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hétkor induló személyvonattal kellett elkül-

deném. A postaköltség, s a ludósítások expediá-

lása körülbelül harminc forintba került, igy 

maradi nekem havi ötven forint. Ezt már 

elegendő alapnak tartottam arra, hogy Buda-

pestre visszatérjek. 

Az volt a vágyam, hogy a Pesti Naplóhoz 

kerüljek. A nvár derekán Vészi József az 

egész szerkesztőséggel együtt kivonult a Pesti 

Naplótól , valami affér miatt. Minden esetre a 

legjobb időben mentek el, mert a Pesti Nap-

lónál pénz akkoriban egyáltalán nem volt. 

Weiszenbaeher Endre földbirtokos és konyak-

gyáros vette át a lapot az összeomlott Haas 

és Deulsch cég vagyonának roncsaiból Wei-

szenbachernek akkor még megvolt az And-

rássy-uti palotája, de már ő is »készen« volt; 

azt hiszem, az Aich-család, mely sörfőzés-

sel szerezte a vagyonát, segített fenntartani 

a Pesti Naplót, melynek igazgatását egy Bau-

mann nevü nyugalmazott huszárkapitány vette 

át. A kapitány ur persze nem volt szakember 

az ujság-üzletben. — de a Pesti Nap ló kiadása 

akkoriban nem is volt üzlet! A szerkesztést 

veterán hir lapiró társunk, Hevesi József vette 

át, akinek nem volt nehéz — munkatársakat 

találnia, mert a Fővárosi Lapok hosszú és 

nem is dicstelen mult után már agonizáltak. 

A Fővárosi Lapoktól legelőször Sas Ede ment 

át a Pesti Naplóhoz. Szegedről" Sas Edének 

irtam tehát, hogy nem tudna-e nekem helyet 

csinálni a szerkesztőségben, ha mindjár t in-

gyen kell is dolgoznom? Sas Ede expressz 

levélben válaszolt: ha ingyen dolgozom, akkor 

szívesen látnak. E szerint Sas Edének tarto-

zom köszönettel azért, hogy 1896 október 1-én 

bejuthattam a Pesti Nap ló szerkesztőségébe. 

W) | Q Szombat. Rótn. kath. Cöleszt. p. 
• ' V * * ^ . Protestáns Ivó. Nap kél 4 óra 19 

perckor, nyugszik 7 óra 34 perckor. 
A Somogyi-könyvtár nyílva délelőtt 10—1-1«, dél-

után 4—7-ig. A muzeum nyítvi mindennap délelőtt 
10—l-ig. - r 

Egyetemi könyvtár (központi egyelem I. eme-
let) nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3— 7-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Frankó Andor, Kálvária ucca 17. (Tel, 
225.), Just Frigyes, Petőfi Sándor-sugárut 41. (Tel. 
777.) Lipsitz József, Kelemen ucca 11. (Tel. 391.) 
Moldvány L. ÚjszegeJ, Ved: .-s ucca 1. (Tel. 846.) 
Selmeczy Béla, Somogyi-telep. Török Márton, Cson. 
grádí stigárut 14. (Tel. 364.) 

— A Szegedi Kereskedők Szövetsége elnöksége 
felhívja lagjait, hogy a vasárnapi ünnepségre fő-
leg azok a kereskedők, akiknek üzlete a főútvo-
nalon van, diszitsék fel kirakataikat és lehetőleg 
minél nagyobb számban vegyenek részt a reví-
ziós nagygyűlésen. A szövetség tagjai vasárnap 
délelőtt 10 órakor a Szegedi Lloyd Társulat he-
lyiségében gyülekeznek és onnan vonulnak ki-
jelölt helyükre 

— Görögkeleti istentisztelet. A görögkeleti egy-
fiáaközség a görögkeleti nőegylettel karöltve a 
20-iki, vasárnapi Hősök Emlékünnepét kegyelet-
tel óhajtja megünnepelni. Ezért vasárnap délutáu 
5 órakor a görögkeleti egyház temetőjében a ha-
lottakért gyászistentiszteletet tart a szokásos buzu-
raegáldással. A liturgia közben Wiener T. László 
dr. hódmezővásárhelyi lelkész mond ünnepi szent-
beszédet. A nőegylet ezúton kéri fel tagjait és 
az egyházközség összes hiveit, hogy az emlék-
ünnepélyen megjelenni szíveskedjenek. \ 

— Doktoravatás. G r ó f Györgyöt ma déli 12 
órakor avatják a M. Kir. Ferenc József Tudomány-
egyetemen a jogtudományok doktorává. 

x Szombaton nagy haleslély az ujszegedi Vi-
gadóban. 660 

Seifmann Jözsefné sz. Gutímann 
G i z a ugy a maga, mint gyermekei 

B é l a és J ó z s a , valamint az egész 

rokonság nevében fájdalmas szívvel 

jelenti, hogy szeretett férje 

Seifmann József 
a Seifmann Mór és fiai cég 

beltagja 

munkás éleiének 67. évében, f. hó 

17«én hosszú szenvedés után elhunyt. 

Megboldogult halottunkat f. hó 19 én 

délután 4 órakor kísérjük utolsó útjára 

a zsidó temető cinterméből. 657 

— Hősök ünnepe a zsinagógában vasárnap dél-
előtt 9 órakor lesz. Prédikál L ö w Immánuel fő-
rabbi. A zsidó népiskola ünnepe a hősök emlék-
táblája előtt féltízkor. A szentegylet emlékünnepe 
a zsidótemető cintermében délután öt órakor. 

x Ezüsipénzekért a legmagasabb árat adja Reich 

ékszerész, Kelemen-ucca 11, 667 

xKezlyü, sér\1íötő, haskötő. Paulusz, Iskola-u. 25. 

— Élelmiszerüzletek vasárnapi zárórája. A Szegedi 
Kereskedők Szövetsége elnöksége értesiti a kebelébe 
tartozó túlnyomóan élelmiszereket árusító keres-
kedőket, hogy a revíziós nagygyűlést előkészítő 
bizottság felterjesztése folytán a kereskedelemügyi 
miniszter engedélyt adott arra, hogy vasárnap 
ezek az üzletek reggel 7 órától 12 óráig nyitva 
tartsanak, hogy a nagygyűlésre érkező idegenek-
élelmiszerellátásában zavar és fennakadás ne áll-
jon elő. 

x Felhívás a húsiparotokhoz! A vasárnapi fel-
vonuláshoz gyülekezés 10 órakor lesz a Széche-
nyi-téri Olasz-vendéglő előtt 640 
/ — Seifmann Jóasef meghalt. S e i f m a n n József 
Köztiszteletben álló bútorgyáros csütörtökön reg-
gel tragikus körülmények között meghalt. A mun-
kás életű Seifmann József évek óta gyógyíthatat-
lan betegségben szenvedett és betegsége az utóbbi 
időben annyira elhatalmasodott rajta, hogy hozzá-
tartozói már minden pillanatban várták halálát 
Halála városszerte nagy megdöbbenést keltett min-
denütt, ahol ismerték és becsülték a köztiszte-
letben álló nagyiparost. 

x Firestone pneumatic legolcsóbban beszerez-
hető az Alföldi Gépkereskedelmi Rtn-ál, Fekete-
sas-ucya 22. 600 

-/'Ségyezerötszázötven pengő évi bér egy va-
dászterületért. Három vadászterület bérletére tar-

-fott ma a közgyűlési teremben árverést a város. 
A város körüli efketéken lévő VI—a. számú va-
dászterületet Peták Ferenc és társai fogták ki 
hat évre, évi 4550 pengős bérért.-Az érdeklődés 
nagyságára jellemző, hogy a kikiáltási bér négy-
száz pengő volt. A VI—b. számú vadászterületet 
ugyancsak Peták és társai bérelték ki 1050 pengő 
évi bérért, a XI. számú Rivó-erdei területet pedig 
Tarján Lajos és társai 320 pengőért. 

x Az irreden Uszonyig Szegedem. A most le-
zajlott Budapesti Nemzetközi Vásárnak egyik leg-
nagyobb szenzációja volt a Horváth Miksa sző-
nyegipar rt. által kiállított irredenta faliszőnyeg, 
mely Nagymagyarország politikai térképét piros-
fehér-zölddel, a trianoni határokat fekete sávval 
jelzi. A Domán Mihály és Fia cégnek, amely a 
nevezett iparvállalattal üzleti összeköttetésben áll, 
sikerült elérni, hogy a nagyértékü szőnyeget a 
fővárosi cég 4—5 napra Szegedre küldje és azt 
a mai naptól kezdve a szegedi közönség is meg-
tekinthesse a Domán-cég Kárász-uccai kirakatá-
ban. 659 

x Hadirokkanlak, hadiözvegyek, 20-án, vasárnap 
délelőtt 10 órakor a Hadröa szegedi csoport iro-
dája előtt a városi bérház udvarán gyülekeznek, 
honnan felvonulnak Rothermere lord fiának fogad-
tatására. Felkérjük a hadigondozottakat, hogy mi-
nél nagyobb számban jelenjenek meg. Hadröa ve-
zetőség. 607 

I n f l u e n z a , torokgyulladás, tüdócsucshurut, 

az orr és garat elnyálkásodása, a fül és a 

szem megbetegedése esetén gondoskodjék 

arról, hogy gyomra és belei a természetes 

.Ferenc József" keserüviz használata által 

többször és alaposan kitisztittassanak. Köz* 

kórházak főorvosai megállapították, hogy e 

Ferenc József víz orbáncnál és más lázzal 
járó ragályos betegségnél is a szenvedő em« 

beriségnek nagy szolgálatot tesz. Kapható 

gyógyszertárakban, drogériákban és fűszer« 

üzletekben. B.í 

Megjelent az első vízhiány 
A néphit és Jókai szerint a medve pontosan 

Gyertyaszentelő napján bújik elő odújából. A sze-
gedi hit szerint a vízhiány pontosan az első káni-
kula napján bújik elő a tömérdek közigazgatási 
mizéria élére. Nem tudjuk, hogy a mackó lak-
helye körül szilárdan tartja-e magát még mindig 
a néphit, de hogy az idén a vizhiány Szegeden 
megelőzte a kánikulát, az már egészen bizonyos. 
Tartósan és komolyan még tavasz sem volt, víz 
azonban már most sincs, még pedig a stílsze-
rűség kedvéért — tartósan és komolyan. A sok 
embernek, aki modern lakása fürdőszobájában csü-
törtökön és pénteken hiába nyitogatta azokat a 
komisz és vizet nem adó csapokat, lelki szemei 
elölt bizonyára megjelent az az európai méretű 
és kiképzésű tér, amelyre lesz pénze államnak 
és városnak egyaránt, sőt irigykedve gondol a 
szegény külvárosi polgárra is, aki, amikor nincs 
vize, tudja, hogy legalább a harmadik, vagy ne-
gyedik sarkon talál egy kifolyót. Mi lesz itt, ha az 
idén is lesz kánikula és mi lesz egyáltalán ebben 
a városban, amelyre nem húztak még rendes 
harisnyát, szolid ruhát, jó polgári cipőt, de nagy-
ban készül a frakk, a klakk, vizünk azonban, 
hogy mindennap megmosakodhassunk, még min-
dig nincs biztosítva. 

Bérmaajándéknak S m ^ o l c s ó 
ékszerek íre 

Győri Bélánál i ^ - f f » * : R é s z l e t r e I s ! 

Ez kell nekünk!! 
Ne süssünk otthon, 

mert megnyílt 
az újonnan villanyerőre berendezett 

Bokor házikenyér sütöde 
uj szitagépekkel 

u$ dagasztógépekkel 
uj sütőkemencékkel 

teljesen higiénikusán készül 

Háziasszonyok I 
könnyen hozzájuthatnak, mert 3 K . 1 1 Ó 1 1* 

szívesen hazakttldfik. 
Az u] sütöde megnyílt a régi sarokiizlet melleit lévő 
zöldre feslett kiálló házban. Tisztelettel 

Bokor János Fia 
Mikszáth Kálmán ucca 10. Teiefoniiivószám 319. 

• m m 9 • • • Mielőtt tavalyi ruhaszükségletét beszerzi, kérjük dúsan felszereli raktárunk megtekintését, ahol a leglobb Sajat erdeke! B*" férfi, fiu és gyermekruhák, felöltők 
egnagyobb választékban legolcsóbb árban kedvező fl 

V a j d a é s F o d o r 
egnagyobb választékban legolcsóbb árban kedvező fizetési feltétel mellett beszerezhetők 722 

Károlyi ucca 1. szám, Városi bérház. Telefon 18—24. 
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