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küzködést, családot, mindent. Másnapra pedig i Most már nem kél többé fel, megtalálta az örök 
annyira jobban lett, hogy alig tudták visszatartani, j pihenőt, amihez kevés halandónak van annyira 
erővel fel akart kelni az ágyból. I jussa, mint neki. 

H t x e k : 
ftf I I I I t i Szerda. Róm. kai. is protestáns Urunk 
V I I I / « J a szin. Qör. kai. Ur szinvált. Nap kel 

4 óra 44 perckor, nyugszik 7 óra 26 perckor. 
somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10— 12-ig, d. n. zárva. 

Muzeum nyitva d. e. lo— 12-ig. 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva 

délelőtt 8-tól 12-ig. 
A mozi előadások 5, 7 és 9 órakor kezdődnek. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak 

Apró Jenő Kossuth Lajos-sugárut 61 (telefon 996), Barcsay 
Károly Széchenyi-tér (telefon 27o), Borbély József Ta-
karéktár-utca (telefon 1268), Nagy György Boldog-
asszony-sugárut (telefon 1125), Moldvány Lajos Új-
szeged (telefon 846). 

A közönséghez! 
Az alulirott három szegedi politikai napilap ; 

kiadóhivatala elhatározta, hogy augusztus 10-étől j 

kezdve 

apróhirdetések 
rovatát kifejleszti tlyképpen, hogy tiz szóig 

terjedő hirdetés a 

három lapban együttesen 3000 
koronába kerül. 

A lapok kiadóhivatalait ebben az elhatáro-
zásában az vezette, hogy lehetővé tegyék a 
szerény viszonyok között élőknek is, hogy abban 
az esetben, ha munkát, állást, foglalkozást, 
illetőleg alkalmazottat, vagy munkást keresnek, 
ha valamit alkalmilag venni vagy eladni akar-
nak, ha lakást vagy szobát bérelni vagy bérbe-
adni szándékoznak, mindezt nagyobb költség 
nélkül és mégis a legnagyobb nyilvánosság 
előtt tehessék. 

Tekintve, hogy a lapok ezeken az apróhirde-
téseken semmit sem keresnek, sőt azokra in-
kább ráfizetnek, a kiadóhivatalok az ezekre 
vonatkozó Ulefontudabnzódasokra felvilágo-
sítást n o n ««ihatnak. Tiz szénái nagyobb, de 
legfejebb husz széig terjedő hirdetés ára 6000 
korona és minden további megkezdett 10 szó 
további 3000 korona. Jeligés hirdetések keze-
lési költségéért a három lap kiadóhivatala 
együttesen külan 1500 korona költséget számit 
fel, tehát egy egy ilyen apróhirdetés 4500, ille-
tőleg 9000 koronába kerül. 

Apróhirdetéseket természetesen mind a három 
lap részére az alulirott lapok kiadóhivatalainak 
bármelyike és a Magyar Hirdető Iroda (Iskola-
utca 20.) elfogadnak. 

A Szeged kiadóhivatala. 
Deák Ferenc-utca 2. 

A Friss Hírek kiadóhivatala. 
Tisza Lajos-körut 71. 

A Szegedi Ui Nemzedék kiadóhivatala. 
Kálvária-utca 10. 

— Elmosta az eső a havibucsut. Szomorú 
képe volt kedden az alsóvárosi havibucsunak. A 
Mátyás-téren megállt a negyvennyolc órája zuhogó 
eső vize. Az ünneplőruhás bucsujárók átázva di-
deregtek a kirakós sátrak között. Pedig a környék-
beli falvakból nagyon sok hivő zarándokolt el a 
város fogadalmi ünnepén az alsóvárosi Mátyás-
templom csodatevő fekete Máriájához. A bucsut 
megelőző éjjelt szorongva, a kolostor folyosóin 
kellett az eső miatt tölteniük a zarándokok jó-
részének. 

— KÜLFÖLDI HÍREK. A washingtoni japán nagy-
követ Tokioba érkezett, hogy megbeszélje a kormá-
nyával a kivándorlás kérdéseit. — Londonból jelentik: 
A kormány törvényjavaslatot dolgoz ki a békeszerződés 
megváltoztatására. A javaslat szerint a kormánynak 
jogában áll, hogy képviselőt nevezzen ki Ulster részé-
ről a határmegállapitó bizottságba, minthogy maga 

Ulster vonakodik képviselőt kiküldeni. A javaslatot az 
alsóházban szerdán terjesztik elő. Mister Thomas gyár- ( 
matügyi miniszter és Hendersohn belügyi államtitkár 
Dublinba utaztak, hogy ott Cosgrave ír miniszterelnök-
kel tárgyaljanak. Cosgrave közölte velük, hogy nem 
vállalhatja a felelősséget az események folyásáért, ha 
a törvényhozás tovább is késlekedik a törvény meg-
alkotásával. — Havreból jelentik: A belgák által kez-
deményezett hálaemlékmüvet a brabanti herceg és i 
számos előkelő személyiség jelenlétében ünnepélyesen { 
leleplezték. A szónokok beszédeikben hangsúlyozták a ( 

Belgium és Franciaország közt fennálló kötelékek old-
hatatlanságát. A polgármester felolvasta Hsrriot távira- \ 
tát, amelyben a francia miniszterelnök kijelenti, hogy 
személyesen szerette volna Franciaország háláját ki-
fejezni, de ebben megakadályozták azon munkálatok, * 
amelyek a Franciaország és Belgium közti szolidaritás 
megerősítését célozzák és a nagy áldozatok árán meg- • 
szerzett békét biztosítják. 

— Halálozás. Nagy részvét mellett temették 1 

kedden délután Winkler Bernátot, a WinklerTest- { 
vérek cég széniorát és egyik érdemes, általánosan 
tisztelt alapító tagját. A nagy szegedi cég tiszt- \ 
viselői és munkásai impozáns testületben vettek 
részt a gyászszertartáson, amelyen a szegedi 4 

kereskedelem és nagyipar képviselői is számosan ' 
jelentek meg. A temetési szertartást dr. Löwinger 
főrabbi vezette, aki megható szavakkal méltatta • 
gyászbeszédében az elhunyt munkában töltött 
életét. A gyászszertartás után hatalmas menet 
kisérte ki Winkler Bernátot végső nyugvóhelyére. — 
Kedden délután temették a zsidó temető cintermé-
ből Kiss Ilonkát, özv. Kiss Mórnénak, néhai Kiss 
Mór városi tisztviselő özvegyének leányát. Kiss 
Ilonkát másfélévi hosszú szenvedéstől váltotta meg 

a halál. A kedves, övéit forrón szerető úrilány 
halálát kiterjedt család gyászolja. Kiss Andor 
városi adótiszt nővérét veszítette el benne. 

— A rokkantjárulék. (Panaszos levél.) A következő 
sorok közlésére kértek bennünket: Valahányszor az 
állam alkalmazottainak fizetését rendezte, a rokkantak 
nyugdija volt az utolsó. De még ha csak utoljára lett 
volna kifizetve, az volna a kisebb baj. De az történt, 
hogy a juliusi rokkantjáradékot nem fizették ki, azon 
indokolással, hogy ezen nyugdíj is rendezés alatt van. 
Nem fizették ki máig sem. Most azt szeretném tudni, 
hogy — amint az állami alkalmazottak fizetési előle-
get kaptak - nem-e fizethették volna ki a régi rokkant-
nyugdijat előlegként, amikor is nem kellene hónapokig 
várni az amúgy is csekélyke összegre. Hihetetlen, hogy 
mindig a rokkantak Ugye az, amelyet elintézés híján 
reklamálni kell. Nagycn jól tudjuk, hogy sok fonto-
sabb kérdést kell a rokkantügy elé helyezni, de nem 
szabad megengedni, hogy az teljesen mellőztessék. 
Igen kívánatos volna, ha ebben az ügyben megnyug-
tatnák a háború áldozatait afelől, hogy immár rajuk is 
sor kerül és a jövőben nagyobb körültekintéssel visel- > 
tetnek irántuk. Tiszte'ettel Egy rokkant nyugdíjas. j 

— Koszorúmé^ váltás. Winkler Bernát elhalálozása 
alkalmából gyermekei egymillió koronát küldtek koszorú-
megváltás cimén a Szeged szerkesztőségébe azzal, hogy 
az adományt juttassuk el a polgármesteri hivatalba a 
város szegényei számára, Az egymillió koronát már át 
is utaltuk a polgármesteri gyorssegélyalapnak. i 

— A kétnapos zápor sötétséggel fenyegette 
Szegedet. Két nap óta szinte állandóan esett a 
kiadós augusztusi eső, amely kedden már annyira 
elöntötte a város sok pincéiét, hogy a tűzoltók 
szivattyúját egyre-másra kérik el a háztulajdono-
sok, nehogy komolyabb katasztrófa érje a várost 
A tűzoltók számos esetben vonultak ki az egyes 
veszélyeztetett helyekre. A legnagyobb veszély a 
Kárász-utcai Földes Izsó üzlete alatt levő pincét 
fenyegette. Itt van ugyanis elhelyezve a villany-
üzem transformátora, amelyet annyira ellepett a 
viz, hogyha a délutáni órákban a tűzoltóknak nem 
sikerül teljesen kiszivattyúzni a vizet, akkor kedden 
éjszaka Szeged teljesen villanyilágitás nélkül ma-
radt volna. Az esti órákban a tűzoltók szivattyúját 
még mindig házról-házra adják, mert még mindig 
számos helyen van nagymennyiségű viz a pincék-
ben. A tűzoltók önfeláldozó munkája lehetővé tette, 
sogy szerencsétlenség sehol sem fordult elő, vala-
mint kár is alig jelentkezett. 

Péntektől vasárnapig a „Kincses sziget" előadásai után 

Á négylábú költő 
szerepel 2 felvonásos burleszkben. 

Péntektől vasárnapig 
augusztus 8-tól 10-ig 
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Graadiózus kalandordráma a vég-
telen vizeken hét felvonisban. 

Soha nem látott bravúrok, 
trükkök, hajmeresztő jelenetek, 
buvárharcok a tenger fenekén. 


