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— A demokrjUkus japán csiszár. Tokió-
ból jelentik: A mikádó rendeletet adott ki, 
amellyel a trónörökös kivéte ével valamennyi 
hercegnek megengedte, hogy a tövöben a ne-
mestégen kivül alló nót vegyenek el feleségül. 

Iparművészeti karácsonyi kiállítás és vásár. 
Wilhelm Ella iparmüvésznő lakásán, Petőfi Sándor-
sugárut 14. sz. alatt, december 7—10-ig ipar-
művészeti kiállítást rendez. Megtekintés díjtalan, goe 

Hétfő, kedd, szerdán ismételten nagysikerű 
neve ő esték lesznek. A kiváló gonddal össze-
állított nevettető műsor fénypontja az Átcsem-
pészek cimü komédia, melynek főszerepét a 
legmulatságosabb k t groteszk burleszk színész: 
Zoro és Huru alakítja. Zoro és Huru eddig is 
több sikerült komédiájával nevette!te már meg 
a nagy közönséget, eme legújabb vígjátékokkal 
azonban mi'den eddigi sikereiket felülmúlják. 
A műsor második része a francia Akadémia 
pályadíjnyertes finom vígjátéka, a „Zokogó örö-
kösök", mely az Á'cssmpészekkel együtt az 
idei saison eg ik legjobban össz állított vig-
játék műsora lesz. A két kiváló vigjáték elő-
adásai az eddigiektő' eltérően fél 5, fél 7 és 
fél 9 órakor kezdődnek. 

Jó manliflr, fésülés, arckezelés Gottschallnál. gi3e 

Vizvezet k^t Feketénél készi tesse. Tel. 10-72. 

ZSOLDOS M A G Á N T A N F O L Y A M 
BUDAPEST, VII., Dohány-utca 84. <i£t Telefon: J. 124-47. 
Előkészít középiskolai magánvizsgákra, érettségire vidékieket is. 

F i a r i r f í a belvárosi régi Jómenetelü tűzifa 
E-8«**A és azénkereatedő telep épületek-
kel, kocsi, ló, mázsa, zsákok slb. felszereléssel, 
o l c s ó h á z b é r s z e r z ő d é s s e l , i p a r v á g á n y h o z 
közel, 26 S B Á v A n i t Á I Bástya-utca 19, 
millióért W l « í 2 c r n e i ) Kultúrpalotánál. 

BELVÁROSI MOZI 
T E L E F O N : I RODA I 2-5S. PÉNZTÁRI : 5-S2. 

November 23-án, vasárnap 

Az amerikai Super-Jewel 

filmek sorozatából! 

TISZTÍTÓ 
VIHAR. 

Amerikai dráma 7 felvonásban. 

Főszereplő: 

J a n C h e r i g a n . 
Azonkívül: 

Peggy, a tündér. 
2 felvonásos burleszk. 

Előadások kezdete 3, 5, 7 és 9 órakor. 

— Nyugdíjba vonni Várady 3en5. A nyugdíj-
bizottság szombaton délelőtt ülést tartott a városháza 
tanácstermében a polgármester elnökletével. Az ülés-
nek egyetlen tárgya volt: Várady Jenő tb. városi fő-
számvevő nyugdíjazásának az ügye. A bizottság elha-
tározta, hogy Várady Jenőt negyven év és hat hónapig 
tartó szolgálat után saját kérelmére nyugdíjazásra 
ajánlja a közgyűlésnek és javasolja, hogy a Közgyűlés 
fejezze ki elismerését a nyugdíjba vonuló főtisztviselő-
nek. Várady Jenővel a város egyik legcsendesebb szavú 
és legérdemesebb tisztviselője vonul nyugalomba, aki 
a város szolgálatában eltöltött negyven év és hat hó-
nap alatt csak barátokat és tisztelöket szerzett magá-
nak. A csendes szavú, komoly beszédű és cselekedetű 
tisztviselőt mindenki szerette és becsülte a városban 
és igy nyugalomba vonulását mindenki sajnálkozással 
veszi bizonyára tudomásul. 1884 május 7-én lépett a 
város szolgalatába mint rendszeres segédadótiszt. Még 
ugyanabban az évben rendszeres adótisztté léptették 
elö. 1883-ban a helyettes főkönyvvivői, két évvel később 
pedig, 1890-ben a könyvvivői állást nyerte el, <9 0-ban 
pedig főkönyvvivő lett. Ebben a minőségben intézte a 
városi közigazgatás egyik legsúlyosabb hivatalát 19i3-ig, 
amikor helyettes főszámvevővé nevezték ki. Fiatalab-
bak, fürgébbek megelőzték, elébe kerülte*, de csöndes 
munkásságát mindenki sokra értékelte. A háború alatt 
a polgármester rábízta a hatósági kenyérgyár vezeté-
sét. Várady Jenő ebben a tisztségében is szolgálatot 
tett városa közönségének. A kenyérárak fölszabadu-
lása idején ügyes üzleti érzékkel megakadályozta az 
uzsoraárak kialakulását. Néhány hónappal ezelőtt beteg 
szabadságra ment. Ugy érezte, hogy negyven évi szol-
gálatával eleget tett városa iránti kötelezettségének és 
teljes mértékben kiérdemelte a nyugalmat. Hiába kér. 
téK, marasztalták, elhatározta, hogy nyugalomba vonul 
és átengedi helyét ismét a fiatalabbaknak és fürgéb-
beknek. Beadta a polgármesterhez nyugdíjazása iránti 
kérelmét, amely fölött a szerdai közgyűlés dönt. A 
közgyűlés a kérelmet minden bizonnyal teljesíthetőnek 
találja majd és jegyzőkönyvileg öiökiti meg Várady 
Jenő érdemeit. Ugy érezzük, hogy az az elismerés 
ritkán ér méltóbb tisztviselőt Várady Jenőnél. 

Házasság Lampel és Hegyi kelengyéiben 
örök boldogságot jelen'. 

Zoro és Huru urak héttőtől fél 5, fél 7 és 
fél 9 órakor szerepelnek a Korzó Moziban. 

Leg f i n omabb női és férfi fehérnemüeket ízlésesen 
olcsón készit Csonka, Iskola-utca 29. 713 

Tisztv selőknek részletfizetésre is készit 
köppenyeket, kosztümöket és ruhákat elsőrangú 
kivitelben Turcsdnyi Béla női divatterme, Tisza 
Lajos körút 74. 84g 

— Mfivészecték a Katiban. Fővárosi min-
tára igen édekes és nivón álló müvészesték 
rendezését határozta el a Kass-kávéhoz tulaj-
donosa. November 25 én (kedden) kezdődnek 
eiek a párto'ásra érdemes müvészesték. A 
k?zdÖ estéken november 25 én és 26-án Sdross 
Mihály, az országosan ismert énekművész sze-
repel, aki gyönyörű műsorát maga kiséri gitá-
ron. A müvész a tavasszal a színházban is 
énekeli, ahol valósággal elbájolta hallgató-
ságát gyönyörű hangjával. Különösen Petőfi-
és Ady ciklusaival, Valamint orosí és japán 
dalaival ér el nagy ha ásí. Érdeseim fogja 
Szeged esp.rantö világnyelv hiveit, hogy né-
hány esperan'ó dalt is fog előadni. November 
29 én és 30 án (szombaton és vasárnap) Ku-
rucz Jínos, a hírneves dalszerző, aki három 
évig tartó teljes sikerű amerikai turné után 
csak a közelmúlt napokban érkezett haza, szó-
rakoztatja majd a közönséget saját szerzemé-
nyeinek előadásával, amelyeket maga kisér 
zongorán. Tudvalevő, hogy Kurucz János nem-
c ak a legjelesebb magyar nótaszerző, de a 
legkellemesebb dilelőadó is és vérbeli mű-
vésze a zongorának. Különben Kurucz Jánost 
nem is kell a közönségnek bemutatni, amely 
ismeri őt sikeres fővárosi és ismételt szegedi 
szerepléseiből. A müvész legújabb alkotásait 
fjgja bemuatni, amelyekkel lelkesedésre kész-
tette az amerikai magyarokat, nemkühnben 
régebbi müvei, amelyekkel megalapozta az 
ország határán tul is terjedő hírnevét. Ezeknek 
a müré'Zestéknek a művészi részén kivül még 
az is lesz az érdekességük, tkgy belépődíj 
nélkül tartatnak és szinház után kezdődnek. 

Vaaárnap a Kaasban az 5 órai teán min-
denki díjmentesen gyönyörködhet Lampel és 
Hegyi harisnyáiban. 

15% heti kamatnak felel meg az az ösz-
szeg, amit meg akarit, ha harisnyát, keztyüit 
és b rmily kötött árut mindjárt a legelső for-
rásból Lamptl é< Hegyi cégnél szerez be. 

Va'ódl to aji szomorodni 1922. évi ter-
méö 1 liter 24 ezer korona. Ál:andóan kap-
ható Gambrinus csemegeház, Feketesas u. 16. 

— Az ügyészi kar aajtóeljáráat indit a 
rendőrök lapja ellen. Budapestről jelentik: 
A Rend cinü lap, amely Baksa Jánis állam-
rendőrségi főtanácsos szerkesztése mellett a 
rendőrség hivatalos orgánumikéit szerepel, 
egyik mullheti számában vezércikkében foglal-
kozott azzal az ítélettel, amelyet a bíróság 
Karácsonyi királyi ügyész raegtámidójával 
szemben hozotí. A cikk az ité'et általános bí-
rálata mellett, különösen az ügyészség elleti 
irányult, amennyiben a vádiép /iseleti hatóság 
karát nem éppen válogatott jelzőkkel illette. 
Illeték» helyen kijelentették, bogy A Rend 
cikkét az ügyészi kar sértőnek találta magára 
nézve és ezérí a lap elten az eljárás meg fog 
indulni. Lingaucr képviselő az ügyben inter-
pelláni fo^. 

Világhírű Schroll-siffonok, paplanlepedő crá-
lonok Soós Lajosnál, Oroszlán-utca 2. 182 

— Szakülés a 1 Egyetem Barátai Egyesületének 
nyelv- és bölcsészeti szakosztályában. Az Egyetem 
Barátai Egyesületének bölcsésiet-, nyelv-, irodalom-
és történettudományi szakosztálya folyó hó26 án, szer-
dán délután 5 órakor a központi egyetem I. emeleti 
III számú tantermében ülést tart, melyen dr. Horger 
Antal: Magyar szófejtések cimen tart előadást. Érdek-
lődőket szívesen lát a szakosztály. Belépődíj nincs. 

He ly tzüke mia . t minden elfogadható áron részletre 
is elad olajfestményeket Engel Lajos műkereskedése. 100 

Cigarettázik ö n ? Sodorjon Janina papirt! 

ÖZV. SEELENFREUNDNE 
KÉZIMUNKAÜZLETE 
T I S Z A L A J O S - K Ö R U T 4 8. S Z Á M 

Dus r a k t á r a t tart DMC. anyagok, 

gyapjufonalak, zsinórok, gyöngyök, va-

lamint az ezekhez szükséges mintákból 719 

legszebb, legolcsóbb 

karácsonyi ajándékok, 
'órák, ékszerek, ridikülök, cigarettaszelen-

cék, iali és ébresztőórák, g r a m o f o n , lemez, ön-

gyújtó, zseblámpa stb. nagy választékban kaphatók: 

T Ó T H órásnál, Kölcsey-utca 7. sz. 
Tört arany, ezüst beváltás. Nagy javítóműhely. 

787 

Mindenkit érdekel! 
Miután üzletemet kötött-, szövött- és rövid-

árukra rendeztem be, az összes papirérukat , 

valamint cigarettahüvelyeket, c igarettapapírokat 

mélyen leszállított árban árusitom. 

Weiszfe i ler M ó r 
papir- és rövidáru nagykereskedő Szeged, Tisza 

Lajos-körut (Püspökbazár-épületben.) 815 

— — > Eladás nagyban és kicsinyben. _ _ 

AZ ÁLTALÁNOS GÁZIZZÓFÉNV 
ÉS VILLAMOSSÁGI RT. BUDAPEST 

gyönyörű csillárai 
HATALMAS VÁLASZTÉKBAN, 

SZEGEDI VEZÉRKÉPVISELETÉNÉL 

i SZÖLLŐS KÁROLY 
elektrotechnikai és műszaki 

-vállalatánál. 750 

Hökészülékek. Szerelési munkák. 
Széchenyi-tér 8. Telefon 14-31. 

T V 

Mi az Iskola-utca szenzációja ? 


