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Munkások Általános Fogyasztási Szövetkezete 
TELEFON 120. Feketesas-utca 19. szám. TELEFON 120 

Kockacukorra még 1-2 napig élőjegyzéseket elfogad 
Burgonya, válogatott, étkezési 2'60 korona, 
Takarmányozásra 2 korona kilogrammonkint 
P o h a r a s m é c s e s h a l o t t a k n a p j á r a l 

HÍREK 
— A főispáni állás. Dr. Dobay Gyula fő-

ispántól kedden délben búcsúznak a városi 
tisztviselők a városháza közgyűlési termében. 

— A Kaszinó elnöksége. Dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester körülbelül két hét előtt 
lemondott a Kaszinóban viselt elnöki tisztsé-
géről. A lemondás okairól különböző hirek 
kerültek forgalomba, mi ugy tudjuk, hogy a 
tagok egy része, mint vasárnap kiderült, tekin-
télyes része, azért elégedetlenkedett az elnökkel, 
mert nem tudta megmenteni a Kaszinó vala-
mennyi helyiségét á rekvirálástól. Sokan tudni 
vélik, hogy az elégedetlenségnek mélyebb okai 
is vannak. A Kaszinó vasárnap délután köz-
gyűlést tartott, amelyen elég nyiltan jelenkezett 
az elnökkel szemben való elégedetlenség. Az 
elhangzott felszólalás mellett bizonyítja ezt a 
szavazás is. Leadtak összesen 54 szavazatot, 
ebből 26-ot amellett, hogy a lemondást tudo-
másul vegyék. Tehát mindössze két szavazat-
többséggel nem vették tudomásul az elnök le-
mondását. A kaszinói tagok egy része tehát 
eléggé bizalmatlan az elnökkel szemben, aki 
ennek konzekvenciáit bizonyára le fogjn vonni. 
Ez azonban a Kaszinó belső ügye. Ránk az 
tartozik, hogy nem olyannak látjuk az idők 
járását, amikor csorbítatlanul fenn kell tartani 
a régi patriarkális szokást, amely abban nyil-
vánult, hogy a Kaszinó elnöke mindig a város 
polgármestere legyen. Mint most kiderült, ez 
egyébként ártatlan állásból folyó kötelességek 
is összeütközésbe kerülhetnek a polgármesteri 
állásból folyó kötelességekkel. Azután a polgár-
mester legyen csak polgármester. Hűséges és 
pártatlan elnöke az egész város minden ügyé-
nek és polgárának, aki különösen azok dolgait 
kezelje meleg szeretettel, akik erre legjobban 
rászorultak és rászolgáltak. 

— Megkezdik a rendőrség államosítását. 
A Belügyi Közlöny legutóbbi száma közli a 
belügyminiszter rendeletét a rendőrség államo-
sításáról. Az államosítást fokozatosan viszik 
keresztül és a kerületeket egy későbbi rendelet 
fogja megáltapitani. A kerületek élén a kerületi 
rendőrfőkapitány áll. A kerületeken belül kiren-
deltségek és kapitányságok működnek. A rendőr-
biráskodáát elsőfokon a rendőrbiró, másod-
fokon a kerületi rendőrfőkapitány — és nem a 
tanács —, harmadfokon pedig a belügyminisz-
ter intézi. A rendőrségi személyzethez tartozik 
a rendőrtiszti és fogalmazói kar, a felügyelői 

, kar, a segéd- és kezelőszemélyzet, a polgári 
biztosok és az őrszemélyzet. A VI. fizetési osz-
tálytól kezdve a tisztviselőket a minisztertanács, 
a többieket a belügyminiszter nevezi ki. Az 
államosítás végrehajtásakor a rendőrségi sze-

mélyzetet rendelkezési állományba befejezik. Aki-
ket az uj átalakulásban 6 hónapon belül el 
nem helyeznek, azokat nyugdíjazzák. 

— Pénzre van szüksége a városnak. A ta-
nács megbízatást ad egyik tagjának, hogy Buda-
pestre utazzék és járjon el a kormánynál pénz 
kiutalása iránt. A kormány tudvalevőleg az 
Ábrahám-kormánynak adott kölcsönök fejében 
tartozik a városnak. Ha a pénzt postapénz-
jegyekben utalná ki a kormány, azt is elfogad-
nák s Budapesten beváltanák. 

— A villamos-vasut dijai. A szegedi 
villamos-vasut részvénytársaság brüsszeli igaz-
gatósága megbizottat küldött Szegedre, aki a 
polgármesterrel tárgyalt, maid beadványt inté-
zett a tanácshoz, amelyben "tarifaemelést kért. 
Az egy kilométerig terjedő ul viteldiját 50 
fillérről 80-ra, a két kilo néternél hosszabb ut 
diját 60 fillérről 1 koronára, a teherszállítás 
diját pedig 1 korona 80 fillérről 3 koronára 
kivánja fölemelni. Városi szállítmányok után 
azonban 33 és fél százalék engedményt adna. 
A kérelem tárgyában a tanács még nem ha-
tározott. 

— Előléptetés. Az Adriai Biztosiíó Társulat 
igazgatósága Aczél Somát, a szegedi vezér-
ügynökség titkárát, aki az elmúlt hónapok-
ban töltötte be a társulatnál valá negyvenéves 
működését, vezértitkárrá léptette elő. 

— Burgonya érkezett. A Országos Bur-
gonya Iroda Szeged város részére 60 vagon 
burgonyát utalt ki. Harminc vagon már Sze-
gedre is érkezett és egy kereskedőkből álló 
konzorcium árusítja. A másik 30 vagon a 
napokban érkezik meg és azt a közélelmezési 
hivatal olcsó áron fogja kiárusítani. 

— Amerikai misszió a csecsemők védel-
mére. Róse Morgan French asszony, egy elő-
kelő amerikai hölgy több társával Budapesten 
időzik a gyermekélelmezési akció ügyében. Dr. 
Gaál Endre tanácsnok a hétfői tanácsülésen 
szóba hozta, hogy a misszió valószínűleg Sze-
gedre is ellátogat. Célja, hogy a gyermekek, 
elsősorban a csecsemők Ínségén segítsen. 

— Donáth Miksát Szegedre hozták. 
Dondth Miksa volt szegedi rendőrfogilmazót, 
akit a románok Félegyházán elfogtak, vasárnap 
délután két órakor négy szuronyos román 
katona és egy félegyházi rendőr Szegedre hozta 
és átadta az ügyészségnek. Donáth az októberi 
forradalom uián tűnt fel, számos népgyűlésen 
szerepelt és egy alkalommal rendőrkapitánnyá 
is kikiáítatta magát. Február végén a belügy-
miniszter Szentesre helyezte, ahol miniszteri 
biztosi állásban ellenőrizte a rendőrség mükö 
dését. A proletárdiktatúra kitörésekor megszűnt 
Donáth miniszteri biztosi megbízatása. Röviddel 
ezután a románok bevonulása elöl elment 
Szentesről és előbb Felsőtanyán működött, 
majd Félegyházára költözött és ott privatizált. 
Az a hir, hogy a félegyházai direktóriumnak 
tagja volt, téves értesülésen alapul. A románok 
szegedi feljelentés alapján tartóztatták le Félegy 
házán. 

Sziícs-dsvatáru üzletemet s műhelyemet faVmma"f?í»™aTom: 
Kérem t. vevőimet, hogy az őszi és téli évszakra Parisból régi összeköttetésünk folytán most megérkezett 
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Ozv. JHN0SIK JHN0SNE, Kigyó-u, 2. díszes áruinkat tekintse meg. Átalakításokat legújabb divat 
szerint vállalunk s javításokat méltányos árban készítünk. 
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SZENDEMIHALV 
URI DIVAT ÉS KONFÉKCIO ÜZLETE 
KELEME1SMJTGA 12, SZ. 288 

FEHÉRNEMÜEK MÉRTÉK 
UTÁN IS KÉSZÜLNEK. 

— Koszorumegváltás halottak napjára a 
szegény iskotásgyermekek cipőszükségletének 
beszerzésére. Adományokat elfogad: Özv. Bu-
dinszky Ernőné (Rudolf-tér 9 sz.) és dr. Or-
konyi Ede kúriai biró (Itélő-tábla I. em. 43 sz.), 
ahol a koszoru-szallagok is átvehetők. 

— Üzérkedés a fautalványokkal. Panaszt 
emeltek a rendőrségen, hogy egyesek még a 
fautalványokkal is üzérkednek. Összevásárolják 
az utalványokat, kiváltják a fát, amit aztán 
magasabb áron adnak el. Az ilyen gazemberek 
megbüntetésére okvetlenül módot kell találni. 

— Joacbim Ferenc festőművész képkíálli-
tása Schillinger-féleüvegkereskedésben, Fekete-
sas-utca 22. 

— A városi fa fuvarozása. A katonai 
parancsnokság ajánlatot tett a városnak, hogy 
hajlandó elvállalni a város számára termelt fa 
befuvarozását, ha illetményül a fa harmad-
részét kapja. A tanács a gazdászt bizta meg a 
közvetlen tárgyalással. 

— Nagy változások lesznek már a leg-
közelebbi jövőben a bútorok árában, mert 
Juhász József és Társa asztalos-mesterek meg-
lepő olcsó árai megváltoztatják az eddigi 
helyzetet. Minta-terem Dugonics-tér 11. 286 

URANIA MAGY. TUD. 
Y SZÍNHÁZ. 

TELEFON 872. — 

Kedden, október 28-án 

A legújabb fraacia filmattrakció 1 

Sakálok. 
Ka.landoi dráma 5 felvonásban. 

Előadások 5, 7 és 1/t 9 órakor. 

Óráját és ékszereit 
javíttassa elsőrangú óra- és ékszer-
üzletemben. Szolid árak! Órákban 
és ékszerekben nagy raktár. 154 

F I S C f i E R K. 

UcJ NŐ! D Í V A T A R U H A Z I 

Gerő és Tabár 
S/eged-Csongr§di Taka rékpénz tá r pa-

lo tá jában , Szécheny i - t é r 7. 
Nagy választék vásznak, schiffonok, ze-
firek, festők, baichetok és szövetekben. 328 

Mindenszentre 

K O S Z O R Ú K 
271 nagy választékban 

K ö r m é n d i né virágosboltjában 
Széchenyi-tér 15. Kiss D.-palota. Telefon 1 1 - 7 8 . 

ÉRTESÍTEM nagyérdemű páciensei-
met, hogy fogászat i működésemet , 
amelyei anyaghiány miait kényfelen 

voltam szüneteltetni, u jbó i megkezdtem. 
B A R T A Á G O S T O N 

FOOMÜTERME 305 

KIGYÓ-UTCA 1. O TELEFON 13 64. 

SZÍNHÁZ 
MŰVÉSZET 

HETI MŰSOR 
Kedd: Bohém élet, opera. (Jelenetek Henry Murger 

La Vie Bohéme-jéből.j; Premier-borlet A 9. sz. 
Szerda: Szókimondó asszonyság. (Madame sans géné.) 

Színmű. Premier-bérlet A 10. sz. 
Csütörtök: Szókimondó asszonyság, szinmii. Premier-

bérlet B 9. sz. 
Péntek: Szókimondó asszonyság, színmű. Bérletszünet. 
Szombat délután: Molnár és gyermeke, népies színmű. 
Szombat este: Bohém élet, opera. Premier-bérlet B 10. 
Vasárnap délután: Csárdáskirályné, operett. 
Vasárnap este: Szókimondó asszonyság, színmű. 
Hétfő: Vasgyáros, színmű. Bérletszünet. 

* Ocskay Kornél az Operaházban. Ocskay 
Kornél, a szegedi színház volt tenoristája, aki 
két év előtt az Operaháztól próbaéneklésre 
kapott meghívást, most szerződtetési célból 
való vendégszereplésre kapott felszólítást. Mint 
Budapestről értesülünk, Ocskay Kornél már a 
jövő hónap elején fellép az Operaházban, még 
pedig. az eddigi megállapodások szerint a 
„Tosca" Cavaradossi és a „Carmen" Don Jose 
szerepében. Az Operaházban arra számítanak, 
hogy Ocskay Kornél még ebben az évben 
megkezdheti működését az ország egyetlen 
dalmüintézeténél. 

* Ormándi Blau 3enő hangversenye. Szo-
katlanul korán kezdődött meg az idei hang-
versenyszezon és egymást követik a hangver-
senyek. Szombaton és vasárnap este a Tisza-
szálló termében 3 fiafal hegedűs, Ormándi 
Blau Jenő tartotta meg hangversenyét. Kis 
közönsége akadt mindkét este, de hallgatósága 
lelkesedéssel tapsolta az ifjú hegedüst, aki még 
nem tartozik a beérkezettek közé, de azon az 
uton van, hogy a kiváló hegedűművészek so-
rába kerüljön. Mint Vecsey Ferenc és Pártos 
István, ő is a Hubay Jenő mesteri iskolájából 
került ki és pompás, szines és érzésteljes já-
téka nemcsak ennek e páratlan iskolának ki-
válóságait bizonyítja, de a saját talentumát és 
zenei intelligenciáját is. Beethoven, Bach, Bruch 
és Franck nagy alkotásai szerepeltek műsorán, 
ezenkivül egy csomó ismert és mindig hatásos 
hegedüszám, amelyek előadásában nemcsak ki-
fejlett technikáját voll alkalma bebizonyítani, de 
felfogásának érettségét, érzésének melegségét és 
stilusérzékét is. Pedig a hangszere nem a job--
bak közül való, nyers a hangja és hogy tnégis 
érvényesülni tudott, hallgatóságát fellelkesíteni, 
ez kiválósága és művészete mellett bizonyít. 
Ennek a fiatal hegedűsnek lesz még itt is nagy 
hallgatósága, csak vegye a nevét szárnyára a 
hir, ami nem késhet már soká, még ezekben a 
zivataros időkben sem..,.. A zongorjikiséretet 
Harsányi Tibor látta el. 

* Fehér Gizella zongoraművésznő működik 
közre a szegedi vonósnégyes-társaság novem-
ber 4-iki hangversenyén, a kamara-zeneiro-
dalom legbájosabb munkájában, a Goldmark 
világhírű B-dur zongoraőtösébsn. A műsor 
másik száma König Péter F-dur vonós-
négyesének bemutató előadása. Jegyeket 
Várnay könyvkereskedés s árusitja. 

írógép és National 
Cassa mechanikai üzlet. 
Mindennemű írógépek és National (Ellenőrző) 
Cassa javítását és évi jőkarban tartását el-
vállalom. Sikerült legjobjb minőségű irógépszal-
lagot és carbon-copirpapirokat beszerez.nem. — 

-- ----- Telefoni endelést azonnal szállítom. ' 

K E L E M E N 
Szegedi Tábla. Tőrvén jSzék és Járásbíróságolt 
írógép műszerésze Simojyí-utca 24. szám. 

Telető» <ss te <322. 221 

I C J T Bri l iánsokat , 
használt ékszereket, 
arany és ezüst régiségeket igen MAGAS 
ÁRBAN megvételre teresünk. 284 

Fischer Testvérek 


