SZEGED

6

Szeged, 1924 m<rcins 19.

Jön!
• I I / I C l Szerda. Róm. kat. és protestáns József f
• II / 1 9 a Gör. kat. Krizsdnt. Nap kel 6 óra 7
perckor, nyugszik 6 óra 9 perckor.
Meteorologiai intézet idöprognozisa: Változékony idő
várható helyenkint csapadékkal és lényegtelen hőváltozással.
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—l-ig, d. u. 4—7-ig.
Muzeum nyitva d. e. 10—l-ig.
A színházi előadás fél 8 kor, a mozi előadások 5, 7
és 9 órakor kezdődnek.
A gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak Apró
lő Kossuth Lajos-sugárut 61 (telefon 996), Barcsay
roly Széchenyi-tér (telefon 27o), Borbély József Takaréktár-utca (telefon 1268), Nagy György Boldog,
asszony-sugárut (telefon 1125), Moldvány Lajos Újszeged (telefon 846).
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József.

— Lifaáspénztöbblet a tisztviselőknek.
Budapestről jelentik : A legutóbb kiadott lakásrendelet, amely a kincstári haszonrészesedéseket szabályozza a bértöbblettel kapcsolatban,
arra késztette a kormányt, hogy az állami, vármegyei és államvasuti tisztviselők és egyéb
alkalmazottak, illetve sz állami, vármegyei és
államvasuti nyugd jisok és özvegyek részére a
II. bérévnegytdre lakáspénztöbbletet engedélyezzen. Az erre vonatkozó rendelet, amely a lakáspénztöbblelre vonatkozó táblázstos feimuMíst
is magában foglalja, a Budapesti Közlöny szerdai számában jelenik meg.
— Halálozás. Kedden délután 6 órakor ismét
egy köztiszteletben álló, kiváló kvalitású szegedi
polgár, Kráhl Lijos tűnt el az élők sorából.
Kráhl Lajos 33 évig szolgált a Szeged-Csongrádi Takarékpénztárnál, ahonnan mint aligazgató
csak januárban ment nyugalomba a derekas
munkában eltöltött esztendők u'án. Betegség
támadta meg, amely még javakorában vetett
véget életének, ötvenegyéves volt. Halála széles
körben igaz részvétet keltett. Temetése csütörtökön lesz a Csekonics- utcai gyászházbóL

Az első igazi tavaszi névünnep a József,
amely szerdán köszönt ránk. Fontos dátuma,
forduló pontja az esztendőnek, valamikor hangos volt ilyenkor sok ház, ámbár nem kell a
multakba mennünk, ha vigadást akarunk keresni, mert többet mulatnak, szórakoznak az
emberek azóta, hogy elszegényedtünk, lerongyolódtunk.
A napban van már valami a tavasz ígéretéből, amely előre küldi jelenségeit az utcák meg— A szegedi középiskolai zsidó ifjúság folyó hó
elevenedésével, csigázó gyerekeivel, azonban 22-én este 8 órakor rendezi tánccal egybekötött purimhogy voltaképpen mit jelent, azt ugy se tudnók > Unnepélyét a szegedi zsidó hitközség székházában.
Jegyek a szentegylet irodájában kaphatók.
olyan szépen elmondani, mint ahogyan Tömör— A Délmagyatorazftgi M-gyar Közműkény leirta, mondván, amint köveikezik:
velődési
Egyesület f. évi március hó 30 án,
— „József, aki némelyek szerint ács volt,
vasárnap
délelőtt
fél 11 órakor tartja meg ezévi
mások szerint kőműves, ácsoknak és kőműveközgyűlését
az
egyesület
székházának (Boldogseknek hathatós pártfogójuk, egyúttal azonban
gondviselő szentjéül ismeri e föld népe is Az asszony- sugárut 2. szám) nagytermében. A
ő szemében József az, aki ügyei a vetésekre, a közgyűlésre a DMKE összes tagjait ezu'on
jószágokra és elintézi azon kívánságokat, amik hivja meg az elnökség azzal, hogy amennyiben
az időjárásra vonatkoznak. Mivel az többféle. határozatképtelen számban jelennének meg az
Egyik ember száraz időt kivánna, amikor a egyesület tagjai, a közgyűlés ugyanezen a napon
másik esőt, mert más a buza, meg más a ka- fél 12 órakor a megjelenők számára való tekintet
pás vetemény, más a szőlő. Itt különböző óhaj- nélkül fog megtartatni. Az elnökség.
Brtllians g y ö n g y i k j*er Fischer Testvéreknél.
tások vannak aztán és szükséges, hogy okkalmóddal menjen a dolog. Megy is, mert Szent
— Adófelszólamlási tárgyalások, f. hó 19-én,
József odakint igen nagy tiszteletben van. A szerdán, az /. számú bizottság a Kamarában a
kalendáriumban nincsen a nejenapja piros be- következő felebbezéseket tárgyalja: Zsemberi Kátűkkel irva, azonban annak tartatik. Nincsen roly Vedres-utca l|b, Retccha Anna Széchenyi-tér
ember, aki ezen a napon dologba állana, József 8, Pick Márk Felsőtiszapart 12, Szilágyi Géza
Zerge-utca 20, Makán István Béke-utca 9|a, Klekner '
napján a földet szerszámmal turkálni nem sza- Anna
Vidra-utca 3, Szász Hugó dr. Dugonics-tér
bad. ilyenkor csönd van és ünnep. A tanyák 4, Zsótér István Iskola-utca 7, Molnár Gyula Iskolacsöndesek, csak délután felé hallatszik erről- utca 23, Török Béla dr. Deák Ferenc-utca 22,
arról a gyermekek éneke. Szent Józsefet igy éri Heránovics Géza Háló-utca 11, Vidacs Aladár
minden nevenapján a tisztelet... Szobrot,vagy Teleky-utca 1, Knieffel Sándor Pusztaszeri-utca 5,
ilyesmit azonban nem állítanak neki. A szen- Kovács Ferenc Brüsszeli-körut 20, Lukácsi Géza
tek közül az csak Flóriánnak és Jánosnak szo- Kossuth-utca 21, Winternitz Izidor Kossuth Lajoskott kijárni, más körülmények között, ellenben sugárut 9, Oltványi! ózsef Kossuth Lajos-sugárut
27, Kenyeres Izsó Tisza Lajos-körut 95, Varga
József az ünnepi napot kapja."
'J
Lajos Mikszáth Kálmán-utca 8, üveges Mihály
— T a g i j á n l á t o k a Dugonics-Társaságban. Somogyi-utca 14, Zollner Károly Mikszáth KálmánA Dugonics-Tarssság igazgatósága dr. Stalsy utca 13, Horváth Erzsébet Csekonics-utca 1, Csonka
József elnökletével kedden délután ülést tartót:. Nándor Attila-utca 7, Puskás Istvánná KoronaAz ülés tárgya a március huszonötödikén tar- utca 1, Greger Adolf Polgár-utca 5, László Andor
Gyöngy-utca 3, Sándor Kálmán Kálvária-utca 4,
tandó évi rendes tisztújító közgyűlés előkészí- Szűcs Ferenc Nemestakács-utca 11, Körösi Márton
tése volt. A beérkezett tagajánlások a követke- Tábor-utca 5, Berger Adolf Petőfi Sándor-sugárut
zők: Dr. Moór
Gyula egyetemi tanár, dr. 4, Kandiba Izsák Honvéd-tér 8—9, Borovszky i
Puskás Endre egyetemi könyvtártiszt, műfor- József Szentháromság-utca 7, Borovszky Antal j
dító, dr. Szadeciky Lajos történetíró, Nuszbek Szentháromság-utca 3, özv. Várady Lajosné Szent- '
Sándor budapesti törvényszéki főügyész, aki háromság-utca 24, Becsei Bertalan Kölcsey-utca 10. |
A II. számú bizottság felülvizsgálja a meg nem |
annakidején a Hófehérke cimü elbeszélő költe- felebbezett
jövedelem és vagyonadó-tételeket. A
ményével elnyerte a Dugonics-Társaság pálya- III. számú bizottság a tanyaiak közül idézett be
diját.
feleket tárgyalásra.
. . , ,„ _
— Algner Károly lett Balassa Ármin
A Belvárosi Bank és Kereskedelmi R.-T.
utóda a a i n f l g y i bizottságban. Dr. Balassa
közli, hogy hetipénz befizetéseket a kasszanapon,
Ármin helálával megfogyatkozott a szinügyi
sőt a kasszanap után egy nappal is teljes heti j
bizottság lapjainak a , száma. A tanács elhatájutaléktérités mellett fogad el, ha az illető üzletrozta, hogy Balassa Ármin helyét dr. Aigner
fél az összeg befizetésére vonatko.'ó szándékát
Károly főispánnak ajánlja fel.
a kasszanap előtt legalább egy nappal az inté— A Ferenc József Tudományegyetem zsidó zet pénztáránál megfelelően bejelenti.
M8
hallgatóinak folyó hó 29-én tartandó műsoros
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Londonból
táncestélyén közreműködnek: Szász Edit operaénekesnő, Szegedi Iza zongoraművésznő és Bihari jelentik: A walesi herceg, aki szombaton egy
Sándor operaénekes. A meghívókat a bálrendező- ka onai akadályversenyen lováról lebukva, súrség a közeli napokban fogja szétküldeni.
«) lódásokat szenvedett, most már annyira fel— i s t e n t i s z t e l e t a zsinagógában Megilló szerdán
épült, hogy Mac Aldershet-bői, a baleset hedélután háromnegyed 6 órakor, csütörtök reggel 6
lyéről automobilon visszatérhetett Londonba.
órakor.
Az eset országszerte nagy izgalmat keltett, a
lapok nyomatékosan kérik a herceget, hogy a
jövőben ne tegye ki magát semmiféle kockázatnak, mert ner^sak a maga érdekébea, hanem
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az egész birodalom érdekében is kötelessége
TÁMOGATJA, HA
egészségére ügyelni.
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Műbutorokat készit Spitzer, Margit-utca 12.

O l c s ó f f l r d O k á d a k , gyermek- es ülőkádak
Ft>el Edénél, Takaréktár-utca 8.
«
R é g i ó r á k a t , ékszert, aranyat, ezüstöt és
drágakövet legmagasabb árért vásárol Deutsch
Imre, Szecheny ; -tér
vZsótér-ház.)
M

fridericus Rex
I—II. rész egyszerre

|

a Széchenyi Moziban

A színház heti

mflaora:

Szerda: A három grácia, revü-operett.
Csütörtök először: Kék postakocsi, operett. B-bérlet
20- sz-

m*
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Péntek: Kék postakocsi, operett. A-bérlet 20. sz.
A-bérlet Il-ik részének utolsó száma.
Szombat: Kék postakocsi, operett.
Vasárnap délután: A három grácia, revü-operett
Vasárnap este : Kék postakocsi, operett.

A városi szinház mai szinlapja.
A három grácia.

Rerfl operett 3 felvonásban. írták: C. Lombardo és A.
Willner. Átdolgozta: Harsányi Zsolt. Zenéjét szerzettet
Lehár Ferenc. Rendező: Rátkai S. Karnagy: Takács A.
SZEMÉLYEK :
Trottoni
Elena, unokahuga
Casatti Carlo gróf
Leonir, detektivfőnök
Marietta
Spaghetti, szinmüvész
Ninetta
Trittinó
1. táncosnő
2. táncosnő

Herczeg Viltnoi
Ila Mflry
Delly Ferenc
Polgár Gyula
Viola Margit
Bellák Miklós
Horváth Böske
Borbély Sándor
Polgárné
Gimesi

Az előadás fél 8 órakor kezdődik.
* Műsorváltozás. Március 23-án, vasárnap délutáa
A három grácia kerül szinre 24-edszer, rendes esti
helyárakkal.

itása !

Mindennemű iró és átütő gépírók, tinták, másoló
könyvek, levélboriték stb.

Fogalmi papír 1000 iv .
Fehér Iroda! 1000 . .
írógép átütő
1000 „ .
Rovatolt papírok . . .
Levélboriték lOOOdrb-ként

85 ezer kor.
110 „
75 „
85 koronától
40 e z e r t ő l

mig a készlet tart

KELLER Széchenyi-tér 8. Tel. 363,
M a l r i l l n t l i n á l '

kiselejtezett levelezégt és üzleti könyve,
ket, valamint papírhulladékokat és bizalmas iratokat
bezuzásra legmagasabb napi áron veszünk. 24S
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Krausz Lajos és Tsa K ' f i M

ISMÉT KAPHATÓ
külföldi gyapjúból készült

kölölt
bluz és zsemper
gyönyörű színekben, elsőrendű kivitelben

54 ezer koronáért
és feljebb, amig a készlet tart.

516

P&RISI NH6Y fÍRUHÁZ Széchenqi-lér.
Petykó Károly divatszücsüzlete
Kelemen-utca 7.
(Endrényi könyvkereskedés mellett) elvállal mindennemű

szőrmejavitást és átalakitást

ut

Aki házat vagy ingatlant
vásárol,

saját érdekében vétele előtt keresse fel D f t V I D
Q V Q C n ingatlanforgalmi irodáját, Kossuth Lajos*
sugárut 9, telefon 10—42, mert ugy vételét, mint eladását ezen cégnél minden kívánalmat kielégítően, a legelőnyösebben bonyolithatjale.
wa

Pénztárosnő
előkelő szegedi gyarmatáru kereskedésbe
azonnal, jól fizetett, állandó állást nyerhet.
Cim a R O Y A L - S Z Á L L Ó portásánál.

