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H i r e h : 

f f r Csütörtök. Róm. k«th. 40 vértuttu. 
* X M Protestáns Olimpia. Nap kél 6 óra 

24 perekor, nyugszik 17 óra 57 perckor. 
A Somogvl kfinyvtár olvasóterme nyitva van: köz. 

napokon délelőtt 10-től l-ig, délután 4-től 7-ig. 
A ntBzeam nyitva délelőtt 10-től fél l-ig minden-
nap, vasárnap, ünnepnap Is. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap 

Szegeden a gyógyszertárak kőiül szolgálatot tar-
tanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos-sugárut 59. (Te-
lefon 1998.) Borbély József, Tisza Lajos-kőrut 20. 
(Tel. 2268.) Gerle Jenő, Klauzál-tér 3 (Tel. 1359.) 
Moldván Lajos, Újszeged, Vedres-u. 1. (Tel 1846.) 
Nagy Gy. örök: Takács István, Boldogasszony-
sugárut 31. (Tel. 2125.) Selmeczí Béla, Somogyi-
telep. (Tel. 3425.) . 

— A miretasf élelmiszere» magek. A város nép-
jóléti ügyosztálya a kerületi szegényhivatalbk ut-
ján szerdán megkezdte a mirdusi élelmii*ercso-
magokra szóló utalványok kiosztását. Márciusban 
5300 utalványt -adnak kV A* utalványokat szomba-
ton délig kell beadni a kereskedőkhöz és a jövő 
hét szerdájáig minden, igényjogosult megkapja a 
csomagját. Februárhan az ínségesek választhat-
tak félkiló borsó, vagy ugyanannyi lencse kőzött, 
most mindkettőből negyed-negyedkilót kap min-
denki. 

Belvárosi Mozi m. 
RONNY 

fc álmán Imre operettje 

WILLY FRITSCH 
NAGY KATÓ 

főszereplésével. Azonkívül A rémületek hajija, 
trükkfilm é« A ragadozó madarak világából, 
természeti felvételek. Eladások 5, T, 9 ¿rakor 

KOrZÓ MOZl csfltSrtSkSn 
Liane H"id és W'atter Rilta főszereplésével: 

Játék az élettel 
cirkuszi tragédia 8 felvonásban. — Azonkívül: 

A z ó c e á n v é r t a n u l 
Dráma 8 felvonásban. Főszerepben Ottó Gebühr 

El ó'a-iások 5. 7, 9 órakor. 

Meghívás közgyűlésre 
A Szegedi Keramit- és Mö téglagyár Részvény 

társaság 1932. évi márciua hó 25-én délelőtt 11 
órakor tartja 

XXXVI. évi 
rendes közgyűlését 

a gyártelep irodahelyiségében, melyre a t. ré z 
vényeseket ezennel meghívja. 

Szeged, 1932 március hó 9. 
AZ IGAZGATÓSAG. 

TÁRGYSOROZAT: 
1. Két részvényes kiküldetése a közgyűlési jegy-

zőkönyv hitelesítésére.. 
2. Az igazgatóság és felügyelőbízo'-'iíg jelen-

tése és mérleg előterjesztése és megállapítása. 

3. Határozathozatal az üzleteredmény tárgyában. 
4. A felmentvónv megadása iránti intézkedés az 

igazgatóság és felügyelőbizotls íg részére. 
Jegyzet: Mindazon részvényesek, kik a közgyű-

lésen résztvenni óhajtanak é i szavazati jogaikat 
gyakorolni kívánják, felkéretnek, hogy részvényei-
ket az alapszabályok 8. f-a értelmében 8 nappal 
a közgyűlés előtt a Szegedi Keramit- és Mü-
téglagyár Rt. irodahelyiségében, a Magyar Alta-
lános Takarékpénztár Rt. szegedi fiókintézetéaél 
vagy a Szeged-Csongrádi Takarékpénztárnál - le-
tétjegy ellen — letétbe helyezzék. 

As alapszabályok 26. {f-a értelmében a mérleg-
és üzleteredményszámla az igazgatóiig és felűgye-
lőbizottsig jelentésével együtt a gyártelep iroda-
helyiségében a közgyűlést megelőző 8 napon át 
bárki által. l*tekjmthet$ ÍM 

— A behozatal ujabb korlátért«. A miniszté-
rium most kiadott rendelete szerint az alább felso-
rolt áruk is csak a kereikedelemügyi minisztérium 
engedélye alapján vámkezelési illeték fizetése mel-
lett hozhatók be: süllő, tengeri, dió, kend«rk''ró, 
tilolt és gerebenezett kender, kenderkóró éa hulla-
dék, ramié, manilla, aloé, sjsal kender, m i « nö-
vényi rostanyag és ezek hulladéka, kenderfonál <'* 
fonál másutt nem említett növényi anyagból (561 
vámtétel), kisforgalom számára kiszerelt kender-
fonál, kévekötő, keskenyáruk, kenderből vagy pa-
pirosfonálból, kendertömlők, zsineg é l kötélverő 
áru növényi anyagokból, műszaki cikkek és mis 
textilipari termékek, kenderből, papirosfonálból és 
jutából, női és leány felsőruházatok, női, leány 
és csecsemőfehémemü, ágy- és a<z'alnemü, törül-
köző, zsebkendő és h- ionló fehérnemű, másutt 
nem emiitett varrottáruk, kész kalapkup nemezből, 
kéízférfi és flukalap, kerékabronci kaucsukból, 
szőgetelési és szerelési cjkkek agyagból, porcelán-
ból, késmüves áruk (799 vámtétel), inditó, ellrn-
állásszabályozó villamoakészülékek, kapcsolótáb-
lák és szerelőcikkek. Nem kell engedély azon 
árnkra, amelyek március 6-ika előtt feladattak ét 
amelyekre a vámkezelés március 15-ig megtör-
ténik. 

x LBgjobb kávék Hirschl testvéreknél- 176 
— Meghalt egy szegedi flu a francia Idegenlégió-

ban. A budapesti francia követség továbbítás cél-
jából francia és magyar nyelvű levelet küldött 
a város hatóságának K ő v á r y It'ván dmére Kő-
váry Istvánt a franda kormány megbízásából arról 
értesiti a követség, hogy fia, Kőváry Ti ván, a 
francia idegenlégió őrmestere február 3-án beteg, 
ség következtében meghalt Marokkóban. A kóvetjég 
a franda katonai hatóságok részvétét tolmácgjlja 
a i elhunyt édesapjának. 

x Jó pflrkaitkávé p 6.40 Hirschl testvéreknél. 

Briand és Verne 
Briand a békéért harcolt; fanatikusan a költői 

lélek egé'z szenvedélyeg égével, amely vetekedett 
Barbusse tüzével. Romáin Roiland lelkei bégével és 
ha mindez az emberiség jövő boldogitására irá-
nyuló erőfeszítés nem az államférfitől. hanem egy 
bohém és romantikus álmodozóból larjadt volna 
ki, Briandt akkor is gyászolnia kellene ma az egciz 
világnak. 

Briand 70 éves élete végéig megmaradt az a 
romantikus ifjú, akinek lelkét — J o l e s V e r n e 
irányította. A vasárnapi ünnepi ebédek emléke a 
nagy regényírónál, aki a tízéves kis Briandban már 
felfedezte a mutatkozó oroszlánkörmöket, nem 
halványodtak el az öreg politikusban se». Briand 
apja után talán V e r n e Gyulát tzerette legjob-
ban, akihez tanítómestere vitte bemutatni. Nem-
csak a gyermekfantázia izgalmával, a nagyeszű 
kis diák büszketégével ragaszkodott Vernéhez, ha-
nem mert Verne Gyula komolyan vette a tizév»e 
Briand barátságát és a*t mély meggyőződi i-el, me-
leg sziwel viszonozta íz. Ha a kis Briand vasár-
nap délben felszaladt öreg barátjához, a falakon 
száz és a?áz táblácskán már ott voltak a külön-
féle mértani és algebrai számitások, a regények 
fantasztikus, de izámtanilag helytálló tervei, ame-
lyek megelőzték egy ujabb Verne-regény elindulá. 
s'át. Verne kitörő örömmel figyelte a kis fiu nagy 
érdeklődését, kérdéseit, amelyek nemeg- azsr ve-
zették uj nyomokra és arra az ntra, amely leg-
közelebb esik az ifjúság lelkéhez. Az ebédeket 
lelkes tervezgetésekkel töltötték el, utána pedig 
elindult a jelen és a jövő nagyembere ho izu 
órákig tartó sétákra... Vemének' regény téma lett 
a tízéves gyerek; látta benne az elragadó szónokot, 
a bozontos hajú, sematikui munkára képtelen, de 
zseniális intuidókkal orsjanjzáló, vezetőire hiva-
tott egyéniséget. fis ahogy Verne akkor látta 
Briandt, meg is irta ,Két évi vakációt cimü re-
gényében, még a nevét is meghagyva a kis diák-
nak. Verne szelleme a kis Briand meglát; iában 
ugyan ugy valóság lett, mint sok má i technikai 
felfedezése, az utópiák és fantáziák rejtélyei és 
regényes álmodozásaiban. 

Briand egy életre való ihlettel hallgatta Verne 
tanításait A páthosz a nagy • ilus és az egyszerű 
lira, mind megfértek ebben a kiváló emberben, 
aki a franciák csodálni való romantikus roman-
cier-jével töltött emlékeiből merített életfilozófiát, 
útmutatást. Amikor pedig a megpróbáltatások fel-
hői borultak rá, állandó no Z-algia maradt szá-
mára az a világ, amelyet Verne Gyula képviselt 
és alkotott, l ?. 

Vasárnap délután 3 órakor 
kezdődik Szeged bridgebal« 

noksága 
5zeced bridgetársadalma nagy érdeklődé I 1 vár. 

ja az első brjdgebajnokságot, amit a Magyar 
Bridge .Szövetséggel karöltve rendezünk meg. A 
nevezéseket a szőve'« "cr eltagadta és közölte, hogy 
a verseny zsűrijében a szövetséget zombori Rónay 
Gyula fogja képviselni Hogy a versenyt fennaka-
dás nélkül bonvolithasauk le. elhatároztuk, hogy 
a bajnokságot vasárnap rféhi én 3 órai ftprleU'I 
rendezzük meg a Ka*s «'álló emeleti termében, 
így bőséges játékidő áll az egyel csapatok ren-
delkezésére és a 7«jri a végső eredményt még 
vasárnap meg tudja állapítani. A győztes team 
húsvétkor ré?z'v*l Budapesten az országos baj-
nokságban. 

— MAwu* IHés affcHlál* a "Munkasot'honban. A 

r ípciáldemokrata szakizervezeti bizottság közli, 
hogy M ó n u s Illés, a szodáldemoknata paila-
menti frakdó titkára betegsége miatt a mult hé-
ten elmaradt »Kapitalizmus—szocialízm • rimü 
tudományos előadását 11-én, pénteken s ? 7 óra. 
kor tartja a Munkásotthonban. (Hétvezér-ucca 9 ) 

— Jogi előadás. Az Egyetem Barátai Egyesüle-
tének fog- és államtudományi szak « tá'lyában 
14-én, hétfőn délután 6 órakor E is n e r Manó 
ügyvéd fog előadást tartani »A* envbitő és «ulyos-
bitó körülmények s a büntetés ' szabása« dm-
mel. Az előadást, mely a központ ecetemen az 
első számú jogi előadóteremben 1 ••*. megbeszé-
lés követi. 

x Nátha»? kérjen Hapdkrémet a Kígyó Pati-
kában. Klauzál-tér, Kárász-«, sarok. 56 

— Adomány. Kerekes Andrásné r'igére Viliké 
1 pengőt, ő. F. 1 pengőt küldött 'z^rkegzt. •'-
gűnkbe Ai adományokat rendeltetési helyére jut-
tattuk. 

x Kérjen mindenütt Gerely kakukffieukorkát. 
— Hét va*on fnséííbuzáT ta»p a vár»«. A nép-

jóléti mini z'éríumtól érte íYs' kapott a polgár-
mester, hogy fölterje^zH;6 alapján a miniszté-
rium a már kiutalt 3700 mázsa inségbuzán kí-
vül további hét vagon. 700 mázsa inségbuzát utalt 
ki a szegedi Ínségei'k tzámára. Az inségbuza 
árát a városnak októberig kell kamatmentesen 
megfizetnie. 

x Csukatod* kel fz p 2 80 Hirschl testvéreknél. 

Bokor Adolf 
tiszteletbeli legünk végtisztességéhez 

csütörtök délelőtt 10 órára kérjük tag-

jaink megjelenését. m 

Szegedi Kereskedő* 
Szövetsége-

Ax Aszfalt' is Kátrányipar r.-t igaz-

gatósága, felügyelőbizottsága, tisztvi-

selői és munkása i mélyen megren-

dülve fá jda lommal jelentik, hogy a 

vállalat alapitója és elnöke, 

Bokor Adolf 
március hő 8-án elhunyt. 

Párat lan jósága, együttérzése min-

den szenvedővel, feledhetetlenné teszi 

örökre emléké t 

Kerékpárosok ! 
Egyik nagy gyáramtól sikerűit az alanti kerékpár 
gummikat és kellékeket olcsón megvásárolni: 

KülsBgummi kev. ha zn. 3.50—5.— p.\g 
Belstgummt » » 140—1.M • 
Pedálok » » Í.S0—2.W » 
Ehófék • » U0—1.90 • 
Abroncsfék » » 2.20—2.M » 

Lánc » » 1.50—2.20 • 
Kerékpárokból a világhírű »STVRIA«, »TRIUMPH« 
é« >PUCH< gyártmányok raktáron. A magyar 
gyártmánva »CSEPEL« kerékpár ná'am kapható. 
BADT6 és VARBOGÉPEKBEN vezető márkákat 
tartok. GYERMEKKOCSIKBÓL a tegolcsóbbtól a 
legdíszesebbig. Javítások olcsón, ős«zes alkatré-
szek raktáron. 174 
S z á n t ó S á n d o r g é p k e r e s k e d t i 
Szeged,„ Kiss Dávid-palota, Kiss ucca J. szám. 


