sürgönyt 

nem a Vilmos. 
— Lehetetlen, hiszen az van benne: ' .Jö-

vök — Vilmos." 
A sógor fejéhez kap és szelíden moso-

lyog: 
— Bocsáss meg, szórakozottságból Pali 

helyett Vilmost i r tam a sürgöny alá. 
No mindegy. Ehhez már jó képet kell 

csiuáni és a világért sem szabad éreztetni, 
hogy testvér és testvér között külömbsőg is 
van. Ebéd után azomban kirukkolt a pezsgők 
mellől Pál ur. 

— Azt akartam csak látni kedves sógor, 
hogy Fogadjátok a Vilmost. Hogy mikép fo-
gadtok engem, azt már régen tudom. . , 

—V. 
— Sztrájkolnak a borbélylegények. Szép 

csöndben, szinte váratlanul kiütött ma reg-
gel Szegeden a borbélysztrájk és a segédek 
legtöbb üzletben beszüntették a súlyos, fá-
rasztó munkát: a bereválás. Annak kell minő-
sei te ni, mert mindjárt 30 százalék béremelé-
sen kezdték mozgalmukat a szelid borbély-
legények s alkalmasint nehéz is a szőrteleni-
tés és a hajbodaritáa díszes művészete, külöu-
ben nem becsülték volna a munkájukat any-
ujára, hogy egy tizenhét éves fiu jövedelme, 
aki úgyszólván még teljesen járatlan a mes-
terségben, 200—-250 koronára kell hogy fel-
ni gjon havonkint. A borbélylegények ügye-
sen csinálták különben a dolgukat, szomba-
ton léptek sztrájkba, hogy némi kis presszió 
is legyen a követelésükben. Egy vigasztaló 
van a dologban: a figárónövendékek szelid 
természetűek, nem fog soká beretválatlanul 
maradni az emberiség. 

— A Szegedi Zsidó NőegyesBlet elöljáró-
sága a szeptember 23-án rendezendő 46-os 
népünnepélyen a cukrászsátor vezetését vál-
lalta ei. özv. Holtzer Jakabné elnök ezúton 
kéri fel az egyesület t, tagjait, hogy részvé-
telükkel és lehetőleg természetbeni adomá-
nyaikkal kozzájámlni szíveskedjenek, hogy 
az eredmény minél sikerültebb legyen. Az 
adományokat a Stefánia sétányon, a szökő-
kút előtt levő cukrász-sátorba szeptember 
23-án d, e. 9 órától az egylet elnöke, Özv. 
Holtzer Jakabné személyesen veszi át én 
nyugtázza. 

Tisztelettel értesítjük a n. é. 
közönséget, hogy üzletünket 
Tisza Lajos-körut 69. sz. alól 
Oroszlán-utcába (Klein szö-
vetraktár mellé) helyeztük át, 
hol Klein Fülöp jóhirnevü sza-
bócéggel egyesülve a legdiva-
tosabb férfiöltönyöket, átala-
kításokat a legmodernebb ki-
vitelben készitjük. A n. é. kö-
zönség becses pártfogását to-
vábbra Is kérve vagyunk 
tisztelettel v v v 

TENGERICS ót KLEIN* 


