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Két aranyfillér. 

Az összes kormánypárti lapok példákkal 
illusztrálják, bogy valóban a szanálás, az ál-
lami takarékosság korszakát étjflk. Egy picike 
példával mi is temutaljuk itt azt a gondos 
takarékosságot. 

Két nappal ezelőtt két elegáns és finom 
modorú ur jelent meg Nemes Albert szegedi 
bankigazgató lakásán. Bemutatkoztak. Egy 
hatósági végrehajtó és egy hatósági becsüs. 
Szépen, finom modorban tudtára adták minden-
kinek. bogy a bankigazgató adóhátralékban 
van. Ezért a megfelelő szabályok szerint jár-
nak el. Végrehajtani fognak. Az adóbátralék 
miatl. És tudomásul adták mindenkinek, ho«y 
Nemes Albert adóhátralékban van — két egész 
aranyfillérrel. Ket aranyfillérre], mond 2wei, 
dtfx, iwo, dva aranyfillérrel. Mond 340 egész 
magvar papitkoronával. 

Ekkor Nemes Ab:rtné kijelentette, hogy 
hajlandó asonnai lefizetni a két aranyfillért. A 
két finom modorú hatósági ur azonban teljesí-
tette kötelességét. Körülnéztek, leültek, jegyző-
könyveztek, főibecsültek és végrehajlottak. 
Aztán, mint akik jól végezték dolgukat, mint 
akik megmentettek a kincstárnak: két egész 
aranyfillér*, békésen és csöndesen ellá/oztak. 

Ehhez a glossiáh'jz hozzátartozik még az is, 
hogy a dicső végrehajtás előtt a bankigazgató 
érdekiődött a városi adóhivatalban, hoiy mi-
képen áll az adókkal. Ekkor pedig a városi 
adóhivatalban — annak rendje és módja sze-
rint — rávezették ez adókönyvre, hogy hátra-
lék nincs. Két aranyfillér hátralék sincs. 

Mégis oak a szanálás korszakát éljük. 
Mikor kevés ember kell az államnak és sok, 
produktiv munka. Mikor az állam nem &kar 
rosszul és keveset dolgozókat fizetni. 

Takarékoskodnak. Szanálnak. Az államnak 
szüksége van a két arany fiitérre is. Három-
száznegyven koronára is. Az mellékes, hogy a 
szanálás korszakában a tálogolási, jegyzö-
könyvek, a meghagyások papíranyaga maga 
egy kicsit többe keröl 340 papirkoronánSI. A 
nyomásra nem is gondolunk. A hatósági adó-
hivatalnokok, a végrehajió, i becsüs drága, 
szanálási munka idejéről nem is álnodunk. 

Szanálnak. Takarékoskodnak. 

— SzEFHE matiné. Vasárnap, folyó hó 30 án dél-
előtt fél 11 órakor tartja a .Diákotthon" alapja 
javára rendezett matinéját a Székely Egyetemi és F ő -
iskolai HaHgatók Egyesülete. Teleki Pál gróf volt mi-
niszterelnök, sajnos, csak december hó elején érkezik 
Londonból Budapestre és igy a finnországi tanulmány-
útról szóló előadását nem tarthatja meg. A matiné 
műsora azonban igy is változatos és nivós számokból 
áll. Dr. Koguiowitz Károly egyetemi tanár filmmel és 
vetített képekkel illusztrált előadást fog tartani a nyári 
finnországi tanulmányútról. Stingly-Tölcséry-Pavko-
W/s-trió Grieg- és Mendelssohn-triókat fog játszani. 
Juhász Gyula ujabb költeményeiből fog felolvasni. 
Zitta Emma Mignon-áriát Brahms- és Kacsóh dalokat 
fog énekelni. Dr. Horger Antal egyetemi tanár Ainó, a 
Kalevala legszebb részletéről' fog előadást tartani. 

kArmentano Lajos Liszt-rapszódiákat fog zongorán elő-
adni. E tudományos és művészeti matiné iránt nagy 
érdeklődés nyilvánul meg városszerte. Korlátolt szám-
ban még kaphatók jegyek. Elővételben kapni Lázár 
Lajos könyvkereskedésében, Feketesas-utca 14. és a 
Horthy-internátusban a rendezöbizottságnál. 

Legszebb női, férfi fehérnemüeket gyári 
árban készit Soós Lajos, Oroszlán-utca 2. i82 

A Mlstery Jazz-Band Szegeden. Decem-
ber 1-én, hétfőn este nyilik meg a Royal kávéház 
külrn helyiségében a Párisién-Grill mulató. Ez 
a'kalommal az ország egyik legkiválóbb Jazz-
Band-ját szeriődtették ugy a kávéház, mint a 
mula óhoz. A Jazz-Band este fél 9-től 12-ig a 
kávéházban, 12-től 4-ig a Grill-ben fog hang-
versenyezni. Óriási érdeklődés előzi meg az első 
Jazz-Band-ot Szegeden, melynek művészi tagjai 
Hevesi Sándor Karmester, Jazz dobos Schurl 
Gerson, zongorames erük Ilniczky László zene-
szerző, csel is ájuk Simonyi Em i és a banjos 
Medecz János. Záróra mindennap reggel 4 
órakor. B91 

Férfi k a l a p o k a legdivatosabb formákban 

175 ezer koronáért Fischer és Pártosnál. 975 

A Szeged 
karácsonyi ajándékkönyve, 

amelyet minden előfizetőnk megkap teljesen díjtalanul, 
a tömérdek hasznos tudnivalón kivül közli 

a jövő évi teljes naptárat is. 
Mégis lesz korcsolya-pálya Szegeden? 

Szeged, november 29. (Saját tudósítónktól.) 
Nemrégen részletesen beszámoltunk arról a ne-
hézségekről, amelyek a legszebb téli sport, a kor-
csolyázás elé gördültek Szegeden úgyannyira, hogy 
teljesen kilátástalan volt a helyzet. A város terü-
letén ugyanis egyetlen korcsolyapálya volt, a Kor-
csolyázó* téren, ahol évekig kukoricát és krumplit 
termeltek a kiskertes tisztviselők, az utóbbi időben 
pedig a szegedi helyőrség használja sporttelep 
céljaira. A várossal kötött szerződés értelmében a 
pálya bérlői kötelezték ugyan magukat arra, hogy 
a pályát a téli hónapok alatt a Korcsolyázó-Egye-
sület rendelkezésére bocsátják, de — miért, miért 
nem — kötelezettségüket eddig nem teljesíthették 
és igy az egyesület tétlenségre volt kárhoztatva. 

Nemrégen tárgyalás indult ebben az ügyben a 
város, a Korcsolyázó-Egyesület és a helyőrség kö-
zött. A tárgyalások eredményeként ma már remél-
hető, hogy talán mégis lesz Szegeden korcsolya-
pálya. Shvoy Kálmán vezérkari ezredes közben-
járására a helyőrség ugyanis hajlandónak nyilat-
kozott a pálya átengedésére és igy az egyesület, 
ha meg tud birkózni a pályalétesités és fenntartás 
anyagi nehézségeivel, az idén már akcióba léphet 
ismét. 

A Korcsolyázó-Egyesület vezetősége néhány nap 
előtt értekezletre hivta össze tagjait és a korcso-
lyázás hiveit a lehetőségek megbeszélése érdeké-
ben. Az értekezleten megállapították, hogy a kor-
csolyapálya megvalósításáról és fenntartásáról csak 
akkor lehetne komolyan beszélni, ha az egyesület 
tagjai erre a szezonra legalább 300 ezer korona 
tagsági dij fizetésére köteleznék magukat. 

A pályateremtés azonban nemcsak az anyagia-
kon múlik. A korcsolyatér ugyanis nem igen al-
kalmas természetes jégpálya létesítésére. Külön-
böző fizikai akadályai vannak a jégképződésnek 
ezen a helyen. A térre nehezedő vasúti palota 
ugyanis el fogja a fagyot a pálya elől és igy tar-
tós fagyra van szükség, hogy a korcsolyatéren 
megfelelő vastagságú jég képződjék. Egyelőre az 
is bizonytalan, hogy a sporttelep talaja megfelel-e 
a célnak, nem laza-e túlságosan, mert ebben az 
esetben fölszivná a pálya vizét? 

A Korcsolyázó-Egyesület vezetősége a pálya-
1 létesítés anyagi és technikai részleteinek végleges 
1 megbeszélése érdekében hétfőre ismét összehívta 

tagjait. Hétfőn dől el, hogy lesz-e az idén végre 
korcsolyapálya Szegeden. 

— Vajda Jancsi Berlinben. A régi jó szegedi ci-
gányok lassankint elfogynak. Urbán Lajos az öregség 
keserű kenyerét eszi s csak egyedül jár ki kocsmákba, 
most aztán Vajda Jancsi is itthagyla Szegedet s ki-
ment Berlinbe. Az ottani Centrál-kávéházban fogja 
megríkatni magyar nótáival a bánatra hajlamosakat, 
akik tudják még, hogy mi van azon sírni való. Az 
ujabb geneiációból, amely a régiek tradícióit igyekszik 
folytatni, már csak Károlyi Árpád és Boldizsár Kálmán 
maradtak meg nevezetesebbek. 

Iskolakötények, tornanadrágok Soós L.-nál. 

Férfi és női télikabátszövetek legolcsób-
ban Biharinál Püspökbazár, Mikszáth-utca. 644 

A szegedi zsidó Ifjúság december hó 20-án 
tar ja a Tisza-szállóban szokásos évi, bállal 
egybekötött Chanuka-ünnepélyét, melyen Étsy 
Emilia, Szász Edit, dr. Lőwinger Adolf, Móra 
Ferenc és Baróthi József szerepelnek. Jegyek a 
hitközségi irodában. 947 

— Megtalá l ták Mirbach O izkár holttestét. Bu-
dapestről jelentik: Körülbelül egy hónappal ezelőtt 
Pócsmegyer és Győr között a Duna közepén felborult 
egy csónak, amelyben MIrbach Oszkár gróf, Pollák 
Emil fővárosi tanár és Pless György vizsgálóbíró ültek. 
A szerencsétlenség alkalmával Mirbach Oszkár gróf 
és Pollák Emil tanár a vizben halálukat lelték. Azóta 
mindent elkövettek, hogy a két holttestet felkutassák, 
azonban minden igyekezet hiábavalónak bizonyult. 
Szombat reggel 8 órakor jelentés érkezett az újpesti 
kapitányságra, hogy az újpesti sziget északi szélén a 
halászok egy oszlásnak indult hullát fogtak ki a Duná-
ból. Az újpesti kapitányságról rendőri bizottság szállt 
ki és a holttest zsebében talált iratokból megállapítot-
ták, hogy a halott Mirbach Oszkár gróf. 

Demén Arthur vasárnap hangversenyez a 
Kassban szinház után. 851 

Párisi és wlenl estélyi-utcai legújabb 
selyem és brokát modelljeim megérkeztek. Steiner 
S ománé. ggs 

Mondja meg szakácsnőjének, hogyan 
főzünk valóban jú kávét. A fődolog: vásároljon 
csak jóminőségü kávét és tartsa meg elkészítési 
előírásunkat. Tiszta babkávé minden pótlék 
nélkül élvezet és gytgyszer egyaránt. Meinl 
Gyula r.-t. 

1 Nyakkendőket készit és javít legszebb kivi-
; telben Sándor Ibolya Szeged, Mérei-u. 7., I. em 

Férfi kalapok a legdivatosabb formákban 
175 ezer koronáért Fscher és Pártosnál. 

ITi«inrlmnii Chopin-estje dec. 5-én, pénteken 
r I iCUl Idíl e s t e f ó l 9 árakor a Tiszában. Jegyváltás 

a BELVÁROSI MOZI elővételt pénztáránál. 

— Meghalt dr. Voronov első megfiatalí-
tott embere. Párisbói jelentik: Egy ottani 
szanatóriumban 71 éves korában meghalt Vo-
ronov doktornak az első páciense, akinek egy 
csimpánz mirigye révén visszaadta fiatalságát. 
Arlur Eveiingnek hívták ezt a 71 éves ifjú 
aggastyánt, akinek halála nem csorbítja dr. 
Voronov tekintélyét, mert a jó öreg visszanyert 
ifjúsága örömére aóflleni kezdett, nekiadta magát 
az ivásnak és végre is delírium tremensben 
halt meg. 

Karácsonyra íf/nYék«könyv 
KedvezO fiz etésl feltételekkel ENDRÉNYI könyv-

kereskedésében (Ketemen-u. 7) szerezze be ajándéktárgyait 99S 

25 éve fennálló elsőrangú varroda 
helybeli és vidéki üzletkörrel, betegség miatt 
átadó. Ajánlatokat „jó üzlet" jeligére. 930 

Iámét kapható 165 000 koronás férfiöltöny-
szövet Biharinál Püspökbazár, Mikszáth-utca. 643 

Székrekedésnél, emésztési zavaroknál 
és V£itőlulásoknál reggel éhgyomorra 1 pohár 
természetes Ferenc József keserű vizet iszunk. T39 

Legolcsóbban 

férfi fehérnemüek Romlósinál 
Kúrósz-ulcn 14. 

Intelligens, uri leánykák részére varró-
1 tanfolyamot nyilottunk és még egypár jelent-

kezőt felveszünk. Szőke és Deutsch női divat-
szalon, Mars tér 12. m 

Ha olcsón akarja ruhaszövet, kabátszövet, 
vászon stb. szükségletét beszerezni, ugy keresse 
fel Kálmán Hugó nagyáruházát, Attila-u. 7. ns 

975 

PÁRISIÉN GRILL! 
Roya l -kávéház külön helyiségében 

december hó 1-én, hétfőn, nyil ik meg. Ma 
Zá r ó r a regge l 4 órakor. 
Fél 9 órától 12 óráig a kávéházban, 12 órától 4 óráig a Párisién 

Grillben a misztikus J S Z Z - B H I I D muzsikál. 

EKSZEREK alkalmi és nászaján-

dékok, eredeti svájci 

ó r á k nagy válasz-

tékban, ismert szo-

lid szabott árakon 
KUN JENŐ 
E£JK $ Z M » ® s Z ~ fi s; Ó. |Rg A. SIN A L 

SZEGED 
Széchenyi-tér 2. 
sz. Telefon 133. 

Kérem a kiraka-
taimban 

lévő áraim meg-
, ^.'tekintését 

tkxóíííhy-i. • 


