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kalács Fried Adolfné 3 üveg befőtt, Mcsonyi Anna 50 ozeouna és cigaretta, Homor
István né 8 drb toEpárna, Onatinczky Andrásné 2 drb •tollipáma 2 hímzett .huzattal, Lugosi
Döme dr. 1 könyvszekrény, özvegy Galicerné
kávé ozsonna kiflivel, özvegy iDombrádymé
50 drb sütemény, Orbán Irén csokoládé, Fried
Adolfné 40 kávé és kalács, dr. Gyuritza iSándorné 1 tábla szappan, dr. Kőhegyi Lajosné
2 drb nadrág, 2 drb kabát, 1 pár cipő, Pa tár
Istvánná kávé és kalács, dr. Lugosi Döme 5
üveg bor, (Pccsíjtkó Kárcily 1)2 d r b csésze,
Kátay Mária kávé ozsonna és cigaretta és
100 zsemle, üjszentiván német asszonyai 10
klg. szappan, dr. Járosi Jenő 1 drb paplan 2
huzattal 1 nagy, 1 (kis vánkos 5 huzattal 2
.alsó lepedő, (Hencemé 200 drb cigaretta, és
40 drb pogácsa, Arany Károly 13 füzér füge,
Gaál iKálmánné 5 kiló kockacukor és újságok
(német maigyár), (ízvogy (Erdélyi Ignáczné
50 kávé 50 kalács. 'Kegyesrendi társház 120
korona karácsonyfára, Tolnáy és Németh JáJiosné úrnők 8 üveg befőtt 57 drb sütemény
éis tépés 100 drb cigaretta, ©alanyi György
20 drb tojás, Wellisdhek Ferencné (egy sebesült katona felesége) 20 K, iHauzner Adolfné
10 K , Rein'hard Vilmosné 2 K, 1 doboz
ret-ta, Hubacsek Ilonka 2 K, Reáliskola szolgája 1 üveg paprika. Amidőn a hazafias közönség dus áldozatkészségéért köszönetet
mondunk, ki kell hogy emeljük a kegyesrendi rendház 120 koronás adományát, melyet a sebesülteik karácsonyfájának elkészítésére adott, hogy ezáltal a családjuktól távolié m szenvedőknek elviselhetőbbé tegyék a
csalá di kör hiányát a szeretet ünnepén. Ezenkívül k:i kell még emelnünk Weileisehek Ferómené adományát, tki azáltal igyekszik báláját kifejezni, hogy 20 koronát küldött a
kórháznak, bel férje, mint sebesült fekszik.
— Mflgáncsomagforgalom a tábori postákkal. December 5-től, bezárólag december
I5-ig minden tábori postahivatalhoz újból
lehet csomagokat küldeni. A csomag súlya
legfeljebb 5 kilogramm, terjedelme pedig bármely irányban 60 centiméter .lehet. Tartalmazhat ruházati cikkeken kivül könnyen
nem romló élelmiszereket (füstölt liust, szalámit, sajtot, kétszersültet, csokoládét, konzervet, stb.) és dohányt, szivart is. A burkolat csak viaszos vászon, vagy vízálló más
szövet, avagy jól leszögezett faláda lehet. A
címet lehetőleg 'magára a burkolatra, vagy
külön vászonlpra ugy kell drni, mint a tábori
postai leveleknél. A vászonlapot nem szabad
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a burkolatra ragasztani, hanem tartósan
oda kell varrni. Célszerű, h a a eimirat másolata a csomag belsejében el. van helyezve. A
feladó tartozik a szállítólevélre „saját vészé
lyemre" szavakat felírni. A szállítólevél
szelvényére csak ,a feladó nevét és lakását
szabad feljegyezni. Bérmentesítési dij 60 fillér. Ha a csomagot a címzettnek bármely okból nem lehetne kézbesíteni, a tartalmat a
rászoruló
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MŰSOR:
PÉNTEKEN: Vendrey
Ferenc, a Víg
szinház művészének vendégfelléptével bérletben leszállított helyárakkal Cilinder. Bohózat.
(Páratlan íh<ssl)
SZOMBATON: Vendrey Ferenc a Vig
szinház művészének vendégfelléptévei bérletijén leszállított helyárakkal Ezüst pille,
énekes játék. (Páros -'/a-os.)
VASÁRNAP d. u.: Napsugár kisasszony.
Operett,
ESTE: Vendrey Ferenc, a Vig szinház
művészének búcsú/felléptével, bérletben leszállított helyárakkal Vén bakancsos és fki a
huszár, eredeti népszínmű. (Páratlan 3/a-os.)
Vendrei Ferenc vendégszereplése. A
színházi iroda jelenti: Vendrei Ferenc egészen különleges művészetét a legteljesebb
mértékben méltányolta mindenkor a szegedi
közönség. Mostani, bárom estére terjedő vendégszereplését is élénk érdeklődés előzi meg.
Olyan szerepeiben lép .föl, amelyekben varazsos egyénisége, minden szeretetre méltóság;:
pompásan érvényesül. Pénteken a Cilinder
tőrzsfőnökét játsza el, szombaton Az ezüst
pille énekes bohózatban jut bálás térhez, vasárnap este pedig A vén bakancsos és fia cimü népszínműben tér vissza egyik legkiválóbb régi szerepéhez. Mind a három előadásra
a leszállított áru jegyek érvényesek.
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Pén'eken, szombaton és vasárnap
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His sláger!

afael a czigány

A dán színészek remeke

Dráma 4 felvonásban

A háború szenzációi!!!
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TARTALOM:
1. Egy az oroszok által megrongált hid.
2. Egy az oroszok által Przemyslnél visszahagyott
felrobbantott ágyúcső.
.—. 3. A mozsarak útközben.
® 4. A tüzérségi főfelügyelő, Lipót Salvátor főherceg
® e g y 30.5 centiméteres mozsárnál.
_
5. A mozsarak beépítése és felszerelése a főherceg
0
előtt.
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közt osztják

mutatja be ezt a szenzációs müvet, melynek
előadási tartama két óra. Egyik mozikritikusuuk véleménye, hogy sohasem fogjuk elfelejteni ezt a hatalmas müvet.
exiraniibiinaaiiaba.humbaabaaaasbbaahsba.b.onbssm.b
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VAS S Á N D O R

szájo adlás
nélkül.

B a r t a Ágoston fogtpchnikus

legénység

— Orosz gyermek- és leánykereskedők.
Rendkívüli érdeklődés mellett mutatták be
Budapesten az orosz gyermek- és leánykereskedők című filmet. lEait a kinematcgrafiai
müvet, nem lehet összehasonlítani más mozgóképpel. Annyira más hogy nem is mozgókép a szó megszokott értelmében. Az .a határozott- irányzata, hogy bemutatván a lélekkufárolk vakmerő gazsiágait, hatalmas fegyvert szolgáltasson azoknak az erkölcsi testületeknek, amelyek a gyermeknek, a nőnek védelmét írták zászlajukra. A nagyszabású mii
nagyrészt Altrend Henriette rendőri asszisztens nyomozásai ós hiteles adatainak felhasználásával készült. Meg kell állapitanunk,
hogy ez minden tekintetben mesteri megoldástnyert. Sohasem láttunk érdekfeszítőbb darabot! Két óra hosszat nem lankadt érdeklődéssel követtük jelenetről-jelenetre a nagyszabású erkölcsrajzot, amelynek minden mozzanata az életből van ellesve. A művészek,
akik a főszerepeket kreálták oly kiválóat
produkáltak, hogy a néző, mire a- darab lepördül a vásznon, rég elfeledte már, hogy
színészeket látott maga előtt. Azt (hisszük,
ennél nagyobb dicsérettel nem adózhatunk a.
szereplőknek. Konstantin Leopoldina a Rslrrbardt gárdájának kimagasló művésznője csodálatos alakításaiban, Valottá k. a. valósággal játszik a közönség ideglmrjain, Agerty
több szerepben remekel. Kétségtelen, hogy
péntektől kezdve az Uránia a közönség tódulás központja lesz, egyben avalója az idei
saison első nagy film-attrakciójának. Megjegyezzük, hogy Berlin és Bécs csak ezután
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Az általam készített
rágásra kitűnően használható a valódi fogaktól fel nem ismerhető, az eredeti fogakat teljesenpótolják. Készítek továbbá arany koronákat és levehető arany hidakat jutányos árak
mellett. Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve
t
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6. A lövegek szállítása.
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7. Egy 30.5 centiméteres löveg kicsomagolása.
8. A motoros mozsár töltése.
|b[
9. Az elevátio beállítása.
10. Egy 30.5 centiméteres ágyú elsütése.
b=}
11. Egy léghajóban megfigyelik a lövegek hatását. |®J
12. A mi 30.5 centiméteres mozsaraink szájában .fijjj"
kényelmesen elfér egy emberfej.
[=
13. Csapateltolások naplementekor.
|al

Valamint a 2 órás uj műsor
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Előadások pénteken és szombaton 5, 7 és 9 órakor, vasárnap S
délután 2 órától éjjel 12 óráig
Rendes helgárak M
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