S Z KOE D

Syewed, >923 április 29.

— Az uj dohányárak. A pénzügyminiszter
a dohánygyártmányok uj jegyzékét léptette
életbe. Eszerint április 29-től fogyasztók részére
a következő árak érvénye?ek: Legfinomabb
török 2500, finom török 1440, finom Hercegovina 880, középfino-n török 600, kiváló finom
inaeyar 540, legfinomabb maevar pipadohány
400, finom magyar 300, középfinom magyar
280, hazai pipadohány 220, kapadnhánv 220
korona 100 g-ammonkint. Legfinomabb magyar
szivarkadohány 100, magyar pipadohány 40
korona grammonkint. Szivarok: Regalitas 120,
Trabuco 100. Brit«nnica 100, Milláres 90,
Delicias 80, Cuba Portorico 50. Cigarellos 35,
Pannónia 12, Vegyes külfötdi 35 korona darabonkint. Cigaretták: Nílus 40, Stambul 35,
Memphis 30, Mirjam 16, Király 16, Hölgy 14, j
Hercegovina 12, Simphonia 11, Duna 7, Dráma
7, Magyír 6 darabonkint. Különlegességi gyártmányok : Szultáni or 3500. Kiváló finom török
3000, Finom kir. 1900, PuHcsán 1600, Hercegovina 1500, válogatott Érsekújvári, Rétháti
és Szentandrasi 800 K 100 gramonkint. Szivarok: Koronás 480, Regalia, Favoritas 180,
Operas specíal 180, Trabuco special 160 Regalia 170, Regalia média 160, Sennoritas 60
K darabon*int. Szivarkák darabonkint: Koro-

— Halálozás. A szegedi közélet egyik szerény és tevékeny tagját, Franki
Antal gyógyszerészt és családját súlyos gyász érte. Munkás
életének 88-ik évében hirtelen elhunyt az édesanyja, özv. Franki Ignácné, akit vasárnap délután 4 órakor temetnek a Szent György-utca 15.
szám alatt levő gyászházból.
— öoszedQlt egyház Budapesten. A Rózsautca 109. számú ház, mely Schultz Lipót bronzműves tulajdona s amelynek utcai részén
Schultz irodája és lakása volt, ma reggel összeomlott.
A fal repedését és sülyedését már
tegnap észrevették és éppen ma akarták megvizsgálni, hogy mi okozza. Amikor evégből a
munkások a pincébe mentek, észrevették, hogy
a vakolat erőien hullik, recsegést-ropogást hallottak és sietve menekültek. Alig érlek az udvarra, a körülbelül 100 éves földszintes ház
utcú részének mennyezete a pincébe omlott. A
lakásban tartózkodó Schultz Lipótné és Husztia
Irma szakácsnő a pincébe zuhantak. Schultz
L;pótné egyáltalán nem sérült meg, mig Husztia
Irma csak kartörést szenvedett. A mentők és
tűzoltók azonnal kivonultak, azonban a tűzoltóknak, miután az épületrészben senki sem volt
és igy a faltörmelékek maguk alá nem temettek senkit, munka nem akadt. A cszakácsnőt a
mentők bekötözték és a helyszínen hagyták. A
rendőrség és az elöljáróság a vizsgálatot megindította az irányban, hogy a beomlást mi
ok',Tta.
Ügyvédjelölt hátralévő egy és fél évi joggyakorlatát Szegeden vagy annak környékén
szeretné tölteni. Szives meghívásokat — feltételek közlésével — „Lelkiismeretes munkatárs"
jeligére a kiadóba kérek.
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A „Napsugár" vagyonTetitő akció (Belvárosi óvodában) vasárnap es'e 7 órakor zárja
be vásárját. A májusi vásárra tárgyakat május
2—4-ig fogad el s az uj vásár május 6 án,
vasárnap délelőtt 10 órakor nyílik meg.
— Felemelték a burgonyaárakat. Az árvizsgáló bizottság legutóbbi ülésén megállapította az uj borgonyaárakat. Hétfőtől kezdve
száz kilónál nagyobb té elekben 32, kisebb tételekben pedig 35 korona a burgonya kilója. A
nagykereskedők kisebb tételekben szin'én a
magasabb kiskereskedői árakat számithatják,
de kötelesek szállítmányaik harmadrészét viszont-

nás 100, S p h l n x 85, /"mnersis 40, Princeeszasz

elárusitóknak nagykereskedői áron átadni. — A

— Glattfelder püspök ujsbb adománya
a romtemplom". Dr. Glattfelder Gyula megyéspüspök levelet intézett a polgármesterhez
és arról értesíti, hogy a fogadalmi temp'om
építéséhez hárommillió koronás adományával
hozzájárul. Ezt az adományt azonban csak
részletnek tekinti és a kegyeletes célt a jövőben
további adománnyal
óhajtja
szolgálni.
— Betiltották Budapesten n május elsejei
m u n h á s e y ü t é s e k e r . A szociáldemokrata párt
ma délelőtt bejelentette a budapes'i főkapitányságon azokat a májú* 1-i gyüléseke', amelyeket a Népszavában
hirdetett. A rendőrség ezeket a gy űléseket betiltotta.
A rendőrség május
l én semmiféle gyűlést nem engedélyez.
— T ö m ö r k é n y alrjfnál. Tömörkény István halálának hatodik évfordulója alkalmából a Tömörkény
Irodalmi-Társaság vasárnap délután
megkoszorúzza
Tömörkény István sirját. A város hatósága erről megfeledkezett, mint minden mág esztendőben.

— Felmentették a vendéglősöket. Ma tárgyalták az uzsorabiróságon a szegedi vendéglősök árdráeitási ügyét, mert a főZelflt feltet
árát engedély nélkül emelték fel. A bíróság ma
hal'gatta meg Balogh Károly tanácsnok szakértői
véleményét, amelynek alapján az ügyész nyolc
vendéglős ellen elejtette a vádat és csak Schermann Kálmánt vádolta, mint felbujtót. A bíróság azonban Schermannt is felmentette a vád alól.
— Az ujszegedi hertbérek revíziója. Az
ujszegedi főfasor kertjeinek bérlői — mint
ismeretes — megfelebbezték a tanácsnak azt a
határozatát, amellyel megállapította a telkek évi
haszonbérét. A huszonöt évre kötött bérleti
szerződések ugyanis ebben az évben lejárnak,
de a közgyűlés egyik régebbi határozata ér'elmében az ujabb árverés mellőzésével meghagyja a város a telkeket a régi bérlők kezén,
ha a tanács által megállapított béreket elfogadják A tanács azonban oly magas buzabéreket
állapított meg, — hatszáz négyszögölenként
250—275—300 kiló buza — amelyek a békebérek értékét jóval felülmúlják. A bérlők felebbe/ését a közgyűlés nem tárgyalt*, mivel a tanács ujabb megfontolás végett levette a napirendről. A bérlők nem csak a megállapított
bérek mérséklését kívánják, hanem a régi szerződés néhány pontjanak a módosítását is. A
tanács utasítására a könyvvivöi hivatal már
megkezdte az ujszegedi lakbérek revízióját.
Minden valószínűség szerint az eredeti béreket
lényegesen redukálják.
N8i k a l a p o k legszebbek, legolcsóbbak
Nővéreknél, Iskola-utca 18.
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Mindennemű könyv,papirés írószer legelőnyösebben Lázár Lajos men. kolozsvári tanár könyvkereskedésében szerezhető be. Feketesas-utca 17.
Schiller I. Aranyozott áruk, templom-, palotadiszletek és képkeretipar, Iskola-utca 14.
333

Kovficsné gyermekruha szalonja Szeged, Várutca 4. Ízléses leányka- és fiu kabátok, ruhák,
matrózruhák különleges k szitése.
— K Ü L F Ö L D . Jugoszláv politikai körökben arról
a lehetőségről beszélnek, hogy egy parlamenten kivül
álló tisztviselő-katonai kormány alakul. — Lord Carnarvon holtteste tegnap érkezeit meg Plymouthba, a Malira
gőzös fedélzetén. Utolsó útjában özvegye és hozzátartozói kisérték. A lordot hétfőn helyezik örök nyugalomra Beacon-Hillben. az elhunyt tudós föur családjának birtokán. — Dél-Walesben
a Trimsaráni Antracit
szénbányában szerencsétlenség történt. A vaskocsi,
amelyen 12o bányász foglalt helyet, kiugrott és darabokra zúzódott. Eddig l o munkás halt meg. A kórház,
ban 23 bányász fekszik, köztük háromnak reménytelen
az állapota. — De Valera aláírásával kiáltvány jeleni
meg, amely felhívja az ir lázadókat, hogy április
3o-ának déli órájától kezdve Bzüntessék meg az ellenségeskedést. — Newyorkban a háziasszonyok egyöntetű
állásfoglalással bojkottot indítottak a drága cukor ellen.
Nem fognak cukrot fogyasztani, amig a cukor árát le
nem szállítják. — Bonar Law miniszterelnök tegnap
elbúcsúzott a királytól és megállapodott vele, hogy
tengeri üdülöutjának idején Baldwin kincstári kancellár
fogja helyettesíteni. — Az amerikai
külügyminisztérium
ismét barátságos hangú felszólítást intézett Angliához,
hogy angol lobogó alatt álló hajókon akadályozza meg
alkoholos italok csempészését.

bizottság a sütési dijakkal is foglalkozott, az
30, Dames 24, Moris 24.
Országos Központi Árvizsgáló Bizottság régebbi
— Román hultura. A kolozsvári Keleti Újrendelete értelmében
ugyanis, ha a sütök
ság je'entése szerint súlyos sérelem étté a ma- négy koronánál magasabb dijakat számítanak,
rosvásárhelyi lakosságot. A prefektus váratlanul kötelesek indokolt árkalkulációt bemutatni az
elrendelte, hogy a kullurpalota
összes freskóit, árvizsgáló bizottságnak. A szegedi pékek kivéfestményét és reliefjeit távolítsák el. Ezt az uj tel nélkül magasabb dijakat számítanak, éppen
botrányt végre is h íjtották. A műkincsek között ezért a bizottság most bekéri az indokolt árkalvolt egy nagyértékü mozaik még Bethlen Gábor kulációjukat. — Az árvizsgáló bizottság felhívja
idejéből, amely az akkori kulturának legértéke- a kereskedőket és a piaci árusokat, hogy az
sebb bizonyítéka több millió korona értékben. árakat függesszék ki, mert az ellenőrzést megA magyarság felháborodását még fokozza, hogy szigorítja es minden szabálytalanság esetén kia megrongált
kultúrpalota
helyreállítási
költsé- hágási eljárást indíttat. — A nyomozó terméVízvezetéket berendez, javít, átalakít Fekete
geit most a közönséggel
akarják
megfizettetni. szetesei- ujabb jelentékeny drágulást je entett.
Nándor. Kossuth L.-sugárut 25. Tel. 10-72.523
Schweiger Ilonka nőiruha divattermében jókai-u. 6,
Építkezés miatt korábbi előnyös árban elNyakkendőket készít és javít legszebb kiviárusittatnak: női tavaszi és téli felöltők,
kabátok, telben Sándor Ibolya, Mérei utca 7., I. em. 485 kosztümök, kabátok, ruhák legszebb kivitelben készülnek
Kalapkellékek georgettek, crep Maroquer.
kosztümök, ruhák, blúzok, aljak, női és férfi
Hangszerek, alkatrészek, javítások legol- dus választékban, olcsó napi áron SZATMÁRI
szövetek. Reményiné
divatáruháza, Széchenyi- csóbban Babósnál, Iskola-u.
647 kalapüzlet, Kölcsey-utca 3. Royal-szálló mellett.
tér, főposta mellett.
— Megint megdrágul a cukor. Keddtől
cd
kezdve újra drágább lesz a cukor. A gyárak a
co
-cd
cukor kilogramját 280 koronával akarják emelni.
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>A kereskedők az áprilisi kontingensből migy
TELEFON:
CDo
készleteket vásároltak.
P é n z t á r 582.
Igazgatóság 258. QTQ
Megjelent Szabó Dezső Élet és irodalom
cd
CD
2. szama, kapható minden könyvkereskedésben.
Április 29-én, vasárnap
_o
Wolfner-féle gép*zlak, varró- és kötő_o
3
cd
szíjak bizományi lerakata Benedek Pál és
Fia cégnél.

Liüan G i s h leghiresebb

szerepében!

Belvárosi Mozi

.Virágház'

műkereskedés

Szeged, Széchenyi-tér 5.
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UT A BOLDOGSÁG FELE...

És a közkedvelt

o

Művészi értékű régiségek,
porcellánok, vázák,
érmek és pénzek állandó
kiállítása

Repríz!
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ismeretterjesztő.
Előadások: 3, 5, 7 és 9 rirakor.

Rendes helyárak!
Rendes helyárak!
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