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haszna. Dr. Dobay tárgyalni fog a tízmilliós 
kölcsön ügyében is. 

— A budapest i főiskolák. A budapesti 
tudomány- és műegyetemet tudvalevőleg a 
zsidó hallgatók elleni tüntetések, verekedések 
miatt bezárták. Az állatorvosi főiskolán csü-
törtökön kellett volna megkezdeni a beiratko-

« zásokat, de rendzavarás miatt ezt a főiskolát 
í is bezárták. A kereskedelmi főiskolán dr. 
i Suppán Vilmos megnyitó beszédében azt 
' mondotta, hogy jnint magánember, tanácsolja 
1 a zsidó hallgatóknak: a nyugalom helyre-
'• állítása céljából egyelőre maradjanak távol. 
( A megnyitó ünnepély után a hallgatók egy 
< része gyűlést tartott s elhatározta, hogy nem 

tür zsidót a főiskola falai közt, de nem ki-
i fogásolta, hogy Kunos, Strausz, Barta s más 
1 zsidó-professzorok előadást tarthassanak. 

— Vasárnap megnyílik a városi muzeum 
; képtára és régiségtára. A muzeum-igazgató-

ság jelenti: A városi muzeumban kora tavasz 
óta szorgos munka folyik, a muzeum vala-
mennyiosztályának ujjárendezésére. Azujjáren-
dezés esztétikai tekinteteken Mvüt azt a célt 
szolgálja, hogy a közönség okuljon is a gyűj-
teményeken és katalógus nélkül is mindenütt 
bőséges magyarázatot kapjon. Legelőször az 
éremtár rendezése ért véget, ami dr. Lugosi 
Döme munkája volt, mig a természetrajzi 
tár átrendezését Czögler Kálmán, a reáliskola 
tanára végezte. Hónapok óta folyik a képtár 
fokozatos átrendezése, ami nem a képtár-
nak épült termekben sok nehézséggel járt. 
Állandó paraventek felállítása által mégis 
sikerült egyrészt a zsúfoltságon segíteni, más-
részt az eddigi ötletszerű felaggatás helyett 
ugy csoportosítani a képeket, hogy — már 
amennyire a helyviszonyok engedik — minél 
jobban érvényesüljenek. Az átrendezést Sebes-
tyén Károly, a Képzőművészeti Egyesület 
mütárosa most már teljesen befejezte, ugy, 
hogy vasárnapra már az egész képtár meg-
nyitható lesz. Vasárnap nyílik meg a régiség-
tár is, amely az átrendezési munkálatok miatt 
április óta zárva van. Sok aprólékos munká-
val a régiségeket korok szerint csoportosí-
tották s minden tárgyat magyarázó táblával 
láttak el. A kiállítás most már méltó a gyűj-
temény gazdagságához, — ilyen szemléltető 
módon kiállított, a tudományt igazán nép-
szerűsítő régiséggyüjteménye az ország egy 
muzeumának sincs, beleértve a fővároslakat 
is. A régiségtár átrendezésében az intézet 
egész személyzete résztveit. 

— A volt közös hadügyminisztérium elleni 
követelések likvidálása. Péntek délelőtt a 
kereskedelmi és iparkamarában azok a céget, 
melyeknek a volt közös hadügyminisztériummal 
szemben régebbi szállításokból eredő, de még 
ki nem fizetett követeléseik vannak, értekezletet 
tartottak. Az értekezlet abban állapodott meg, 
hogy dr. Tonelii Sándor kamarai titkárt felkéri, 
liogy az érdekeitek teljhatalmú megbízásával 
utazzék fel Bécsbe és a felszámoló bizottságnál 
eszközölje ki a követelések likvidálását. A meg-
állapodás szerint dr. Tonelii október 10-ike után 
utazik Bécsbe. Azok a cégek, amelyeknek még 
nem folyósított követeléseik vannak, naponta a 
délelőtti órákban tárgyalhatnak dr. Tonellivel 
a kereskedelmi és iparkamarában. 

— Szegedi Vasutasok Sport Egyesülete 
f. hó 4- én, szombaton, a Tisza-szálló nagy-
termében 7 órai kezd< ilel táncvigalmat 
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rendez. Záróra a résztvevők részére éjjel 
3 órakor. 

— A nyugdijasokhoz. A Köztisztviselők 
Beszerzési Csoportja megszűnik és helyette a 
kirendelt kormánybiztos vezetése alatt fogyasz-
tási szövetkezet alakul. A szövetkezet tagja 
lehet minden szegedi aktiv és nyugdíjazott 
(állami,' törvényhatósági és magyar államvasuti) 
köztisztviselő és alkalmazott (özvegyek, árvák), 
aki családtagonként (hat éven aluli gyermeke-
ket és cselédeket nem számítva) legalább egy 
100 koronás részvényt jegyez. E részvények 
értéke, amelybe a beszerzési csoportnál befi-
zetett előleg beszámittatik, csak későbbi fel-
hívásra fizetendő be, kívánatra 10 havi részlet-
ben törleszthető. Felhívom ennélfogva a szövet-
kezetbe belépni szándékozó nyugdijasokat, 
hogy az erre vonatkozó kötelező nyilatkozatuk 
aláírása végett folyó hó 4—5-én, vagy 6-án 
mindenkor délelőtt fél 9—10, vagy délután 
fél 4—5 óra közt a köztisztviselői, vagy városi 
bevásárlási könyvecskéjükkel ellátva nálam 
személyesen jelentkezzenek. Megjegyzendő, 
hogy az aláírásnál részvényenkint 2 korona 
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Szombaton és vasárnap, 
október hó 4. és 5-én. 

Olga Desmonddal 
a főszerepben. 

Csempészdráma 4 felvonásban. 

Vígjáték 3 felvonásban. 

Előadások: Vasárnap 7* 4, 5, 7 és 9 
órakor, hétköznapon 5, 7 és 9 órakor. 

Munkások Általános Fogyasztási Szövetkezete 
TELEFON 120. Feketesas-utca 19. szám. TELEFON 120 
H á z i a s s z o n y © ^ l e f e d v e i t e b b b 3 v á s á r l á s i h e l y e i ^ 
Állandóan raktáron vannak, és olcsón beszerezhetők: liszt, kukorica, dara, derce, só, 
fiiszer-áruk, seprők és kefék, kitűnő házi és-, p ipereszappanod l-a z?máuc edények, 
csemege, ásványvizek, borok Huscsarnok, hentesüzlet. Mindenki s i e s sen rész t je-
gyezni i Egy ré sz jegy é ra 100 kor . Minden tag legkésőbb e. hó folyamán iagsági 
könyvecskéje! vigye el. A b e v á s á r l á s o k h o z mi . idenki ho^za m a g á v a l a k e n y v é t Naponta friss sütésii házikenyér! 

Szeged, 1919 október 4. 

alapítási díj fizetendő. Mikes Gyula, Mars-tér 
17. szám. 

— Megbüntetett piaci árusok. Árvay Fe-
renc kihágási bíró pénteken 35 piaci árust bün-
tetett meg fejenkint 40 koronára, mert nem 
függesztették ki előírás szerint' a piaci árakat. 
Az árusok sokfélekép védekeztek, de nem hasz-
nált. Egyébként sokan nagyon ügyesen játszák 
ki a rendeletet — ahogyan mi meggyőződtünk. 
A szőlő és egyéb gyümölcs fölé elhelyeznek 
egy kis táblácskát, amelyen a gyümölcs ára 
jelezve van, de ugy, hogy az irott oldalacska 
lefelé van fordítva. A vevő nem látja az árat, 
de ha egy hatósági közeg jönne, rögtön meg-
fordítják az írásos oldalára. 

— A Szegedi Tisztviselők Otthona Kert-
gazdasági Szövetkezetének terményei, a leg-
különbözőbb főzelék- és zöldségfélék, napon-
kint 7-től 9 óráig nemcsak a közalkalmazottak-
nak, hanem a nagyközönségnek is, jutányos 
árban rendelkezésére állanak. Az árusítás a 
DMKE nevelő-intézetében történik. 

— Az alkalmazotti szakszervezetek or-
szágos egyesülése szegedi csoportjába tömö-
rült tisztviselők és kereskedelmi alkalmazottak 
folyó évi október hó 12-én délután 5 órai 
kezdettel a Tisza-szálló nagytermében szép-
ségversennyel egybekötött táncvigalmat ren-
deznek. 

— Dr. Müller Vilmos, a tátraházi tüdő-
gyógyintézet igazgató-főorvosa, v. tanársegéd 
orvosi rendelőjét Polgár-utca 30. szám alá he-
lyezte át. Fogad kizárólag tüdőbetegeket d. u. 
3—5. 

— Paradicsomos kutya. Nem vendéglői 
étlapról vettük ezt az ételfélét. Ilyen csemegét 
még az ostro n alatt Parisban, vagy a dikta-
túra alatt Budapesten sem tálaltak fel. A para-
dicsomos kutyát Árvay Ferenc kihágási bíró 
aktáiból szedtük elő. Ott jutott kellemetlen 
összeköttetésbe a kutya a .főtt paradicsommal. 
Történt pedig, hogy a városi sintér egy véd-
telen kuty'uskát erősen üldözőbe vett. A ku-
tyuskának volt annyi esze, hogy tudja, mit 
akar vele a sintér és menekülni igyekezett ül-
dözője elől. Szaladt, futott, loholt az utcákon 
és tereken keresztül, a sintér pedig utána. A 
kutyuska aztán gondolt egyet, nagyot és meré-
sze'. Beszaladt egy udvarba, onnan egyenesen 
a konyhába, onnan még egyenesebben egy 
hatalmas üstbe, amelyben paradicsomok leve 
rotyogott. Szegény kutyuska beugrott a vörös 
paradicsomba és mire a sintér utolérte, már 
kilehelte sokat zaklatott lelkét. A sintér bána-
tosan megállt a paradicsomos üstnél, a para-
dicsom tulajdonosnőjé azonban nem állt meg, 
hanem egyenesen Árvay biróhoz szaladt, köve-
telni, hogy a sintért kötelezze a használhatat-
lanná vált paradicsom árának megtérítésére. 
Árvay bíró nem tehetett egyebet, minthogy az 
asszonyt keresetével rendes birói útra uta-
sította. 

— A Köztisztviselők Beszerzési Csoportja 
visszafizeti tagjainak különböző betétjeit. A 
visszafizetés a következő sorrendben történik : 
október 6-án 1—900, október 8-án 901 — 1800, 
október 9-én 1801—2700 s október 10-én 
2701—3500 könyvszámig, még pedig mindany-
nyiszor délelőtt 9—11 óráig; Kérjük a csoport 
tagjait, hogy a jelzett időben, bevásárlási 
könyvecskéjük száma szerint, feltétlenül jelent-
kezni szíveskedjenek. A csoport vezetősége. 

— Két nagyszabású betörés. Csütörtökön 
este betörők jártak őzv. dr. Machold Miksáné 
Feketesas utca 22. szám alatti lakásán. A be-
törők este 6—8 óra között álkulccsal fel-
feszítették a lakás ajtaját, kinyitották a háló-
szobában levő szekrényt és onnan a következő 
tárgyakat lopták el: Egy ébresztő órát, egy 
ötezer korona értékű régi dupiafedelü arany 
órát, egy platina nyakéket két csüngővel és 
brilliáns kővel húszezer korona értékben, egy 
ötezer koronás arany női gyűrűt brilliáns kő-
vel, egy smaragdköves női arany gyűrűt, körül-
rakva brilliáns kövekkel, ennek értéke 5 
ezer korona, egy sima arany Iánckarkötőt 
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