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szagos Bizottságnál, bogy a törvényhatósági 
bizottság által megszavazott ;000 koronán fölül 
a vármegye közönségének köre ben megindított 
gyűjtés eredménye már elérte a 100.000 koro-
nát. Mindezek az adomán", ok ú j r a és ú j ra bizo-
nyí t ják azt a szeretet «'s azi a hazafias lelke-
sedést, amellyel egész M igyarország fölkarolta 
a háború által súj tot t v; VI e-k lakosságának 
ügyét. Ez a szeretet és ez a lelkesedés már ed-
dig is töhb mint két millió koronát eredménye-
zett annak az akciónak javára, amelyet gróf 
Khitev-TIédervóry Károly elnöklete alatt álló 
Országos Bizottság a háborúban földúlt 'tűz-
helyek u j ra.föléip itésér e Szent István-napján 
megindított. 

— Utazás az Oroszországból elfoglalt 
országrészekbe. A kereskedelemügyi miniszter 
a. szegedi kereskedelmi és iparkamarához a 
következő értesítést küldötte: 

A hadsereg/főparancsnok rendeletet adott 
ki, amelyben az nflevél-ügyet Oroszországnak 
az osztrák-magyar katonai igazgatás alatt álló 
területeire nézve szabályozza. E rendelet értei-
métien azoknak, akik az elfoglalt terület hatá-
rá t átlépik, útlevéllel kell magukat igazolniok, 
amely útlevelet a minisztérium 1915. évi január 
16-iki 282. M. E. sz. rendeletének megfelelően 
és kifejezetten aiz elfoglalt területre való uta-
zásra kell kiállítani s azt a .hadügyminiszté-
riumnak vagy a hadseregfőpaüaniesnokságnak 
(h ad táípf őpa r a n csnoks ágn a.k), i 1 let ve v a lamel y 
kirendelt utlevélvizsgáló állomásnak láttam o-
zásával kell ellátni. A hadseregif öparancsnok 
most említett rendeletének 6. szerint azon-
ban azok a személyek, akik a rendelethez mel-
lékelt minta szerint kiállított és a mintában 
megjelölt módon hitelesített és láttamozott ér-
tesitő ivvel igazolják, hogy valamely belföldi 
kereskedelmi vagy iparvállalatnak a képviselői, 
az útlevélnek a fentiek szenint előirt látta-
moztafcására nincsenek kötelezve. Ily értesítő 
ivek a szegedi kereskedelmi és iparkamaránál 
megszerezhetők. 

— A tolvaí népffS1ke1*. Megírtuk annak 
idején, bogy Farkas András szegedi bonvéd 
népfölkelő Friedmann János kocsis-tói a do-
rozsmai uton ellopott 1200 koronát, amely pénzt 
a kocsisnak gazdája 'adta át, bevásárlásokra. 
A honvédhadosz'tálybiróság hétfőn a tolvaj 
népfölkelőt egy évi börtönre i tél te. 

— Tüz az ujszegedi állomáson Hétfőn 
délután egy órakor az ujszegedi állomáson 
kigyulladt egy vaggon, amelyben kemterkóc 
volt. A kivonult tűzoltóság lokalizálta a tü-
zet, de a vag'gont és a rakományt nem 1 elle-
tett megmenteni. A kár 8000 korona. A tiiz 
ugy keletkezett :a vizsgálat megállapítása 
szerint, bogy egy 14 éves gyermek a vaggon 
oldalán gyufát gyújtott, melyből egy szikra 
lepattant a kocsiba. 

— A muszka vendég. Pás tor József u 
háborús vonatkozású elbeszéléseiben a magyar 
nép alakjait, a, magyar ,katonát ál l í t ja elibénk, 
ugy, ahogy a háború az anyaiföldből kiemelte: 
erővel teljesen, meleg humorral és mély benső-
séggel. A kötet neliány darabjában, mint pél-
dául a bevezető elbeszélésben „A muszka ven-
dég"-ben, a legegészségesebb magyar humor 
csillog. A magyar nép kedélyének és szivének 
művészileg megfigyelt s átérzett jellemzése. 
Máshol a költői emelkedettséget érezzük, mint 
például a Csuti Péter lobogója cimii elbeszélé-
seiben, de főként .a hosszabb terjedelmű Huszár 
legenda ciinü drámai formában megii't költői 
játékban. Bér Dezső, az ismert rajzolómiivész 
készített az ízléses kiállítású kötethez címlapot 
s a Légrády Testvérek cég adta ki. Ára 2 kor. 
Szegeden Várnay L. könyvkereskedésében kap-
ható. 

— Uj magyar filmek. Külföldön a tnagyar 
színész és magyar rendező, meg a magyar szín-
padi ivó neve régóta a legjobb csengésű. Most 
a magyar film is keresett cikk már, mert elér-
kezett a technikai kiforrottság ideje. A magyar 
film felveszi a versenyt bármely külföldi film-
mel. A szegedi közönségnek is módjában lesz 
erről az örvendetes igazságról meggyőződni, 
mert szerdán és csütörtökön iaz Uránia-szín-
házban csupa magyar filmeket mutatnak be. 
Ezek a filmek „Trikolor" filmek néven már 
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Kedden, október 19-én 

Szenzációs két sláger!! 

külföldön is szép sikereket értek el. Hires ma-
gyar színészek és színésznők játszak a főszere-
peket. Viszontláthatjuk Hadrik Annát, a volt 
szegedi színésznőt is, akiről csak 'annyit irtak 
a külföldi lapok: tökéletes moziszinésznő. Sze-
repelnek a filmeken: Gózon Gyula, Vándor j 
Gusztáv, Zilahy Gyula stb. Szóval szenzációs 
premierje lesz szerdán az Urániának, melyre 
már most felhívjuk a közönség figyelmét. 

— Tanuljunk idegen nyelveket a Városi 
Nyelviskolában. Telefon 14—11. 

A legfőbb vígjáték 

Vígjáték 3 felvonásban. 
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Egy züllött leány 
története. 

Dráma 3 felvonásban. 

Valamint az uj 

kisérő műsor! 

Előadások 5,7 és 9 órakor. 

SZÍNHÁZ 
MŰVÉSZET 
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SZÍNHÁZI MŰSOR: 
KEDD: Farkas, szinmü (páros). 
SZERDA: Tündérlaki lányok, életkép (pá-

ratlan). 
CSÜTÖRTÖK: A bájos ismeretlen, operett, 

bemutató. 
PÉNTEK: A bájos ismeretlen, operett (pá-

ratlan). 
SZOMBAT: A bájos ismeretlen, operett 

(páros). 
VASÁRNAP délután: Az obsitos, operett. 
VASÁRNAP este: A báijos ismeretlen, ope-

rett (páratlan). 

hz Ujházi-e:t mozgalom. Egymásután 
jelentkeznek .a vidéki igazgatók, Ihogy novem-
ber 5-én készséggel rendezik azt az előadást, 
amely TJjházi Ede javát fogja szolgálni. Va-
sárnap jelentette a Délmagyar ország, hogy az 
•aradi szín tá rsula t nevéjjen Szendrey Mihály, 
a temesvári színtársulat nevében pedig Sebes-
tyén Géza igazgató közölte, hogy kötelességük-
nek tart ják a tervezett előadással TJjházi Edét 
támogatni. Ma a miskolci igazgató: Palágyi 
Lajos adta hir ül, bogy részt vesz a nemes ak-
cióban és társulatával együtt mindent elkövet, 
bogy az előadásnak minél fényesebb erkölcsi és 
anyagi sikere legyen. 

A bájos ismeretlen premierje. A szín-
házi iroda jelenti: A bécsi lapokban ujabban 
élénk viták folynak, hogy az operettszerzők 
közt kié most az elsőség pálmája: Lelháré-e 
vagy Strauss Oszkáré? A Leibáristák a mester 
régi világsikereivel érvelnek, a Strauss-ipártiak 
pedig Strauss mostani nagy sikereivel bizonyí-
tanak. A bájos ismeretien, A legénybucsu most 
a háborús időkben is a 400-ik előadás felé tar-
tanak s Lehár már 3—4 éve 100-on nem igen 
vitte felül. Annyi bizonyos, ihogy a jelen nép-
szerűségét teljes mértékben Strauss bír ja és 
•ahol még van jókedv és száll a dal, ott most az 
ő érzékien meleg melódiáit dúdolják s azokon 
búsulnak viagy derülnek. Az egyik legszebb 
muzsikáju és pompás, mulattató szövegű u j 
operett A bájos ismeretlen, amelynek csütörtöki 
premierjére, mint a szezon operett eseményére 
lázasan készül a színház Ferenczi főrendező, 
Rádió karmester és Matány táncmester veze-
tése alatt. Déri, Hil'bert, Solymosi, Miatány, 
Sümegi, Asztalos, Hantos, Lázár, Ihász, Szilá-
gyi, Forrai kipróbált színészi képességére van 
bizva a darab sikere és biztos, liogy a színház 
legforróbb estéire emlékeztető szép előadásban 
lesz része a közönségnek. Jegyek előre vált-
hatók. 

Belvárosi Kávéház 
Elsőrendű kiszolgálás. 
— Jó kávéházi italok. — 
Reggeli és uzsonna kávé. 

Szíves pártfogást kér Radó Ignác, kávés. 


