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— Niederraayer Antal halála. Budapestről-
érkezik a hire, hogy egy ottani szanatóriumban 
57 éves korában meghalt Niedermayer Antal 
szeged- felsőkőzponti plébános, aki gyógykezel-
tetése végett tartózkodott a (óvárosban. Nem 
volt Szeged ssülötte, a Délvidékről került hoz-
zánk mintegy harmadfél évtized előtt, de sze-
rette, megbecsülte, nagyra taksálta a várost, 
mint kivüle még annyi sok torontáli sváb. A 
tanítóképző-intézetnek volt a tanára Nieder-
mayer, ő vezette be ott az intenzivebb zenei 
oktatást, mint ahogyin lelkes munkása volt 
minden mozgalomnak, amely a zene és az 
énekmüvészetet igyekezett fejleszteni. Emléke-
zetes marad sokáig az általa szervezett vonós-
négyes társaság, ő maga is működő lag benne, 
amely fok jótékony hangversenyen aüködötl. 
A társas életben kedélyes jóbarát, aki a ko-
molyan és kőtelességteljesen végzett munka 
után a fehér asztal mellett szeretett elvitatkozni 
a mindennapi élet problémáiról, amik kicsiny-
ségükben súlyosaknak látszik, ha nyomott 
kedély idején telepednek ránk és pehely-
könnyüek minden nagyságuk mellett is, ha 
megvan alapként az egészség, a jókedv. 
Niedermayer Antal még részt vett annak a 
boldog Szegednek az életében, amelyik cssk 
virágokat termelt s több mpsugarat látott, mint 
borút. Mikor Várhelyi Józsefet rókusi plébánossá 
választották, ó lett FelsCközponton az utódja. 
Akkor már olyan nagy volt a népszerűsége, 
hogy ellenfeleinek kilátása sem volt a győze-
lemre. Attól kezdve aztán egyre ritkábban jött 
be a városba, minden idejét a hivei között töl-
tötte s valósággal ugy elszokott innen, hogy 
mikor most a halálhíre érkezett, sok hajdani 
jóismeröse tűnődve áll meg az emlékezés ha-
tárkarójánál. 

— Nini, a Tóni, olyan rég, esztendők óta, 
nem láttam, mintha már régen eltávozott volna. 

Az utolsó éveit betegeskedve töltötte, nem 
érdekelte már semmi, csak a betegsége, dftiely 
ellen a fővárosban keresett gyógyulást. A nép-
szerű, méltán kedvelt jó pap holttestét haza-
hozzák és kedden délelőtt 10 órakor helyezik 
örök nyugalomra a felsöközponti templombóL 

December 25-étől 31-élg minden este Sd-
rossy Mihály énekel és gitározik a Kis-Kassban. 

Világhírű Schroll-siffont vegyen Soós L.-nál. 

Hajszálak arcon, karon, sok hölgyet elék-
telenítenek I Felesleges azt megtűrnünk, mert 
Pollák Sarolta világhírű „Miracle" hrjeltávolitó 
szerével végleg kiirihatók a legmakacsabb eset- * 
ben is. Szétkűldi utasítással: Pollák Sarolta * 
25 éve fennálló kozmetikai intézete Budapest, 
Andrássy-ut 38. Tüneményesen szép bőrt köl-
csönöz „Miracle" dekoltage krém és folyadék 
báli alkalmakra. „Miracle* email krém és folya-
dék nappali használatra. „Miracle" hámlasztó 
kura, szeplő, májfolt, pattanás, mltteszer ellen. 
„Miracle" masszírozó folyadék és krém, ráncok, 1 

száraz bőr ellen. (Kérjen prospektust.) 

A hosszú tél folyamán minden jobb csa> 
Iádban zsurok és estélyek elkészítése a leg-
nagyobb gondja a ház úrnőjének, mely azon- ! 

nal megszűnik, ha teát, kávét, likőrt, s ütemé- [ 
nyeket, szép prágai sonkát papírvékonyon fel- ' 
szelve, valamint legfinomabb sajtok, konzervek, > 
déligyümölcsök és pecsenyeborokat Glück Lipót 
cégnél vásárolja (telefon 901). Nevezeit cég 
elismert jó hírneve a legnagyobb megelégedés- > 
sel találkozik, mert nemcsak kiváló minőségű , 
árukat tart, hanem szolidsága és előzékenysége 1 

által, a város minden részéből szívesen keresik fel. 

Ojévl nagyvásár keretében legolcsóbb ár- ' 
ban eladatnak női modell felöltők, velour posztó- ( 
és szőrmekabátok, boák, selyem trikójemperek, 
blúzok, gyapjúszövetek, selyemtrikók stb. Fel- f 
öltök mérték szerint legfinomabb kivitelben 
készülnek. Reményiné divatáruháza. Szeged, • 
Széchenyi-tér, főposta mellett. 

DIVATARÜHAZ UJ! 
Mii 1 Koffer Nővérek 

Széchenyi-tér (Barcsay gyógyszertár mellett). 
Divatos szövetruhák, zsemperek, iroda, háziruhák és táncruhák meglepő olcsó árban. 
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— Bogosa Btla lápéi plébános jubileuma. 
Bogoss Béla, az érdemes tápéi plébános a na-
pokban ünnepli áldozópapságának 25 éves ju-
bileumát. Ez alkalommal a község lakossága 
meleg ünneplésben fogja részesíteni lelkipász-
torát, aki papi működésével híreinek elismeré-
sét és szeretetét érdemelte ki. A jubileumi ün-
nepségen a város mint kegyúr is résztvesz. A 
jubileum programját széleskörű rendezöbizottság 
most állítja össze. 

Normann Kerry, a Notre Damei toronyőr 
daliás gárdakapitányának alakitója játsza a 
főszerepet, a Korzó Moziban ma látható „Az 
asszony verve jóu házassági komédia főszere-
pét. Ezenkivül bemutatásra kerül a „Vízözön" 
cimü hat felvonásos dráma, mindkét film az 
amerikai Goldw/n filmgyár remekbe készült 
mestermüve. A rendkívül vonzó műsort ma 
utoljára játsza a Korzó Mozi. 

Cigarettázik ö n ? Sodorjon ianina papirt I 

Dlenzl Oszkár a Kassban. A Kasa-kávé-
ház müvészesték rrndezérét kezdte meg néhány 
hét előtt és ugy látszik, komoly törekvése 
ezeket fejleszteni. December 29-én és 30-án 
este Dlenzl Oszkár, az országos hirü zene-
szerző és zongoraművész fogja gyönyörköd-
tetni a Kass-kávéház közönségéi. DienzI nagy-
sikerű pesti műsorával szerepel Szegeden is, 
amely három részből áll. Az első rész: komoly 
hangversenyszámok, főként sr.ját szerzemények; 
a második rész: humoros zongoraszámok; a 
harmadik részben a budapesti New-York-bar 
műsorát játsza el. 

Dugulás, aranyere* bántalmak és derék-
fájás elten a termeazetadta Ferenc József keserű-
víz biztos segítséget nyújt. 

Vásznak, sifonok, zefireV, köpperek, eloltok, 
harisnyák, keztyük stb. legolcsóbbak Soósnál. 

Gázvezetékét, gázfőzőjét tisztiitassa Havas-
nál, Fodor-utca 2. Telefon 17—79. 023 

Ne az égen nézze, 
a földön 
ragyogó a j j 

Kapható minden Jobb Üzletben. 

• -M -4 J L tisztított cipo. 
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cr Bronz csillárok^ 
l eg jobb minőségű hőkészülékek legolcsóbban, 
hatalmas választékban. Villamos szerelési munkák. 

Szöllős Károly S K M £ Széchenyi-tér 8. T£'3°,n 
Az Általános Oázizzófény és Villamossági rt. Budapest, szegedi vezérképviselete. 

A rég nem látott Meisseni, Wiener Werkstátte, Rosenlhal, Eichwaldi, gróf Thun, Elbogen, 

Pirkenhammer-porcellánok megérkeztek és a legnagyobb választékban kaphatók a 

HIRTH JÁNOS 
Porcellánáruházban Kárász-utca I. 
Műtárgyak, edények, egyes darabok és legnagyobb garnitúrák. Moser ametiszt és 

belga Baccara csiszolt üvegkészletek. 86 

Zsurokra, ebédekre és estélyekre a legelegánsabb 
kölcsönedények. Modern képkeretezés. Telefon: 2-05. 
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Esküdt ellensége a pénzének, ha tearumfát, 
likőrt, kisüstön főzött törköly és gyümölcs pálin-
kát, valamint pusztamirgesi édes bort nem a 
Kossuth Lajos-sugárut 4. szám alatti utcai 
üzletben szerzi be, ahol minden a legolcsóbb 
és legjobb. i2» 

Olcsó fürdőkádak, gyermek- és ülőkádak 
Fogel Edénél, Takaréktár-utca 8. 219 

Eredeti S c h a f f h a u s e n i 
a r a n y ó r a modern sweici tokban 

5,500! 1,700! 590 
EzUst Schaffhauseni 
Óra kiváló precíz gyártmány 

Női és férfi a r a n y 
k a r k ö t ő ó r a 

Ezüst 
Szt. Antal 
gyürü 45 EZER 
A r a n y b ó l 270 e z e r 

Jól járó 
fémóra 145 EZER 
ÉbresztG óra 90 ezer korona 

KOlcsey-utca 2. sz. 
Royal-szálló bejára-
tival s z e m b e n . 

Ékszer és órajavitás min-
den elfogadható árban 

20 % felárral áruim részletfizetésre is feapbatóle. 

Mindenki nézze meg a Nemzeti Áruház kirakatait. 


