1127 fulius T7.
ír — Felhívás a közönséghez. Az Országos Dalosverseny rendező bizottsága mély tisztelettel felkéri
Szeged közönségét, kegyeskedjék a kiküldött felhíváshoz csatolt csekklapokat kitöltve visszaküldeni, továbbá kérjük különösen a társadalmi egyesületeket, hogy a versenydijak adományozása érdekében folytatott gyűjtéseiket f. hó 19-ig befejezni
szíveskedjenek. Végül kérjük, hogy mentől nagyobbszámu magánlakást a dalosverseny rendezőségének (Jókai-ucca 2., belvárosi fiúiskola) be>jelenteni szíveskedjenek. A rendező bizottság.
x Singer gépselyem mindenféle színben kapható.
Singer varrógép fióküzlet, Szeged, Rárász-utca 1.
— A bőripari munkások 18-án, hétfőn este 7
órakor a Munkásotthonban (Hétvezér-ucca 9.) gazdasági értekezletet tartanak. Minden bőripari munkást ezúton hiv meg a vezetőség.
— Miskolctól Szegedig tutajon. A miskolci piarista főgimnázium 14 kis cserkésze Szabó Dániel piarista tanár vezetésével a napokban Szegedre érkezett. A kis cserkészek tutajon jöttek
le Miskolcról. Három hétig tartott utazásuk. Szegedi tartózkodásuk alatt a kis cserkészeket a minorita rendház látta vendégül.
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M i é r t t u d u n k ingyen a d n i
IIS® p e n g f i t m i n d e n k i n e k ?
Ezt az összeget az ¿ * . J , I . U ! U L t 5 révén azok a kereskedők és vállalatok térítik vissza Önnek, ahol vásárol, rendel és szórakozik.
Már a legkisebb háztartási, ruházati vagy bármilyen egyéb vásárlása alkalmával a kereskedő szívesen ad Önnek ajándékul egy vagy több SlMITIÉ.-bélyeget,
mert ez az áldozat megéri neki azt, hogy Önt vevőjének megtarthassa
és ezáltal forgalmát gyarapítsa.
Önnek pedig az MMSTIÉ-bélyegsk,
amelyeket teljesen ingyen kap,
végeredményben 1166 pengő készpénzt Jelentenek, ami már nagyon komoly összeg.
Ax

x Az Ujszegedi Vigadóban ma táncgyakorló-est
lesz 12 óráig.
"
120
x A »Bástya« Szegedi Atléták és Sportkedvelők
Köre, mint szövetkezet alapitói értesitik a t. üzletrésztulajdonosokat, hogy az aiakuló közgyűlés
f. h ó 24-én (vasárnap) délelőtt 10 órakor fog
megtartatni a Tisza-szálló kistermében.
130
— Időjárás. A Meteorológiai Intézet jelenti:
Hazánkban a hőmérséklet elég magas, sok helyütt zivatar volt többnyire kisebb esőmennyiséggel. Jóslat: Meleg idő helyi zivatarokkal várható.
x Harisnyák, zoknik, keztyük és fürdötrikók Iegolcsóbbak Chilla Raymond »Körúti Nagyáruházán
ban, Szeged, Tisza Lajos-körut 32. szám alatt,
•— Megalakul* a Szegedi Kereskedők Szikviz Szövetkezete. Évtizedek óta érezték a szegedi keres-*
kedők egy sajátkezelésü szikvizgyár hiányát, de
a nehéz gazdasági viszonyok meggátolták ennek
a közhasznú gyárnak létesítését. A legutóbbi időkben néhány agilis kereskedőd vette kezébe az ügyet
és a város egész füszerkereskedö társadalmának
hozzájárulása létrehozta a régen óhajtott kereskedők szikvizgyárát. Az alakuló közgyűlést csütörtökö'n -tartották meg, amelyen elhatározták a
gyár megalakítását, amely a legrövidebb időn belül megkezdi működését. Ezután megválasztották
az igazgatóságot, amelynek tagjai a kővetkezők:
ifj. Aigner József, Becsey Aladár, Boda Bertalan, Czeglédi Sándor, vitéz Csanády Géza, ifj.
Löffler György, Rosner Sándor, Szokolovszky Gyula, Szél Antal és Wéber János. Választottak még
háromtagú felügyelőbizottságot és ötventagu választmányt.
138

x Olcsó fürdőkádak, fakarékiüzhelyíife Faiéi Étiénél, Szeged, TaKaréktár-ncca & 382
«— A Nyugat július 16-i száma különösen érdekes tartalommal Jelent meg. Makkai püspök Ady
könyve ellen Szász Károly tudvalévően egy pamfletben hevesen kikelt. Erre felel most a Nyugatban Móricz Zsigmond és Kuncz Aladár, utóbbi
Kolozsvárról, ahol Szász Károly támadása erös
visszatetszést keltett és az erdélyi magyarságot
osztatlanul Makkai mellé állította. A vitában részt
vesz Fenyő Miksa is, aki Nyugat-beli cikkében
Zsilinszky Endre támadására adja meg a válászt.
Az uj Nyugat-szám gazdag tartalmából ki kell
még emelni Móricz Zsigmond egyfelvonásos játékát, Kassák Lajos önéletrajzát, Schöpflin Ala
dár, Zsigray Julianna, Simon Rezső és Kosáryné
Réz Lola novelláit, továbbá. Nagy Zoltán, Sándor Imre és Reichard Piroska verseit, Kassák
Lajos tanulmányát Gellért Oszkár költészetéről,
iTersányszku J. Jenő cikkét Móricz Zsigmondról
Hevesy Iván filmcikkét, Németh László, Fenrjő¡t ?
László és laziáus
Gyula irodalmi kritikáit.
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QassnúnaU.
Az Amitié lényege az üzletbarátság: a kereskedő
saját magának, hanem Önnek is keres.
a bélyegeinket gyiijtőlapjainkon, amiket szintén ingyen kap a keresbélyeggel megtöltötte, küldje be hozzánk postán vagy valamelyik

üzlet utján és már az első gytifltflap f e l é l i k kap
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x Jégszekrények, háztartási és mészáros egy- és
kétajtósak, sőntések legolcsóbban beszerezhetők
Fekete Nándornál, Kossuth L.-sugárut 18. Tel. 10-72.
— Aratóünnepély Felsőtanyán. A Feisőtanyai
Gazdasági Kör vasárnap rendezi tpeg szokásos
aratóünnepélyét, amely alkalommal néhai Lázár;
György polgármester portréját is leleplezik. A
portrét Imre Sándor felsőtanyai parasztlegény festette te a kép műértők előtt is nagy feltűnést
keltett. Az ünnepélyen Kemény Zoltán, a Dunaliszaközi kamara főtitkára mond beszédet, míg
Lázár György polgármester emlékét dr. Fajka
Lajos méltatja. A szegedi vendégek számára délelőtt 11 órakor, a Zsótér-ház elől külön autóbusz
indul,
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folytatólagosan beváltásra kerülő 6 szelvénye utján
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Aki havonta nem egy, hanem két vagy három gyüjtőlapof küld be, az minden
kedvezményeink kétszeresét, illetve háromszorosát kapja,

Igy t u d u n k ingyen a d n i
II SS pengőt mindenkinek.
Ezért vásároljon, rendeljen és szórakozzon sít, ahol ingyen AMITIÉ-BÉIYESET adnak.
KSzponti M a :

V'„ Nádor ucca 28., V. emelet. Telefon Teréz 221-25» 101-62.
Szegedi

Cássló Zoltán,
Az

megbízóit:

Kelemen ucca 2. Telefon 4—66.

Amitié-rendszerhez eddig csatlakozott

szegedi kereskedők

jegyzéke:

Lampel és Hegyi, Piispökbazár.
Fischer és Pártos, Kárész ucca 1,
Soós Lejos, Oroszlán ucca 14,
Boros Miksa, Kiss Dávid-ház,
Spitzer Ferenc, Csekonics ucca 5,

Cukrászda:
Virágh cukrászda, Klauzál fér 1,
„
„
Mikszáth Kálmán u. 1.
„
„
Újszeged.
Könyv- és papírkereskedés:
Kovács Henrik, Kölcsey ucca 4,
Kői kalap:
Ekker Erzsi, Kárász u., Rosmann-palota.
Paplan és szőnyeg:
N « * e s Mihály, Oroszlán ucca 8.
Szűcs és szőrme:
Rosmann Dávid, Kárász ucca 5,
Bőröndös:
Szegszárdi József, Iskola ucca 11.

Röfösáru:
Kurucsev Sándor, Csekonics ucca 1.

Varrágép, kerékpár és gramofon:
Déry Ede Rt., Kiss ucca 3.

Üveg és parcellán:
Schillinger Mór, Klauzál tér 8.
Hay Miksa, Széchenyi tér 11.

Fűszer-, terményára, csemege:
Mihályi Adolf, Tisza Lajos körút 55,
Bokor János Fiai, Valéria tér.
Gerle és Társa, Tisza Lajos körút 43.
Horváth Dániel, Gambrinus csemegeház,
Feketesas ucca 16.
MeisI Ignác, Attila ucca 1,

Vaskereskedés, háztartási és edényáru:
Ottovay Károly, Tisza Lajos körút 51.
Rum, Konyak és Itkfir:
Patzeuer Miksa, Kárász u„ Rosman-palota,
Éra, ékszerész:
Reieh Mór és Fia Rt., Kelemen ucca.
Fischer Testvérek, Kárász ucca 10.
Tóth József órás, Kölcsey ucca.
Kötött, STövött, rövidáru és

miúm:

Orvosi, iáfszer és fényképészeti cikkek:
Sandberg Henrik, Széchenyi tér 16
Festék, olaj és műszaki cikkek:
Kardos Sámuel és Fia, Valéria tér 1.
Haraszthy Géza, Feketesas ucca 22.
Bútor:
Schaffer Testvérek, Feketesas ucca 19,
Wiesner S., Aradi ucca.
Férfi és gyermekrsha:
Földes Izsó, Kárász ucca 7.
Fa és szén:
Bach Jenő és Testvére, Szt. István tér 12.
cipő:
Belvárosi cipőüzlet, Széchenyi tér 11.
Kalapé

Szarvas L József, Kéllay Albert ucca
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Hentes és mászáros:
Kiss Lajos és Tsa, D u g o n i c s tér 12.

Tombátz István, Csekonics ucca 6.
Kenyérgyár:
Bokor János, Valéra tér (Berendezés alatt)
Amitié-kenyér.
Paprika:
Meísl Ignác és Fiai, Attila ucca 1,
Bazár« és játékáru:
László-bazár, Tisza Lajos körút 36,
Kötél, zsák, ponyva:
Bakay E , Kállay Albert ucca 2,
Cukorka, i l l ü g y W l s s :
Engländer József, Klauzál tér 3.
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