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BUDAPESTI UTMUTflTO 

Mit játszanak ma a színházakban: 

Nemzeti Színház: A velencei kalmár. Kez-
dete fél nyolc órakor. 

Magyar Királyi Operaház: Rózzalovag. Kez-
dete léi nyolc órakor. 

Vígszínház: Der Gráf von Luxemburg. Kez-
dete fél nyolc órakor. 

Magyar Színház: Anatol. Kezdete félnyolc 
órakor. 

Király Színház: Lily, A szultán. Kezdete 
fél nyolc órakor. 

Fővárosi Nyári Színház: Az álarcos bál. 
Kezdete fél nyolc órakor. 

Fővárosi Városligeti Színház: este Diák-
élet. Kezdete fél nyolc érakor. 

Uránia Színház: Szünet. 
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l limLlJÍ!? moino-23.sz 
Minden este pont 8V4 órakor: világvárosi műsor 

MIMI MARLOW 
a hires kabaré-diva rövid vendégjátéka-

he 4 Mm Rubys Huneysuchle Gompony 
Acrobatie Ladies. komikus sportjelenet. 

Haleys Juveniles 
husz angol csöpség. 

A. G. Hafer Solti Herrnin Májusi cirkusz 
Lóbl é i I k ra ; Tavasz a hivatalban bohózatok. 

Uj tréfák, kuplék és a többi elsőrangú attrakció, 

Vasárnap, május 7-én délután 2'/j órakor mérsé-
kelt helyáru nagy családi előadás MIMI MARI.OW 

és az összes attrakciók felléptével. 

Kovács-kávéház, Andrássy-ut (Oktogon-tér) 

szegediek találkozóhelye. 

Szimplon-kávéház (üzletvezető Hajdú József) 

József-körut 8. 
Bedé-kávéház, József-körut 56. 
István-király szál ló, Podmanitzky-utca. Ké-

nyelmes szobák. Mérsékelt árak. 
Kittner Mihály éttermei Erzsébet-kőrut 13. 
Reményi Mihály , Magyar királyi zeneakadé-

miai hangszerkészítő, Király-utca 58. 
Dr. Fab iny i , volt kórházi orvos Rákóczi-ut 8. 

gyökeresen gyógyítja a nemi betegségeket. 
Szénási és Kardos r.-t. részletfizetésre is 

szállít zsebórákat, fegyvereket, hangszereket 
stb. VI. Andrássy-ut 1. 

Ma szombaton, május 27-ón 

M Ű S O R : 
1. Bompton lányok, látványos. 
2. Bandika süket, tréfa. 
3. A halott, műfilm. 
4. Japán képek, látványos. 
5. Szövetség, komédia. 
6. Ellenfelek, dráma. 
7. Kecsege ur enyvügynök. 
8. Örökség, dráma. 

Mnlíti este 7 és 9 őrekor. ki 

KÖZIGAZGATÁS 
A külvárosrészekért. 

— Nagggyülés Rókuson. -

(Saját tudósítónktól.) A város nagykörúton 

kivüli polgárságának százas bizottsága csütör-

tökön délután tartotta első gyűlését Várhelyi 

József elnöklete mellett a rókusi Módos-féle 

vendéglőben. A nagykörúton kivüli városré-

szeknek kövezet, vízvezeték, csatorna ós vilá-

gítással leendő ellátásának módozatait tárgyal-

ták ós sürgették meg a gyűlésen. 

Először Koncz Kát oly szólalt föl, aki egy 

szükobbkörü előkészítő-bizottság alakítását 

javasolta. 

Korom Mihály meggyőző szavakkal fejti ki, 

hogy elsősorban csatornázni kell a külvárost, 

mert amig csatorna nincs, vízvezetékről be-

szélni nem lehet. Indítványozza, hogy elsősor-

ban a városnál foganatosítás alatt lévő csa-

tom, hálózat elkószitósét sürgessék meg. Rátér 

ezután a külvárosi vizmizóriákra és a gyér 

világítás orvoslását sürgeti. 

Nemecskay Istváu az orvoslás módját kívánja 

megállapítani. Leghelyesebb, ha a sérelmeket 

egy szükebbkörü bizottság írásba foglalja ós a 

külvárosi polgárság elé terjeszti. Ha célt akar-

nak érni és helyzetükön segíteni akarnak, 

meg kell mozdulni az egész város mellőzött 

polgárságának. 

Schütz Antal legalább öt tagot kiván min-

den kerületből kiküldeni az ad hoc bizott-

ságba. 

Juhász Antal, Habel György, Dobó János, 

Volek Mátyás, Szabó Sándor ós Tóth János 

meggyőző és tetszéssel fogadott fölszólalása 

után megalakították a kütvárosrészek bajait 

memorandumba foglaló ad hoc bizottságot. Köz-

felkiáltással a bizottság elnökévé Várhelyi Jó-

zsef tiszteletbeli kanonokot, jegyzővé Rietl 

Aurélt, előadóvá pedig Tóth Imre doktort vá-

lasztották meg. A bizottság tagjai: Temesváry 

Lajos dr, Lakatos Sándor, Vastag József és 

Bálint Mátyás. Habel György, Lörik Árpad, 

Tari Imre, Csák János, Vas János, Kálmán 

Mór, Metzger Péter, Dobó János dr, Ábrahám 

András, Márki Antal Császár Ferenc, Vajas 

József, Császár Péter, Farkas Pál, Nemecskay 

István, Gárgyán Imre, Újlaki Antal, Juhász An-

tal, Kövessy József, Fenyvesi Jenő, Viski György, 

Schütz Antal, Kopasz Antal, Korom Mihály, 

Hirhager Ferenc, Katona József, Szabó Sándor és 

Nyáry György lettek. 

Az elökészitő-bizottság legközelebbi értekez-

letét junius elsején este Rókuson tartja s ju-

nius tizedikén terjeszti a százas bizottság elé 

javaslatát. 

x A kövezetváii i . A kövezetvám szedése 

felöl .érdekes tárgyalás indult meg az állam-

vasuttal. A Máv. szegedi üzlelvezetőségóhez 

átirt a tanács, hogy hajlandó volna-e bizonyos 

föltótelek mellett átvenni a kövezotvámszedést 

a Szeged- és Rókus-áilomásoknái. Az üzletveze-

tőség értesítette a tanácsot, hogy a vámkeze-

lést átveszi, ha a vámjövedelem tiz százalékát 

megkapja, ámbár az ügyet még megfontolás 

tárgyává kívánja tenni. A tanács az ajánlatot 

drágának tartja. A mult évben ugyanis két-

százhetvenszer korona volt az összes kövezet-

vámjövedelem, amiből a két állomáson száz-

ötvenezer korona folyt be. Ennek a tiz száza-

léka tizenötezer korona, tehát tekintélyes 

összeg volna, amennyit a tanács megadni nem 

hajlandó, mert a kezelés most olcsóbba kerül 

s mert Budaposton a kövezetvám kezelóseórt 

a vasút legföljebb két százalékot kap. A tár-

gyalást egyébként folytatni fogják. 

x Fizetés-javítást. A szegedi városi kocsi-

sok fizetésének javítása iránt Völgyessy János 

gazdász előterjesztést tett a tanácsnak. Mivel 

a kocsisok fizetését harmadéve javították és 

mert évenkint ők is illetmóny-kiegészitóst kap-

nak, a tanács a kérelmet nem tartja teljesít-

hetőnek. 

x A tüdővész ellen. A szegedi egészség-

ügyi bizottság szombaton Somogyi Szilveszter 

dr főkapitány elnökletével ülést tart. Az ülésen 

Regdon Károly dr-nak a tüdövész terjedésének 

meggátlására beadott indítványát és a két beU 

területi kerületi orvosi állás szervezésének 

ügyét tárgyalják. 

x Tessék spórolni . A városi hivatalok-

ban igen sok légszesz fogy el s mivel ennek 

megfelelően a légszeszgyár tekintélyes számlá-

kat prezentál, a tanács intézkedni fog, hogy a 

gázfogyasztást a hivatalokban csökkentsék. 

Mozgókép 

Színház :: 

Feketesas-utca, uj Wagner-palota. 

Ma szombaton, május 27-ón 

Műsor: 

1. Kiel látképe, természetes. 
2. Jancsi és a sárkány, humoros. 
3. Caro, nagy dráma. Leirás a „Vass Hír-

adódban. 
4. Emeleti szomszédok, humoros. 

5. Egyszerű búcsúzás, dráma. 
6. Négylábú szakács, humoros. 
7. Trienti város, természetes. 
8. Megrendelt fa, humoros. Leirás a „Vass 

Hiradó"-ban. 
9. Visszatérés a kötelességhez, életkép. 
Műsoron kivüli szám : A vak királynő, 

dráma. Leirás a „Vass Híradódban. 

Előadások kezdete hétköznap este 7 és 9 órakor. 
Vasárnap délután 2-től este 11-ig. 

Hely á rak : Páholy-ülés 1 kor. I. hely 70 fül II. hely 
50 fill. III. hely 80 flll. Katonák, diákok és gyerme-
kek: páholyülés 50 fül. 1. hely 80 fill. II. hely 80 fill. 

III. hely 16 fillér. 

UZLETf lTHELYEZES l 

S j RAKTÁRAMAT 
május hó folya-

mán uj Keleti-

palotába (Kis-u.) 

helyezem át. = 

DÉRY EDE SZEGED 
Addiy a raktáron l e v ő ára-
kat yyári áron kiárnsitom. 

M - HATÓSÁGILAG E N G E D É L Y E Z E T T ^ K é s z férfi- és g y e r m e k r u h á k b a n 

V É G E L A D A S HOLTZER OÁNIEL mmi 
csak junius hó 15-ig. = Széchenyi-tér. 


