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— A Katolikus Nővért® népünnepély«. Allatsors-
Játékkal kapcsolatos lesz a Szegedi Katolikus Nő-
védő Egyesület ezévi népünnepélye junius 2-án, 
kedvezőtlen idő esetén 8-án a Széchenyi-téren. Az 
állatsorsjáték sorsjegyeit már mindenütt lehet kap-
ni, minden tőzsdében és könyvkereskedésben, va-
lamint az egyesület székházában (Korona-n. 18.). 

x A szegedi háztulajdonosok egyesületének kül-
döttsége Budapesten a mai nap folyamán fogja 
előterjeszteni a kormánynál a háztulajdonosoknak 
azon Írásbeli határozatát, amelyben a lakások fel-
szabadítását kérelmezi. 235 

— Szódavíz gyártása és forgalomba hozatala a 
nyári hónapok vasárnapjain és Szent István nap-
ján. A keres ke del em ügyi miniszter most m egje-
lent rendeletével kivételesen megengedte, hogy má-
jus 5-től szeptember 15-ig bezárólag terjedő idő-
kőzben eső vasárnapokon és Szent István napján 
la szódavíz gyártása és házhoz szállítása egész 
napon át végezhető legyen. Szeptember 22-től azon-
ban szódavíz gyártására és házhoz szállítására 
hézve az ipari munka szünetelésének szabályo-
zásáról szóló rendelet nyer ismét alkalmazást. 

x Olcsóbb lesz az autótaxi. Mint velünk *bia 
¡közlik, április 15-étől kezdve a város által hiva-
talosan megállapított autótaxi tarifát 20 százalék-
kal leszállítja a Kéry Autótaxi vállalat, de vidéki | 
.fuvaroknál pedig lényeges kedvezményt ad. Tele- j 
fonon a 300. számot vagy »Kéry Autótaxit« kell 
kérni. 226 

— Fertő-uccai kívánságok. A Fertő-uccai ház-
,tulajdonosok küldöttségét vezette hétfőn a pol-
gármester elé dr. Kormányos Benő ügyvéd, aki 
elmondotta, hogy a város közgyűlése még a há-
ború előtt elhatározta a Fertő-ucca kikőveztetését 
A követ meg is rendelték, le is szállították a hely* 
szinre, de aztán kitört a háború, a munka abba 
•maradt, később pedig a köveket elhordták. Most 
rongyos makadámburkolata van a Fertő-nccának, 
pedig ezen az uccán keresztül viszik a rókusi 
temetőbe a halottakat. Ha sáros az időjárás, akkor 
el se juthat a halottas kocsi a temetőig, le kell 
venni róla a koporsót Ha a városnak most nincs 
is pénze a kövezésre, legalább a rongyos maka-
dámburkolat kijavítását rendelje el. Tisztittassa ki 

<5,1 város a Fertő-ucca nyílt és eldugult csatornáit 
is,, mert az utkaparó, hiába figyelmeztették több-
szer is a házigazdák, nem törődik a Fertő-nccával. 
A polgármester kijelentette a küldöttség előtt, 
hogy egyelőre kövezésről nem lehet beszélni, mert 
fedezet nincsen rá, a meglévő burkolat kifoltozását 
azonban elrendeli és vizsgálatot indit az utkaparó 
ellen is és abban az esetben, ha a panasz igazolód 
dik, elbocsájtja állásából. A csatorna kitisztít»-
látását a polgármester szintén elrendelte. 

Özv. Kopp Jánosné és gyermekei szomo-

rodott szívvel leientik, hogy forrón szeretelt 

férj, apa és nagyapa 

Kopp János 
vendéglős 

L hó 14-én délelőtt háromnegyed 9 órakor 64 

éves korában elhunyt. 

Drága halottunkat f. bó 16 én délután 4 

órakor kisér|0k Pálffy uccn 25. száma gyász-

házból a római kathollkns szertartás szerint 

a belvárosi temetőben le fő sírhelyen Örök 

pihenőre helyezni. 

240 A gyászoló csalód. 

Széli Gyula ünneplése 
a Gyorsírók Egyesületében 

A Szegedi Gyorsírók Egyesülete vasárnap választ-
mányi ülést tartott Dr. Kállai Emil napirend előtt 
szép beszéddel méltatta dr. Széli Gyula érdemeit, 
lelkes munkásságát és üdvözölte őt abból az al-
kalomból, hogy a felsőház tagja lett Dr. Széli 
Gyula válaszában kifejtette, hogy az őt ért kitün-
tetés tulajdonképen a szegedi ügyvédi kamarának 
szólott, amely irányító szerepet képvisel az or-
szágban. 

— Természetes — mondotta —, hogy elsősor-
ban a belső egyéni meggyőződésem szerint is 
kötelességemnek ismerem, hogy minden lehetőt 
megtegyek a magyar gyorsirás érdekeinek előbbre-
vitele érdekében, amit ebben a pozícióban is 
kifejthetek. Ha valamit tehetek majd a gyorsirás 
érdekében, ez engem tölt el lelki örömmel és hogy 
ezt a kitüntető állásomat is felhasználom arra, 
ez csak önmagától értetődő kötelességem. 

Ezután dr. Katona Dávid ügyvezető-igazgató tar-
tott emlékbeszédet Czigány Jánosról, aki tb. elnöke 
volt az egyesületnek és az 1909. évben 10.000 koro-
nás hagyományt juttatott az egyesület részére. Az 
emlékezés hatása alatt elhatározta a választmány, 
hogy síremléket állit a magyar gyorsirás mecé-
násának. 

Az április 27., 28-iki kerületi versenyirásra nem-
csak Csongrád-, Csanád-, Békés- és Szolnokmegyék 
iskolái, hanem a főváros, a Dunántul és Nyíregy-
háza iskolái is jelentkeztek, úgyhogy nagyobb-
szabásu gyorsirói mérkőzés színhelye lesz ezen 
a két napon Szeged. 

Ezután az egyesület foglalkozott a gyorsirói 
díjszabás kérdésével és elhatározta, hogy irány-
adónak tekinti tagjaira nézve a Magyar Gyors-
írók Országos Szövetségének szabályzatát mely 
szerint beszédirói tevékenységért óránkint 40 pen-
gő, tanításért óránkint minimálisan 6 pengő jár. 

A yasuíi nyugdíjasok 
közgyűlése 

A szegedi Máv. nyugdíjasok, nyugbéresek és 
kegydijasok egyesülete vasárnap délután tartotta 
a Máv. konviktus nagytermében rendes közgyűlé-
sét Az ülést S c h n p i t z a Ottó, a szeged-rókusi 
állomás nyugalmazott főnöke nyitotta meg, majd 
visszapillantást vetett az egyesület 10 éves működé-
sére. B a k o n y i Ármin felügyelő terjesztette elő 
ezután az egyesület egész évi működését átfogó 
tiktári jelentését. 

A titkári jelentés sajnálattal említi meg, hogy 
az egyesület jóléti működése a szállítási kedvez-
mények megvonásával teljesen megbénult. Az egye-
sület önköltségi áron juttatta a tagoknak a szállí-
tott árukat — tőke hiányában hitelt nem nyújtha-
tott —, de a tagok nem is voltak ugy eladósodva, 
mint most. A titkár beszámolt a megrokkant kegy-
dijasok karácsonyi segélyéről, melyet részben a 
tagok adományából, részben az egyesület pénztára 
fedezte. 

H a j a s György pénztárnok, B ő n a i Vilmos gaz-
dász, könyvtárnoki jelentés után S c h u p i t z a 
elnök bejelentette az egész tisztikar lemondását. 
O p r é Kornél indítványára az elnöknek és az 
egész tisztikarnak működéséért köszönetet szava-
zott a közgyűlés és egyhangú lelkesedéssel njból 
megválasztotta, azonkívül választott még 30 választ-
mányi és 6 felügyelőbizottsági tagot. A közgyűlés 
a titkár indítványán ezután 10 pengőt szavazott 
meg Rákosi Jenő szobrára. 

— Hirtelen bálát az uccán. Hétfőn délután hat 
órakor a Szentgyörgy-uccán hirtelen összeesett 
K l e i n Ignác nyugalmazott Máv. tisztviselő. Az 
uccai járókelők azonnal értesítették a mentőket 
Klein Ignác a mentőkocsiban meghalt 

x Rádió, villany, Deutsch, Kárász-u. Tel. 8-71. 

— Gvorsirásl tanfolyamok. A Szegedij Gyorsírók 
Egyesülete egységes magyar gyorsírással kezdő 
(fogalmazási) és haladó (irodai) gyorsyási tan-
folyamokat nyit. Jelentkezni lehet az egyesület-
nél (Honvéd-tér 4., Földváry-ucca 2., tele-
fon 13-19.). 

Urológiai-, vese-, hólyag- és végbél-
betegeknél a természetes »Ferenc József" 
keserűvíz gyorsan csökkenti a székelési zava-
rokat. Kórházi bizonyítványok elismerik, hogy 
a Ferenc József viz biztos és kellemes ha-
tása következtében állandó használatra rend« 
kivül alkalmas. Kapható gyógyszertárakban, 
drogériákban és fOszeriizletekben. b.4 
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Zavarok a debreceni színház körül. A debreceni 
szinház társulata igen válságos helyzetbe került. 
K a r d o s s Géza színigazgató bérleti szerződése 
lejárt és a város uj pályázatot irt ki a Csokonai 
Szinház bérletére. A feltételek igen súlyosak vol-
tak és ezért Kardoss Gézán kivül más nem is 
pályázott. Kardoss pályázatán azonban a jelenlegi 
városi szubvenció lényeges felemelését kérte. A 
város hatósága azonban a pályázatot meghiúsult-
nak minősítette és javasolta a közgyűlésnek az a j 
pályázat kiírását. így most az a helyzet, hogy a 
következő szezonra a debreceni színháznak nincs 
igazgatója. Kardoss társulati ülést hivott erre össze 
és közölte a színészekkel, hogy egyetlen szerződést 
sem njithat meg, a színészek tehát igyekszenek 
másutt elhelyezkedni- A társulat erre küldöttséggé 
alakult és felkereste V á s á r y István polgármes-
tert, aki előtt feltárták a lehetetlen helyzetet A 
polgármester határozott választ nem adott, de 
jóindulatáról biztosította a színészeket. 

Harmónia hangversenyek 
Nádor Jóska magyar nótaestjén 28-án, vasár-

nap, Kőszegi Teréz operaénekesnő, Weygand Tibor, 
László Ernő, a gramofonból hires előadóművészek, 
Apafi Judith szavalómüvésznő, Majorossy Aladáí 

zeneszerző és Káté Lajos cigányzenekarával szere« 
pelnek. Jegyek 1—5 pengőért. 

ItötSti kabátok, 
pouloverek, mellények, 
keztyük, sálak, kendők 

a legszebb és legnagyobb választékban 2Mb 

Káldor 1. és Tsa cégnél, Kárász n. 8. 

A színházi iroda hírei 
A- Harmath Hilda, Davka Margit, Totaay, Páger, 

Vágó és Vesaeely játszanak Strauss legszebb zenéjü 
és legmulatságosabb op;vettjében, a Legény búcsú-
ban. Ma este premierbérletben illeszti műsorába 
a szinház Strauss Oszkárnak ezt a páratlanul 
mulatságos, derűs és utolérhetetlen muzsikája ope-
rettjét, m e l y n e k műsorra tűzése a közönség nagy-
fokú érdeklődését váltotta ki, Az operettegyüttés 
legjobbjai nagy ambícióval készülnek Szikla iJenó 
főrendező és Beck Miklós karnagy vezetése mel-
lett Strauss Oszkár ezen örökértékü operettjének 
felújítására. A Legénybucsu szerdán A. bérletben 
és vasárnap bérletszünetben kerül szinre. 

Ida regénye ezen a héten még esak csfttőrttHc 
este van műsoron. 

Faust — pénteken és szombaton fővárost ven-
dégekkel. Gounod világhírű operája már évek óta 
nem szerepelt a szegedi szinház játékrendjén. Pén-
tek este Somló József, a magy .kir. Operaház és 
Medák Sári, a budapesti Városi Szinház tagjainak 
vendégfelléptével kerül ismét műsorra, a többi 
főszerepekben Sz .Patkós Irma, Gaisler Lola* 
Arany, Bihari és Fodorral, Fridi Frigyes karnagy 
vezénylete mellett Pénteken premierbérlet, szom-
baton A. bérlet. 

Délutáni előadások? 
Csütörtökön délután rendkívül mérsékelt hety-

árakkal: Tüzek az éjszakában. 
Szombaton délután ifjnsági előadás: Tüzek az 

éjszakában. 
Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: Nt-

bán Is virág. 

Az Alföld! Gőzfürcsz és őrlőmalom rt. Igazgatósága, felUgyelőblzollsága és tisztviselőkara a 
legmélyebben szomorodott szívvel lelenti szeretett elnökének, 

urnák 
L hó 15-én Budapesten történt gyászos elhunytát Megboldogult hosszú éveken keresztfii a legnagrebb 
odaadással, szeretettel és fáradhatatlan szorgalommal élt és dolgozott társaságunk felvirágoztatásén. 

Emlékét soha nem muló hálával és kegyelettel őrlzzfik. 
Szeged, 1929 április 16. 

Alföldi Gűzffirész és Örlfimalom rf. igazgatósága, 
feliigyelöbizottsága és tisztikara. 


