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A kibővített árvizsgáló-bizottság
első plenáris ülése.

Csányi S á n d o r
tragikus halála.
SZEOED, május 3
(Saját
tudósítónktólJ

Tragikus körülmények között távozott el az élők sorából Szeged
kereskedelmi életének és társadalmának egyik tekintélyes tagja, Csdnyi
Sándor gyap|unagykereskedő. Halálának körülményeiről munkatársunk
a következőket tudta meg
M a reggel a szokott időben távo-

zott el Korona-utca 15. szám a'att
levő lakásáról azzal, hogy jóismerőséhez, Biró Benő főmérnökhöz
megy látogatóba, kinek a Kigyóutcai Keleti-palota harmademeletén
van a lakása. Vidám és jókedvű
volt, mint életében mindig. Ismerőseit — akikkel útjában találkozott,
— mosolyogva, fiatalosan üdvözölte,
sőt többekkel megállt beszélgetni
is. Körülbelül tiz órakor ért a Kigyéutcai palota elé, mielőtt még bement volna a lépcsőházba, először
beszélgetésbe elegyedett az utcán
játszogató gyerekekkel, akik közül
az egyiket ölébe kapva, megcsókolta.
Minden baj nélkül ért fel Biró Benőék
lakásába, hol Biró Benőnéésegyszobaleány fogadták. Csányi épen kezet
akart szorítani Birónéval, amikor
hirtelen fejéhez kapott és egy pillanat alatt a földre zuhant. Biróné és
a szobaleány az első meglepetésükből feleszmélve, ijedten szaladtak a
telefonhoz. A gyorsan előhívott orvosok és rendőri bizottság azonban
csak a beállott halált konstatálhatta.
A szerencsétlen embert, mint az orvosok kétségtelenül megállapították,
szívszélhűdés érte. Ugyanolyan halál jutott neki is osztályrészül, mint
az évekkel ezelőtt hirtelen elhalt
bátyjának, Csányi János királyi tanácsosnak. A tragikus véget ért kereskedő halálhíre percek alatt szétfutott a városban. A korzóról a halálhír hallatára a helyszínre siettek
az emberek, megilletődve nézték az
előhívott hullakocsi szomorú munkáját, amely a holttestet a gyászházba szállította.
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Csányi Sándor régi szegedi család
sarja. 56 évet élt. Tevékeny résztvett Szeged kereskedelmi életének
fellendítésében, vezető egyénisége
volt a magyar gyapjukereskedelemntk. igazgatósági tagja a SzegedCsongrádi Takarékpénztárnak, a Husés Vásárpénziárnak, alélnöke a Cinner és társai szalámigyárnak, a Csanádmegyei Sertéshizlaló Részvénytársaságnak. Ezeken kivül még számos kereskedelmi és társadalmi
intézmény életében vett tevékeny
részt. Halálát felesége, egyetlen fia,
dr. Csányi Mátyás ügyvéd, kiterjedt
rokonsága, közöttük Csányi Mátyás,
az ismert zeneszerző és ismerősei
gyászolják. A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár épületén cyászlobogrt
hirdeti a tragikus halálhírt. A temetésről ezideig nem történt iaíéir
xedés.

Ésnsk s huaársk az állatvásár ó t s Tojásból készfil-e a tojásosoerec f — Ellenórslk a vendéglői menürendszert és le fogják szállitani a kávéházi árakat.
ujabban igen sok tojást fogyasztanak
az úgynevezett tojásos perec készítAz árvizsgáló bizottság tegnapi ményeikhez. E körülménynek tudják
ülésének érdekességei adott az a be, hogy a tojás ára nem akar csökfogja
körülmény, hogy a Somogyi polgár- keni. A bizottság rendőrileg
hogy mit
használnak
mester és Balogh Károly árvizsgáló- megállapittatni,
gyártásához
bizottsági elnök áltsl kinevezett uj a pékek a tojásos perec
és
ennek
eredménye
birtokában
abtagok ugyszó|yán teljes számban
ban
bíznak,
hogy
a
tojás
mai
árát
megjelentek azon. Az ui tagokat az
ülés megnyitása után Balogh
Ká- sikerülni fog leszállittatni.
Elrendelte még a bizottság a venroly tájékoztatta feladatukról és műmenürendszer
betartásának
ködési körükről és három albizott- déglői
szigorú
ellenőrzését.
A
legközelebbi
ságba osztotta be őket: a mezőgazdasági, továbbá ipari, kereskedelmi és for- napokban revízió alá veszik a kávégalmi és végül az általános albizott- házi árakat is. A fa és cukor ára
ságokba. Ezek az albizottságok kü- ugyanis az utóbbi időben oly méra kávét
lln-külön fognak ülésezni és a tel- tékben esett, hogy például
ma
legalább
egy
koronával
olcsóbjes ülés e'é csakis felebbezés esetén
ban
lehetne
már
adni.
Ezt
illetőleg
kerülnek majd az egyes ügyek.
a bizottság legközelebbi ülésére
Az uj bizottsági tagqk igen in- megidézik Kass Jánost, mint a szetenzív érdeklődést tanúsítottak a fel- gedi kávéházi iparosok egyesületének
vetett tárgyalási anyag iránt és az elnökét, akivel ilyirányu tárgyaláülés ez alkalommal nem szűkölkö- sokat fognak folytatni.
dött ötletekben és tervekben sem.
A r uj bizottsági tagok egyébként
Kérdés természetesen, nogy meddig
sok
uj ötletet vetettek felszínre és a
fog ez a lelkesedés tartani és hogy
lesz-e elég ereje a bizottságnak arra, jelek szerint nagy az ambíció.
hogy határozatainak érvényt is szerezzen
A bizottság egyébként elsősorbsn
s A K »
a husáraV szabályozásával foglalkozott. Elrendelte, hogy a husiparosok
SINEG,
az árakról szóló kimutatást hetenként kötelesek bemutatni és mint
PONYV/I
érdekességet, közöljük az árak elés gazdasági kötéláruk a legjutányosablenőrzésének azt ei érdekes és uj
ban beszerezhetők HGSS&R iRJOS cégnél
móduszát, hogy a disznóra és a
Lenin. Londonba
készül.
Feketesas-utca
24. 130 Telefon
13—57.
marhára próbaváqdst
rendeltek el.
BÉCS, május 3. (M. T. I.) LonA vágások a bizottság tagjainak jedonból
jelentik: Moszkvai híradás
lenlétében fognak történni,'a' levágott disznót vagy marhát ki fogják szerint Csicserin megbízta Krassint,
mérni és eszerint fogják az árakat hogy puhatolódzék Londonban, hogyan fogadnák ott Lenin londoni
megállapítani.
látogatását. Leninnek az a szándéka,
Függetlenül az árvizsgáló-bizottsági
hogy londoni hivatalos körökben
határozatoktól, meg kell jegyeznünk,
propagandát csináljon Oroszország
• hogy a hatósági mészárszékben a
vasárnapi országos állatvásár követ- újjáépítésére vonatkozó politikai és
keztében, tegnap reggel óta igen gazdasági terveinek. Ezek a tervek
tekintélyeseit esték a húsárak és nagy szerepel játtalnának az angol
valószínű, hogy a többi husiparos kormánynak és az angol iparnak.
is kényszerül árait a hatósági A lengyelek is megszállják
mészárszék árai szerint irányítani.
Sziléziát.
A hatósági mészárszékben ugyanis
40 korona a legolcsóbb 'és 1 66
BÉCS, május 3. (M.T.I.) Az Österkorona a legdrágább marhahús ára, reichische Tageszeitung-nak
jelentik
a börjühusé 60 és 66 korona, csak Drezdából: Waigandt tábornok és a
a sertéshús mai 80 koronás magas lengyel és cseh vezérkar között
ára nem akar megfelelő arátokban hosszabb tárgyalások folytak, mecsökkenni. Megjegyzendő, hogy a iyek során megállapították, hogy az
szakkörök véleményei szerint még ántántcsapatokkal közösen fognak
további áresések várhatók.
fellépni. A terv szerint lengyel és
A tárgyalások további folyamán cseh erősítések is csatlakoznak azokkifejezést adott az árvizsgáló-bizottság hoz az ántántcsapatokhoz, melyek
ama véleményének, hogy a pékek Sziléziába fognak bevonulni.

„Ferravin"

(China-vasbor)

SZEOED, május 1.
(Saját
tudósttónktól.)

Z

TEiHfOH:
Igazgatósig 455.
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^ Kedden és szerdán

„Ferravin"

védjegyre ügyeljünk 1
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N3I kalap tavaszi újdonságai!
Mig a készlet tart, meglepő árban
árusítom. Atvarrást, tormázást, fes- 236
tést elismert olcsó tisztviselői 'áron

Rode Imrénó

Horváth Mihály utca 7.

— A Magyar Távirati Iroda
köszönete. A Magyar Távirati Iroda
vezetősége a következő levelet intézte a Szegedi Lloyd • Társulat
elnökségéhez: .A
mai lapokból
őszinte örömmel értesültem, hogy a
Szegedi Lloyd Társu'at évi közgyűlésén a M. T. 1. szegedi fiókjának jegyzőkönyvi köszönetet szavazott. Ugy munkatársaim, mint a
magam nevében hálás köszönettel
veszem ezt a nem várt elismerést,
mert a M. T. I. nem szolgált r i
ilyen kitüntető elismerésre, amenynyiben csupán kötelességet tdjesitette. Egyben le kell szögeznem azt
a tényt, hogy a mi munkásságunk
alapjait a budapesti közgazdasági
osztályunk kiváló vezetőjének, dr.
Wünscher Ferenc urnák köszönhetjük, a gyors telefonkapcsolások pedig a szegedi I. számú postahivatal
kiváló munkásságának és a szegedi
postaigazgatóság jóindulatának az
érdeme. Ugy munkatársaim, mint a
magam nevében a legmelegebben
köszönöm ezt az illetékes helyről
jövő elismerést és biztosithatom a
tek. Elnökséget, hogy a jövőben is
a legnagyobb
lelkiismeretességgel
fogjuk végezni feladatunkat és tőünk
telhetőleg elő fogjuk mozdítani a
sok bajjal küzködö legitim kereskedelem nehéz munkáját. Fogadja
Elnök ur kitűnő tiszteletem őszinte
nyilvánítását. Pillich András s. k.
felelős szerkesztő.
— ElAadás a tzagedl mérnOkegjrUtbaa. Egy,.a legújabb időben spkat emlegetett kérdésről, az Einstein-féle Relativitás
elvéről tart előadást Tóbiás
Béla oki.
gépészmérnök szerdán délután 5 órakor
az állami főreáliskola emeleti termében.
Vendégeket uivesen lát a vezetőség.

— Tizenötödikén
bezárják a
gőzfürdőt. A városi gőzfürdő üzeme,
melyet, mint megírtuk, a város igen
nagy áldozatokkal tud csak nyitva
tartani, már e hó 15-én bezárja
ismét kapuit. A gőzfürdő e 2 hétre'
még el van látva szénnel és nem
tartjuk érdektelennek annak közlését sem, hogy a város naponta átlag 3000 koronát fizet rá a 'gőzfürdőre.
jr

'ékszereket,
briliánsokat,
gyöngyöket

nagyon olcsón
árusítanak . , :

Fischer Testvérek

Május hó 3. és 4-én

Jk charenfani kutya.
Detektivtörténet 5 felvonásban.
A FŐSZEREPBEN:

Lya Mara és Johannes Riemann.
=

Azonkívül

Az amerikai nagynéni.
Burleszk 1 felvonásban.

Főszereplők

Bojda Jiici y M a t t y a s o v s z k y

Előadások 5, 7 és 9 órakor.
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Arany, ezüst

ékszerészek

A tánckirálynő bájos főszereplőjével

vérszegényeknek a leghatfcosabb

K ipható minden gyógyszertárban.

TfliBFOH:
Pénztár 11-85,

HÍREK

38d
i
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Szeged,
Kárász-u. 10.

Telefon 10-65.

Telefon 10-65.

— Most kell fizetni a város
földjelnek haszonbérét. A város
tulajdohát kép>zö bérföldek után a
félévi földhaszonbérlet e hó l-lól
15 éig tartoznak á bérlők a város
pánztárába befizetni. Egyelőre nem
lehel tudni, hogy mily összeg fog a
város pénztárába befolyni, annál is
kevésbé, mert e földek egy tekintélyes rész* ma megszállás alatt van.

