Szeged, 1919 november 5.
gyöngítik a bor alkoholos, káros hírét, föleresztik a boriialt egészséges, alkoholmentes
ártézi vizzel, szóval ritkítják a bori. Senkisem
gondolja, hogy a korcsmárosok titkos goodtemplar-ekké váltak, hogy a borivók egészségét féltik az ütőér-elmeszesedéstől, a májdaganattól, a delirium-tremens veszedelmétől
akarják őket megmenteni. A borvizezésre a
legcslegalanyibb gazdasági érdekeik vezetik
őket. Az ártézi viz ugyanis a sok százalékkal
fölemelt, progresszív vizdij mellett is olcsó
a bor tekin élye> árához képest. Egy deci
bort másfél, két koronáért vesztegetik. A
korcsmárosok egy deci vizet is ennyiért
adnak, amikor hozzáőntik a borhoz. S ez
igen nyereséges üzlet. Egy hektoliterhez csak
tiz liter ártézit kell hozzápanesolni s nagyon
tisztességes haszon lesz rajta. A nagymértékben lábrakapott borpancsolásra fölhívjuk a
hatósági vegyvizsgáló állomás szíves figyelmét.
— Megalakult az uj szerb kormány.
A délszláv sajtóiroda jelentése szerint a Davií/dv/cs-kormány kinevezését aláírták. A kormányban megmaradt a szocialista párt valamennyi minisztere.
— A demokraták tiltakozása a karhatalom összeállításának módja ellen. Budapestről irják, hogy az Országos Demokratapárt
megbízta Ugrón Gábort, Bárczy Istvánt és
Varjassy Lajost, hogy Yates ezredesnél, aki az
antant részéről a karhatalom szervezésének
ellenőrzésével van megbízva, tiltakozást jelentsenek be a karhatalomnak pártpolitikai és felekezeti színezetű összeállítása ellen. Okot erre
az adott, hogy a kormány a karhatalom szervezését titokban már hetekkel ezelőtt megkezdte, ellenben nyílt fölhívásokban a jelentkezésre csak 24 órai határidőt szabott. Ez a
demokratapárt szerint azért történik, hogy a
kormány saját intencióinak megfelelően állithassa össze a karhatalmat.
— A Szegedi Leány-Egylet f. hó 26-án
délután fél 6 órakor a Szegedi Zsidó Hitközség székházának nagytermében ünnepélyt
tart, amelyre az érdeklődőket meghívja. Belépő-dij 5 korona.
— A cipészmunkások bérmozgalma ügyében szerdán esle a munkások és munkaadók
megbízottai értekezletet tartottak az Ipartestület
székházában. Az uj kollektiv-szerződést pontonként tárgyalták. A munkások képviselői a
hétfői szakosztályi ülésen jelentik be a megállapodásokat. A cipészmesterek és munkások
tárgyalásai simán folytak le s a sztrájk valószínűleg elmarad.
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helyzetű tanulókra való tekintettel mérsékelt
díjért teljesiti.
— Öngyilkosság Stéhli kihallgatásánál.
Sté/Ui Istvánt feleségével együtt a bűnügyi osztály detektívjei szerdán kivitték Szatymazra,
hogy a további nyomozást átvegyék a szatymazi csendőrségtől és a nyomozást kiegészítsék. A detektívek Szatymazon újból kihallgatták Stéhlit, onnan pedig Felsőközpontra szállították, hogy ott további tanukat kihallgassanak.
Stéhli szatymazi kihallgatása alkalmával a
rendőrség egy Szabó Árpád nevü embert állítottak ki. Szabó ugyanis szintén Szatymazon
volt és állítólag Stéhli mellett dolgozott. Szabót bevezették a tárgyaló-terembe, ahol az
őrizetére állított csendőr fegyverét a falhoz
állította. Amint Szabó a gazdátlan fegyvert észrevette, utánna kapott, keresztül lőtte magát és
rögtön meghalt. Hogy mi indította Szabót az
öngyilkosságra, eddig még nem sikerült megállapítani. A nyomozás abban az irányban is
folyik, hogy kit terhel a felelősség az öngyilkosságért.
— Ellopott halotti ruha. Csütörtökön délelőtt panaszt emelt a rendőrségen özv. Naschitz
Hermanné, hogy a Margit-utca 30. számú házban levő lakására ismeretlen, tettes betört. A
betörő álkulccsal hatolt a lakásba szerdán este
és mindenféle értékű holmit összeszedett. Többek között elvitte az özvegyasszony fehér
kasmírból készült halotti ruháját is, amelyet a
károsult mintegy húszezer koronára becsül,
továbbá ruhaneműt, fehérneműt, hat gyürüt és
két női aranyórát. A rendőrség megindította a
nyomozást.
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Pénteken, szombaton és vasárnap,
október 24„ 25. é s 26-án.

— Kovács István menekült tanár elfogad
tanításra gimnáziumi és egyéb iskolai fiu- és
leánytanulókat, valamint magántanulókat is.
Távolesö lakása miatt megkereséseket e lap
kiadóhivatala utján kér. A tanítást a szerényebb
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Péntek először: Az 50 éves férfi, tragikomédia. (Premierbérlet A. 8. S7„)
Szombat: Az 50 éves férfi, tragikomédia. (Premierbérlet B. 8. sz.)
Vasárnap délután: Rómeó és Júlia, tragédia.
Vasárnap este: Gróf Rinaldo, operett. (Bérletszünet.)

* A Filharmonikus Egyesület kangversenye.
A mu't évben a'akult Filharmonikus Egyesület
ebben a szezonban szerdán lépett először a
közönség elé, amely várta már az ifjú egyesület megszólalását. Mi egy kissé még vártunk
volna az idei szereplése megkezdésére, mindaddig, mig teljesebb és érettebb készültséggel
folytathatja a siker jegyében megindult működését. Az egyesület működő tagjainak sorában
egy kis változás állt elő. Uj tagok foglalták
el a kilépettek helyét, akik valamelyest már
megszokták az egymás játékát és akik simulni
tudtak a vezénylő karmester útmutatásához és
ahhoz a tempóhoz, amit az egyes müvek
szelleme megkíván. Az egyesület t gjai számban megszaporodtak és hihető, hogyha ebben
az összeállításban megmaradhatnak, meg is
erősödnek és az előadásban a remélt és
kívánatos nívót el is érik. A képesség mellett
akarás is tapasztalható a játékukban, a zene
értése és szeretete, ami együtt és külön külön
is alkalmas a siker elérésére. De meg kell
nekik adni a módot, hogy elegendő próbát
tarthassanak, hogy kialakulhasson az együttes
játék harmóniája és a gyakorlat pallérozhassa
az egyöntetűséget. Mi sokat várunk ettől a
fiatal egyesülettől és hisszük, hogy zenei kultúránknak számottevő tényezője lesz és általa
sok zenei szépségnek 1 hetünk az élvezője.
A Tisza-szállóban megtartóit hangversenyük
műsorán: Erkel: Hunyadi László nyitánya,
Schubert: H-mo'l szimfóniája és Glasounow:
Elégiája szerepelt. Legszebben a H-moll
szimfónia allegróját adták elő, amely után
megérdemelt tapsokkal honorálta játékukat a
közönség. Ficlitner Sándor, az egyesület
buzgó és tevékeny karmestere vezényelt.
Tapsok köszöntötték és kisérték szereplését

Női kalapokban

— Üzemszünetelés a kávéházakban. A
városban sokan gondoltak arra, hogy miután
tüzelőanyag hiányában otthon nem fiithetnek, a
téli idő nagyrészét a kávéházakban fogják tölteni. Kétséges azonban, hogy a melegedő tanyák, a kávéházak télen kinyithatnak-c, mert
nincs se fa, se szén, se koksz és nem igen van
kilátás rá, hogy télviz idejére lesz-e. Nem lehetetlen, hogy télire a kávéházakat kénytelenkelletlen bezárják és e biztosnak hitt melegedő
helyeken az üzem szünetelni fog.
— Joachim Ferenc festőművész képkiállitása Schillínger - féle üvegkeresk* désben,
Feketesas-utca 22.
— tiadiárvák segélyezése. Az 5. honvéd és
volt 46. gy. e. jóléti bizottmánya a tél folyamán 50 olyan szegénysorsu hadiárváról kíván
gondoskodni, akiknek édesatyja ezen ezredek
valamelyikében szolgált. Az ellátandó árvák a
katli. nővédő napközi otthonában lesznek nappali teljes ellátásban óvónői felügyelet alatt.
Azon hadiárvák hozzátartozói, akik fenti kedvezményt igénybevenni óhajtják, a hivatalos
órák alatt jelentkezzenek a hadigondozó népirodában : Dugonics-tér 2. szám alatt.
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uj formák, bársony, veullor és
filz Alakitások legújabb formában készülnek. Szőrmében mindennemü alakítást vállalok. 201
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Előadások a hétköznapokon 5, 7 és
9, vasárnap 2 7« 4, 5, 7 és 9 órakor.

Briliánsokat,

használt ékszereket,
arany és ezüst régiségeket igen M A G A S
ÁRBAN megvételre keresünk.
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Bársony kalap különlegességek, veolur és filzkalapok. Alakítások modellek után. I.ehető legolcsóbb árak. Tisztviselőnőknek 10% árengedmény. Szőrmeátdolgozást vállalunk.
315

a Tisza-siálló

nagytermében

Ormándij-BIau Jenő hegedűművész
Komlóssi] Emma énekesnő
Dienzfl Oszkár zongoraművész

e g y ü t t e s hangversenye.
Mindkét esle más müsórl

Jegyek kaphatók P e t ő E. dohánytőzsdéjében.
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T ű z k ö v e k , öngyújtók, karbidlámpák,
zseblámpák,

aranyelem
friss
töllésben kapható

Szántó Sándor

gépraklárában
Kiss D.-palota. 244

Arany
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minden súlyban és fazonban 6 őra alaff kéSxFeK. Specialista Ízléses pecsét és brilliáns gyürük
készítésében. Mindennemű ékszert rajz vagy minta

Sík.
Gáspár Grísi Ferenc, Kolcsey-n. 2.
Belarat közvetlen Gollschall hQlgufodrasz melleit. 294
* Ormándy—Blau ¿Jenő, a vü'-V*-* " ' *
magyar hegedűművész., akit a küi
művészek között emleget, mielő!
hollandiai útjára, meglátogatja !
okt. 25-én és 26 án, szombat
este a Tiszában hangverseny
aiaiui
művészt elkíséri szegedi útjára Dientzl Oszkár,
a Szegeden is jól ismert zongoraművész és
Komlóssy Emma, a legjobb magyar népdalénekesnő. A hangverseny iránt óriási az
érdeklődés. Jegyek korlátolt számban kaphatók Pető E. dohánytőzsdéjében.
* Szende Ferenc hangversenye. Pénteken,
október 24-én este félnyolc órai kezdettel tartja
a Tisza-szálló nagyterméban egyetlen hangversenyét Szende Ferenc, a Magyar Nemzeti
Operaháznak hosszú időn át volt országoshirü
baritonistája, aki egy szintén elsőrangú vonósnégyes társasággal vidéki és szerbiai körútra
indul. A vonósnégyes az Operaház együttesének négy kiváló tagjából áll, névszerint Lehner— Smilovits—Roth és Hartmann zeneművészek.
A társaság körútján az első- állomás Szeged.
A kiválóan értékes és gazdag műsor a következő: 1. Haydn: D-dur vonósnégyes. Négy
tétel. 2. Leoncavalló: Bajazzó. Prológ és Halévy : Cavatina Zsidónő, "énekli Szende Ferenc
olaszul, illetve franciául. 3. Schubert: D-moll
vonósnégyes. Der Tod und das Mádchen. 4.
Hentschel: Morninghymen. Delibes: Lakme.
Donizetti: Lucrezia Borgia, énekli Szende Ferenc francia, angol illetve olasz szöveggel.
Szende természetesen magyarul is fog énekelni.
A még meglevő jegyek 8, 15,20, 25 és páholyok
100 koronás árban a Bartos-féle könyvkereskedésben válthatók.

Munkások Altalános Fogyasztási Szövetkezete
TELEFON 120.

Vasárnap déu
ltán 2 órakor is lesz előáláKockacukorra
s!
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október 25-én, szombaton és 26-án
~ vasárnap este */» 8 órakor =

Feketesas-utca 19. szám.
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még 1-2 napig előjegyzéseket elfogad
Burgonya, válogatott, étkezési 2'60 korona,
Takarmányozásra 2 korona kilogrammonkint
P o h a r a s m é c s e s halottak napjáral

