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A Czáfa cirkusz Szegeden 
Néhány nap óta ujabb, érdekes látványossággal , 

f«azdagabb Szeged. Megérkezett az ériékes műsor- j 
b«n gazdag, 2 árbócos »Grand Colos« rum Clrkus ! 
Czájn«. Czája János neve nem ismeretlen. Sok 
esetben küzdött nagy ambjcióval a magyar di-
csőségért. mindannyiszor sikert aratott a magyar 
birkózó világbajnok. 

Minden szezonban ellátogat hozzánk Szegedre 
és változatos műsorával kedves emlékeket hagyott 
* közönség lelkében. 

At jdei Szezonban különösen pompás és érde-
kes, nagy műsorral kedveskedik a közönségének; 
három és fél órás kitűnő műsora napról-napra 
zsúfolt nézőtért vonz. 

A külföld nagy metropolisait keresi évente, 
Hogy tournéjára leszerződtesse a legjobb artista-
számokat. 

A cirkusz brilliáns műsorából kiemelkedik a 
3 Lorando's: 3 fiatal német művész. Egy 10 mé-
ter hosszú, kifeszített sodronykötélen 15 percig 
tartó, szakadatlan nevetés és szűnni nem akaró 
tapsvihar közben mutatják be páratlanul álló, 
i'Wzi művészetüket. 

Említésre méltó az ügyesen ügyetlen Fernandő 
és két partnere, Randow és Ferry, kik a számok 
közt lévő szünetek alatt ¡s könyekig ható kaca-
gásra késztetik a közönséget mókáikkal. 

Prof. Clarton kutya és majomcsoportjával, 4 
Ohöe, török gymnastjkai akt. 5 Staties a 8 és 10 
méter magas bambuszon végzett hajmeresztő mu-
tatványaikkal. 3 Ivanow's a berlini Busch cir-
kuszból szerződtetve, a hármas nyújtón bámula-
tos produkcióikkal. 

Tegnap óta minden este fél 9 órától az elő-
adás keretében dijbirkózást is bemutat a cirkusz, 
még pedig naponta 2—2 pár mérkőzésével. 

Mint értesülünk, a Czáfa-cirkusz csak igen rö-
vid ideig időzik Szegeden, de remélhető, hogy 
jövőre is ellátogat hozzánk és vele a 3 Lorando's 
"5. akikre különösen szívesen fognak a szegediek 

visszaemlékezni. 

A n.é. hölcjy toözönsécjtaez 
Szíves tudomásukra hozom, 

hogy női fodrászüzletemet 
idoisjlones helyiségembél 

Oroszlán uccai 
ujj bérnaíotába 
heíyezlem 61. 

Üzletemet a mai kor icényei-
nok megfololéen modernen, 
elogánsan rendeztem be s 
továbbra is szolid árak mel-
lett legjobb kiszolgálásban 
részesítem i. t. vendógeimet. 
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Tisztelettel 

M. Pintér Ida „Kis Ida 

A legvékonyabb, Próbálja meg! 

mégis tömött é$ hófehér 
В 82 60 lap ára 8 fillér, 120 lap ára 14 fillér, 1 doboz hüvely ára 30 fillér 
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Minden tekintetben telfesen fellett 
a szegedi szőnyeg- és kalapkereskedelem, 

a szőrme- és szücsipar 

H a Jól « K a r enni, ngy iöi)8n el a 

Szent István étkezdébe 
Vidrai u c c a 6., a nyári i orzó Mozinál. Abo-

nenseket elfogadok. Tisztele'lel R á c zkyné . S7i 

IH«|)"| ".ni, »mmui—uimiiiin i—iiiiiimiii 

W E R T H E I M 
5-ös, eladó. Agrárbank és Keres-

kedelmi R. T., Klauzál tér 5. 672 

9 szegediek találkozó fielye 
Öuaopest legelsőrendü, 

modern családi szállója az 

142 

VI. , P o d m a n i c z k y u c c a 8 . 

Mérsékelt árak, figyelmes kiszolgálás, 
modern berendezés, központi fütis, 

melegvhszolgáltatás, lift. 

Napi teljes pensió 8 pengőtől. 
A nyugati pályaudvar köreiében. 

Gyógyszertárakban, drogériákban, 
í Halszer tárakban $61 bevezetett 

helyi képviselőt 
k e r e s e k főképen ep? kitűnő, olcsó 

tömegcikk bovezelésére. — Bontha Jenő 
„ M e d I ca 1" Gyógyárunagykereskedés 
Budaoesl. V1L. Király ucca 57. sz. hí.» 

A szegedi kereskedelem és ipar renoméjáért, 
megbecsüléséért és boldogulásáért végzett mun-
kánk, minden jel szerint, már is járt eredmény-
nyel. Kettőzött energiával fáradozunk tehát to-
vább a kitűzött cél érdekében s mai számunkban 
a szőrme- és szücsipar, a szőnyeg- és kalap-
kereskedelem szempontjait szólaltatjuk meg. 

Valódi perzsaszőnyegekben bármely budapesti 
cég raktárát felülmúlja Szeged. Eltekintve attól, 
hogy Szegeden a legpompásabb szőnyegeket ké-
szítik, de Szegeden van az ország legrégibb sző-
nyegkereskedése a kjtünő hirü és még 1857-ben 
alapjtott Domán-cég. Az őszi szezonra is óriási 
raktár érkezett Rochara, Schiras. Mekka, Teb-
ris, Kassák, Beloudjistan stb. szőnyegekben. A 
szegedi kereskedelmi kamara közbenjöttével a 
közigazgatási hatóságoknál eljárás van folyamat-
ban a Budapestről leránduló úgynevezett sző-
nyegházalók ellen, akik időről-időre ellepik a 
várost és kiaknázva a fogyasztók hozzánemérté-
sét, kétszeres, sőt háromszoros árban adják si-
lány minőségű áruikat. Amikor a vevő rájön, hogy 
megkárosították s a rendőrségnél feljelentést tesz 
a >török« kereskedőnek hűlt helyét találja. 

óva intjük a perzsaszőnyegvásárlókat, hogy ilyen 
illegális kereskedőtől ne vásároljanak, mert Sze-
ged — közvetlen behozatal folytán — bármely 
budapesti céggel nemcsak versenyképes, de ár-
ban ¡s jelentékeny megtakarítást biztosit. 

Függöny és egyéb lakberendezési cikkekben a 
legnagyobb választék és elismerten előnyösek az 
árak. 

A női kalapok ügyében ezek a sorok világítanak 
rá <a szegedi beszerzés előnyeire: 

— Szeged és a környékező városok hölgyközön-
sége már megtanulta, hogy női kalapszükség-
letét ne Budapestgn szerezze be. Hiszen ez ért-
hető is, mert a budapesti szalonok tulajdonosai ép-
pen ugy Bécsből és Párisból hozatják rnodell-
kalapujdonságajkat, mint mi. Ezek tudatában tisz-
ta kép van előttünk: Pesten sem képesek jobb 
árut olcsóbban adn{. Csak meg kell nézni már 
most — a szezon legelején — szalonok újonnan 
érkezett modelljeit, ahol a legelegánsabb nagy 
nyulszőrkalapok és az egész kjs, fejhez simuló 
filcsapkák tárulnak a hölgyközönség elé — fekete 
drapp és más divatszinekben. Tehát a budapesti 
kereskedők úgynevezett olcsó kalapárai csak a 
fentemiitettekkel tisztában nem levő közönségnek 
félrevezetése. 

A szőrme- és szücsipar nagy fejlettségét szak-
értőtől származó ez a főlvilágositás bizonyítja: 

— A szőrme- és szücsipar Szegeden igen nagy-
gyá fejlődött, nemcsak a külfölddel, de a buda-
pesti cégekkel is képes a versenyt felvenni ngy az 
jzlés, mint az árak tekintetében. Van szegedi szűcs-
cég, aki az árut közvetlen Oroszországból szerzi 
be a lipcsei cégek megkerülésével, ami azt je-
lenti, hogy áruját legalább 30 százalékkal birjq 
olcsóbban adni, m i n t azo15 a cégek. amelyek Lip-
csében vásárolnak. Azonkívül vannak cégek, kik 
belföldön szerzik be árujukat, ami 20—30 száza-
lék drágulást jelent. Hogy adatokkal világosítsuk 
fel a vásárlóközönséget, mig Pesten egy Peschá-
nyi,k-bunda 1650 pengő és külön 10 százalék 
luxusadó, vásároltak, itt helyben ugyanaz a mi-
nőségű és kjvitelü bunda luxusadóval együtt 1000 
pengőbe kerül. Továbbá Pesten egy elsőrendű Per-
zsia-bunda 3000 és 3500 pengő, ugyanez a minő-
ség nálunk 2200 pengőbe kerül. Mindezeket azért 
említjük meg, hogy a vásárlóközönség ne essen 
áldozatul a hangzatos hirdetéseknek és a pesti 
>olcsó< utazásnak, mert azt drágán kell megfi-
zetnie. 

— Hiszen Szegeden oly óriási és ízléses raktár-
ral felszerelt szűcs-cégek állnak a vásárlóközön-
ség rendelkezésére, hogy érdemes megtekinteni az 
árujukat, mjelőtt szükségletét bárki másutt besze-
rezné. 

— Azonkívül előnyős az itteni vásárlás a vásárló-
közönségnek azért is, hogy a helybeli szűcs az 
általa eladott szőrme minőségéért és valódiságáért 
nagyobb garanciát kelt, hogy biztosítson, mert 
különben köztudatba menne megbízhatatlansága 
és akkor a helybeli szűcsök bezárhatnák üzletü-
ket. Fontos azonkívül a helyben vásárolt bundák-
nak az igazítása, javítása, amiben mindenkor oly 
készséggel állnak a vevőjük rendelkezésére. 

— Nagyon gyakori eset, hogy szegedi családod 
pesti és megszállt területen lakó rokonai Szege-

j den szerzik be szőrmeszükségletüket. Van szegedi-' 
szűcs-cég, aki 300—400 szebbnél-szebb bundával 
várja a vásárlóközönséget. 

H o l n a p h é t f ő n 
(Szent István napján) 

a n o c y y »tv a » r » d l o n L 
nagy nói és gyermek 

szrépsécfvorseny 
a 3 legszebb hölgy és 12 gyermek 

értékes ajándékot kap. 
Serpentin és lkonfettf csata. 

Motor kirándulások 
déltől éjfél in 667 

Jass-band. 

8 peniőért —i HÍDON w » 

nyaralhat 
a 

Pensíone Lu lsaban . 
Elsörsngu családi otthon. - Ю'йпб konyha. — Mainrar kiszolgálás 
levelezés. Tula|donos Pál I.ási'ó. Lldi-Venezla-Ib'ia. К Í3 

BÁfcsa A Jogorvoslás kö-' 
rébe eső müveleie, 
kel: foghúzást, fog-

tömést, fogpótlást, aranykoro-
nákat és aranyhldakat mélyen 
leszállított árak mellett végzi 
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Baria Ágoston, 
Szeged, Kigyó u. 1. 

Kerékpárokban 
a S í y r i a éa T r l u m p h 
vezető márka. Ejjyedfll kapható 

Száníó̂ SánriorgSí 

Nincs álSása? 
Ne essen kétségbe, )ó keresethez juthat 

üzletszerző 
világcikk terjesztésével. Azonnal adja be 

ajánlatát F i x <és J u ö e i l é K jelige 

alatt a kiadóhivatalba. 591 


