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T A V A S Z R A 
Fehérnemiiek készen és rendelésre, harisnyák, 
nyakkendők, férfi kaiapok, mnmat 
az összes uri és női divatcikkek 
kizárólag elsőrendű minőségben! OlCSÓ SZabolí árakon! 

A világhírű magyar gyártmányú G p B harisnyák gyári lerakata 

P o l l á k 
Ingyen uíazhaí Budapestre 

Ezt a buzdító sort olvassuk mostanában egy 

fővárosi kereskedő budapesti, vidéki, sőt szegedi 

hirdetése élén. Annyira hiszékenyek persze nem 

vagyunk, hogy el is higyjük ezt az Ígéretet. Any-

nyit mégis elér vele a hirdető, hogy elolvassuk 

hirdetését. Egészen átlátszó ez az Ígéret, hiszen 

az egész kalkuláció dolga és Ilyen alapon a cég 

csakugyan megfizeti a harmadik osztályú utazási 

költséget Budapestre és vissza a féláru jeggyel 

felutazóknak, de ennek az az előfeltétele, hogy 

nála legalább 150 pengő értékű árut vásároljanak 

készpénzért. Fölösleges hangsúlyozni, hogy min-

den szegrdi kereskedő a legnagyobb őrömmel ad 

10 százalék engedményt a normális árakból kész-

pénzvásárlás esetén. De nem szabad meghallgatni 

az Ilyen ajánlatokat, különösen azért «em, mert 

bűnt követ el minden szegedi polgártársai és 

önmagával szemben, aki akár csak egy fillérnyit 

is máshol vásárol, mint Szegeden. A mai nehéz 

viszonyok között annyira egymásra vagyunk utal-

va, annyira egymásból élünk, hogy egy fillért 

sem szabad kiengedni a városból, olyan dolgokért, 

amelyek Itthon is beszerezhetők. 

— Rekord a tejhamisilásban. A városi kihá-
gás! birósághoz hétfőn nem kevesebb, mint negy-
ven feljelentés érkezett tejhamlsítás címén kü-
lönböző tejárusok ellen. A feljelentettek között van 
olyan is. akinek tejében a vegykisérletl állomás 
— harminc százalék tejet talált. Ez rekordot jelent 
e téren, mert eddig 22 százalékosnál nagyobb mér-
tékű hígítással nem találkoztak még a hatóságok. 
A kihágás! biróság a tejhamisitókat fokozottabb 
szigorúsággal itéli el, tekintettel arra, hogy a ha-
misított tej fokozza a járvány veszélyt 

x Gyorshajtásért büntetés! Meddig tűrjük még, 
hogy a Mira keserüvizet nem büntetik meg gyors-
hajtásért, sőt minden fogyasztója dicsérit A Mira 
vizek Szegeden mindenütt kaphatók. 42 

Barfos MOr, Ida leánya és a 
rokonság nevében fájdalomtól meg-
töri szívvel jelenti, hogy a legjobb 
teleség és anya 

Dartos HOrné 
sím. Starh irma 

életének 51-ik, boldog házasságá-
nak 26-ik évében jobblétre szen-
derült. 

A megboldogult földi maradványai 
f. hó 17 én d. u. 3 órakor fog-
nak a zsidó temető cinterméből örök 
nyugalomra helyeztetni. 

Külön villanyos 7a 3 órakor a Du-
gonics térről. 

Részvétlátogatás mellőzése ké-
retik. 

Béhe hamvaira t 319 

A Lloyd-Társulat közgyűlése 
A Szegedi Lloyd-Társulat vasárnap tartotta 62. 

közgyűlését a tagok nagy érdeklődése mellett. 
Bokor Adolf elnök nyitotta meg a közgyűlést, majd 
dr. Bodnár Géza a márciusi napok emlékére ün-
nepi beszédei mondott, amelyben azt hangoztatta, 
hogy a márciusi IS pontból alig valósítottak meg 
valamit, azok nagyrésie ma is csak teljesületlen 
kívánság. Nem valósult meg a szabadság, egyenlő-
ség és testvériség jelszava sem. mert inig a szabad-
ság sokféle akadályba ütközik, addig az egyenlő-
séget kétféleképen mérik, az egyik osztályt agyon-
sújtják a terhekkel, a másikat pedig mentesitik. 
Beszéde végén felolvasta a ma ls aktuális 12 pontot. 

A nagy éljenzéssel fogadott ünnepi beszéd után 
dr. Basch Ferenc tartalmas titkári jelentést ter-
jesztett a közgyűlés elé. amelyben a szegedi keres-
kedőtársadalom súlyos bajaira mutatott rá. Ki-
emelte, hogy milyen károsak a kereskedelemre 
az államtól szubvencionált szövetkezetek, amelyek 
ellen hiába küzdenek, minden fáradozás meddőnek 
bizonyult és a közpénzekből fentartott szövetkeze-
teket a kormány továbbra is támogatja. Megemlíti 
a jelentés, hogy a Lloyd-Társulat állandóan dol-
gozott a vízumkényszer megszüntetésén és min-
den igyekezete arra Irányul, hogy megvalósítsák 
a körvasút tervét. A titkári jelentést tetszéssel fo-
gadta a közgyűlés, majd Virtes Miksa szólalt tel, 
aki Bokor Adolfnak, a Lloyd-Társulat népszerű 
elnökének érdemeit méltatta abból az alkalomból, 
hogy az elnök a közelmúltban töltötte be 70. 
életévét. 

A zárszámadások és jelentések tudomásul vétele 
után betöltötték a megüresedett három választ-
mányi tagsági helyet, a tisztségekre Bloch Zsig-
mondot, Keller Mihályt és Sandberg Henriket vá-
lasztották meg. 

— Elítélt házaló ügynökök. A *árosI kihágást 
bíróság hétfőn ítélkezett ások felett az ügynökök 
felett, akik egy gáztakarékossági készülékkel házal-
tak a városban és akiket a gázgyár a közönséghez 
Intézett figyelmeztetésben szélhámosoknak minő-
sített. A kihágás! bíróság engedélynélküli házalás 
címén 20—20 pengő pénzbüntetésre Ítélte az ügy-
nököket, akiktől elkobozta a mintakészüléket is. 
A tárgyaláson az elitélt ügynökök bejelentették, 
hogy rágalmazás cimén feljelentik a gázgyár Igaz-
gatóságát^ mert nem szélhámoskodtak, nem ne-
vezték magukat a gázgyár alkalmazottainak, ha-
nem egy pesti cég nevében és megbízásából lá-
togatták a magánlakásokat. 

— Rókusi feketeföldek >2. Kölcsönkönyvtár, pa-
píráruk, fiókkiadóhivatal. Délmagyarország 

— A szegedi ipartestület cipészipari szakosz-
tálva március 22 én délelőtt 10 órakor, határozat-
képtelenség esetén 23-án este 7 órakor az Ipar-
testűlet székházában rendes év| tisztújító köz-
gyűlést tart. 

— A tanfelügyelői hivatal u j helyiségei. Csong-
rád vármegye és Szeged várös tanfelügyelője 
közli, hogy a hivatal uj helyiségébe (állami flu felső-
kereskedelmi Iskola. Ferenc József-rakpart) költö-
zött át és ott folytatja működését. 

— A törvényszék helybehagyta Téglás Gusztáv 
büntetését. T é g l á s Gusztávot, a legtöbbször bün-
tetett szegedi csavargót a járásbíróság a mult hó-
napban sorozatos csalások miatt 4 hónapi fog-
házra ítélte és utána bizonytalan időre dolog-
házba utalta. Téglás Gusztáv fellebbezése folytán 
hétfőn a törvényszék T a r a j o s s y-tanácsa tár-

Salta az ügyet és a cigánvlegény büntetését bely-

hagyta. A i ítélet jogerős. 

Bé l renyheség , a máj és az epeutak bán-
talmaí, gyomor- és bélhurut, aranyeres bafok 
esetén a természetes "Ferenc Józsefe keserű-
víz gyorsan és tá|dolom nőikül megszűnteti a 
hasiszervek pangását Sok évi knrhózí tapasz-
talat ígazolfa, hogy a Ferenc József viz hasz-
nálata n bélmüködést kitűnően szabályozza. 
A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, 
drogériádban és fűszerflzletekben kapható, BI 

— Lerhner Jenő balesete. Budapestről jelen-

tik: Súlyos baleset érte az uccán L e c h n e r Jen<> 

műépítészt, a műegyetem és a képzőművészeti fő-

iskola tanárát. A Horthy Miklós-uton egy butor-

szállitó kocsi elütötte Lechnert. akinek balkarja 

eltörött. 

— Somogyi-telepi fiók VI. ucca 284 szára. Köl 

csönkönyvtár, fiókkiadóhivatal, papíráruk. Délma-

gyarország. 

— Megfellebbezték az ipartestületi választásokat 

Hétfőn délután Podven Henrik és nyolc iparom 
aláírásával beadvány érkezett a polgármesterhez 
A beadvány szerkesztői bejelentik, hogy különböző 
szabálytalanságok miatt megfellebbezik az Ipar 
testületi választásokat, kérik a választás megsemmi-
sítését és az uj választás kiírását. Felsorolják azo-
kat a szabálytalanságokat, amelyekre fellebbezésü-
ket alapítják. A legfontosabb szabálytalanságnak 
azt tartják, hogy dr. H o r v á t h Lajos tb. tanács-
nok, Iparhatósági biztos, akit a választás vezetésére 
rendelt ki a város hatósága, az urnák felállítása 
és a szavazás elrendelése után az Ipartestületi ven-
déglőbe vonult vissza és csaknem a szavazásra 
szánt egész időt ott töltötte. Ezért azután ellenőr-
zés nélkül folyhatott a szavazás, az egyes urnák-
nál nem Intézték egyöntetűen a felmerült vitás 
ügyeket, a kortesek lezárt borítékba rejtett aza-
vazólapokat adtak át a választóknak, de ősszevfsz-
szaság volt az összeszámlálás körül Is, az urnák 
helyiségébe idegenek is bejuthattak. 

x A mai gazdasági helyzethez igazodnak az n] 

Del Ka cipSárak. Kirakataink ezt meggyőzően Iga-

zolják. 26 

Férfi ing készítés ^ r e á T 
Nltsovl ta , I s ko l a ucca 25 . M 

Meghívó 
a Szegedi Kenderfonógyár Rész-

vénytársaság 
1931. évi március hó 27-én déli 12 óra-

kor Szegeden, a gyár Irodahelyiségében 

tartandó 

XL. évi 
rendes közgyűlésére. 

Tárgysorozat: 
1. A mérleg előterjesztése és az Igaz-

gatóság jelentése a lefolyt üzletévről. 

2. A felügyelő-bizottság jelentése. 

3. Határozathozatal a felmentvény tár-
gyában, a nyereség felosztása és a fize-
tendő osztalékra vonatkozólag. 

Szeged, 1931. évi március hó 14-én. 

Az igazgatóság. 

Az alapszabályok 8., 13. és 27. §-al 
értelmében felkéretnek a t. részvényesek, 
akik a közgyűlésen résztvenni óhajtanak, 
hogy részvényeiket Budapesten, Kohner 
Adolf Fiai urak Irodájában (V., Bécsi 
ucca 8. szám) vagy Szegeden, a társa-
ság irodahelyiségében letétbe helyezni 
szíveskedjenek. Az évi mérleg nyolc nap-
pal a közgyűlés előtt mindkét helyen 
betekintés végett a t. részvényeseknek 
rendelkezésre áll. aos 


