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Üzembe helyezték
az első gőzsütődét Szegeden
C s e h ó Károly T a v a s z - u c c a i modern p é k ü z e m é nek megnyitása
Szép ünnepség színhelye volt vasárnap délelőtt
Csehó Károly ismert szegcdi pékmester Tavasznccai sütőipartclepe. Csehó Károly ugyanis, aki
modern iparos, nagy anyagi áldozatok árán sütőmühelyét gőzüzemre rendezte be, amelynek segítségével a közönségnek a legmesszebbmenő kényelmet tudja biztosítani. A gyönyörűen felszerelt gépházban ugyanis a sütőkemencék állandó
és egyenletes hőfoka mellett a nap bármely szakában lehet vetni és percnyi pontossággal sül ki
a kenyér.
A maga nemében egyedülálló sütőüzem — első
a vidéken — üzembehelyezésére sokan jöttek össze
vasárnap Csehó Károly ipartelepén. A város hatóságát dr. Pálfi/ József kormányfőtanácsos, városi
tanácsnok és Hegedűs Antal tb. tanácsnok képviselték, a szegedi kereskedelmi és iparkamara nevében dr. Cserzi/ Mihály titkár és Pleskó András
Fogalmazó jelentek • meg, a pékipari szakosztályt
Wotff Endre ügyvezetőelnök és Gracza János titkár képviselték, azonkívül számos meghívott vendég vett részt az ünnepségen, amelynek egyházi
szertartását Gönczy Károly rókusi lelkész végezte.
A vendégek azután Csehó Károly vezetésével
megtekintenék a legmodernebb szegedi péküzsmef, amely a jelenlevők általános tetszésével találkozott.
Az egyik munkateremben hatalmas tartályokban
villanydagasztó munkálja a kenyértésztát, egy másik gépen a kiflit formálják ki. Az ördöngös kis
gép 3000 darab kiflit képes egy óra alatt kiontani.
A liszt szilálását is gépen végzik. Maga a sütöde
látványosságszátnba megy. Rendkívül Ízléssel felépített, kívül hófehérlerakotta kemence egy, önműködő ajtókkal. Kapacitása a lehető legnagyobb,
íeltünő rajta az abszolút higiénikus kezelés.
A gyönyörű telep üzembehelyezése határozott
nyeresége a szegedi iparnak és melegen üdvözölték Csehó Károlyt, mint aki először tette meg
a vidéken az első lépést sütödéje modernizálására.
Az üzem megtekintése után Csehó Károly vendégül látta az ünnepségre összegyűlteket és a
fehér asztalnál számos felköszöntöben méltatták
a haladó iparos érdemeit.
, _ Gyorsirási tanfolyamok. A szegedi Gyorsírók
Egyesülete uj kezdő és haladó gyorsirási tanfolyamokat kivim nyitni. A kezdő csoportban résztvenni száudékozók május 22-én, szerdán délután
háromnegyed 2 órakor, a haladók szerdán este 7
órakor jelentkezzenek az egyesületnél (Földváry•ucca 2., Honvéd-tér 4., telefon 13-19).
i Csoda Jó fürdőkádak 32,— pengőtől Fogel Edéiéi, Takaréktár-ueca 8.
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— Karinthy Frigyes: Minden másképpen van.
Most jelent meg. Kapható a Délmagyarország kölrsönkönyvtárában.
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ligy illatánál, mint boraxtartalmánál fogra kitűnő hatásu.

Csak zárt üvegekben kapható a
01
Szent
"Rólcus
gyógyszertárban.
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Ozv.Zombory Máíyásné
szülelell Mácsay Mária
életének 79. évében május 21-én csendesen
elhunyt
Temetése május 22-én délután 4 órakor
lesz a Szűcs ucca 6. szám alatti gyászházból
a Szeged-rókusi temetőben lévő családi sírboltba.
Engesztelő szent mise május 23-in délelőtt
9 órakor lesz a rókusi róm. kat, templomban
az Egek Urának bemutatva.
Gyászollak:
723
Szegszárdy, Székely és Zombory családok.

1»2Í) május 22.

Délmagyarország

állandóan gyarapodó kölcsönkönyvtárában havi dij előfizetőknek I pengő,
tisztviselő-előfizetőkne?; 80 fillér,
heti előfizetőknek 16
fillér.

S^zintjá^zés
Mtívésxeí^
Czenci. János kiállilása. C z e n c z János festőművész kiállításán a magyar piktúrának egy reprezentatív értéke mutatkozott be. Tul az alkalmi
kiállítások keretejn izzig-vérig művészember alkotásaiban lehetett gyönyörködni. Akt jaj (Vöröshaju
nő, a velencei kiállításon kitüntetve), csendéletei
erőt, ihletettséget sugároznak^ vásznai elevenek,
hangulatosak. Tehetsége, művészete főleg figurális
képeiben bontakozik kj, de otthon van a festészet
minden ágában. Aktjain valami csodálatosan finom
báj ömlik el. Szegedre már minden dekorációval
ékesítve érkezett, amit művész megkaphat, sjkerei
itt csak hatványozódhatnak. A Kass halljában
lévő kiállítás vasárnap nyilt meg élénk érdeklődéstől kisérve.
,

Harmónia hangverseny
Vasárnap, 26-án, a világhírű Doni Kozák Kórus
balkáni turnéján átutazóban adja egyetlen szegedi hangversenyét. A kórus 2 éven át amerikai
szerződést vállalt és így csak évek múlva jő
vissza Európába. Vezényel Serge Jaroff. Jeev 2
pengőtől.

A színházi iroda hirel
Ma esle ismét műsorára tűzte a színház Verdi
világhírű operáját, az Álarcosbált. Az elmúlt héten
illesztette műsorába a szinház Verdi elévülhetetlen értékű és nagy népszerüségü operáját, az Álarcosbálat, melynek előadása osztatlan nagy sikert
aratott. A ma esti előadáson is a főszerepeket
Szász Edith, Hont Erzsébet, mint vendég, Gaisler
Lola, Szórád, Bihari, Arany, Fodor, Veszély és
Csonka éneklik. Az előadást Friedl Frigyes vezényli.
Rákosi Szidi vendégjátéka csütörtökön este A
nagymamában. Rákosi Szidjt, a Nemzeti Szinház
örökös tagját 50 éves színészi jubileuma alkalmából az egész országban ünneplik. A szegedi
szinház ebből az általános szeretetteljes ünneplésből csütörtökön este veszi ki részét, amikor is
Rákosi Szidi vendégfelléptével, fényes külsőségek
kőzött, premierbérletben, pompás szereposztásban
Csiky Gergely vígjátékát, A . nagymamát mutatja
be. Pártos Klári, Kormos Margit, Kovács, Vágó,
Herczeg. Egyed Lenke, Uti Giza, Szilassy és Szilágyi játszák a főszerepeket.
Rénteken Hervé gyönyörű operettje, a Nebánlsvirág van műsoron.
Kovárs Kaló vendégjátéka:
Szombaton: Luxemburg grófja. (Premierbérlet.)
Vasárnap: Szép Heléna. (A. bérlet.)
Délutáni előadások:
Szombaton délután rendkivül mérsékelt helyárakkal: Szripécsárdás.
Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: Szulamith.
Magyar aether-zene a színházban vasárnap délelölt és délután. Vasárnap délelőtt 11 órai és délután fél hét órai kezdettel kerül Szegeden legelőször bemutatásra a legelső aether-hangverseny.
Ez a csodálatos találmány valóságos forradalmat
jelent a zene történetében. Az aether-készülékí-kcn
produkált hangok nem mechanikus, hanem clek romos uton állíttatnak elő és valósággal elbűvölő
hatásokat váltanak ki. Ez a világszenzációszániba
menő attrakció vasárnap kél előadás keretében,
mozihclyárak mellett kerül bemutatásra. Je.;y i.
mindkét előadásra e'"vételbSu válthatók a színház nappali pénztáránál._
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Budapest. 9.15: A honvédgyalogezred zenekarának hangversenye.
Vezényel: Frícsay Richárd.
16.10: Helier fstván előadása: Uti élmények messze
északon. »A norvég fjordok.« 17.40: Operettrészletek. 19.45: A Kisfaludy-Társaság Irodalmi Estje.
20.45: Dr. Kertnler Jenő (zongoraV Koncz Jáno.
(hegedű), Zsámboky Miklós (gordonka) trió-estje.
— Berlin. 22.30: Zenekari hangverseny. Utána tánc*
zene. — Briinn. A. Dvorak »Wanda« cimü operája. — Davenlry Experimentál. 16: A welsi her<ceg ünnepi megnyitó beszéde Nottinghamban. —
Frankfurt. 16.35: Zenekari hangverseny. — Kopenhága. 20.30: »Rodkeren« cimü zenés vígjáték. 21.45:
Zenekari hangverseny. — Leipzig 20: Wagnerhangverseny. — München. 19: Hogedühangverseny.
20: »A falu harang nélkül«, daljáték egy magyar
legenda után. — Nápoly. 9.02: Zenekari hangverseny és egy vígjáték közvetítése. (— Oslo. 17.55:
Operaáriák. — Prága. 20: Szimfonikus hangverseny. — Róma. 21: Zenekari hangverseny. —
Turin. 20.55: Zenekari hangverseny.
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Ctekonlci vi. és Feketesas u. sarok.
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