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tiszta jövedelme 1007 ko-rond 02 fillér volt. 
A részletes elszámolást és .feliilfizetéseket 
Evkönyvünkben közöljük. — Szeged. 1916. 
február 24. — Raskó Istvánné, elnök. Hauser 
Rezső Sándor, pénztáros. 

— Ismét hadifoglyokat kér a város. A 
viz levezetési munkálatok végzésére kétszáz 
hadifoglyot helyeztek kilátásba a város ré-
szére. de csa'k Ihatva n érkezett, akiket a Sár-
gat'ó-le.esapdásánál áffitcttak munkába. A 
vá,ros felterjesztést fog a kormányhoz intéz-
ni aziránt, hogy több foglyot bocsássanak 
rendelkezésre, mert ilyen csekély munkaerő-
vel a termőföldeket nem lehet a vadvizektől 
megóvni. 

— A hadiárváknak. A Magyar kender- és 
len ipar- részvénytársaság újszegeid gyárá-
nak alkalmazottai által február 12-én .az 
ipar testületi vendéglőiben tartott táncmulat-
ságán felüLfizetek: Szász Ernő igazgató. Sze-
gőd, 'Euidhs Leó, Fayer Sándor igazgatók .Bu-
dapest 60—50 korona, Révai Jenő, Menczer 
Vilmos, Raida/pes.t 25—25 korona, Devos Al-
bert .igazgató, Szeged, Fiscfhoff Dezső, Gaal 
Ferenc .20—<20 korona, iKrauss Miksa. Rétliy 
József, .Lénárd Ernő, 10—-10 korona, Faragó 
Erzsi 5 korona, Marton Pál, 3 korona, Vetró 
Lajos, ,N. N. /honvéd tizedes, N. N. honvéd 
őrvezető, 2—2 korona, Pusztai Béla 1 korona, 
összesen 305 korona, tnely adományokért ez 
uton mond szives köszönetet .a .rendezőség. A 
táncmulatság tiszta jövedelme 235 korona, 
mely összeg a hadiárvák javára a llradsegc'flr-
ző hivatalnak február 14-én elküldetett. 

—Burkolatjavitás a villamos sínek mentén 
A városi tanács csütörtöki ülésén elhatároz-
ták, hogy a villanrosvaisut igazgatóságához 
felszőlitást intéznek, hogy a. sínek mentőn 
felszedett burkolatokat .minél előbb állíttassa 
helyre. 

— Több mint tízezer hadisegélyes. A 
városi tanács csütörtöki ülésén Koczor János 
adóügyi tanácsos bejelentette, hogy Szege-
den tizezerötszázan részesülnek hndisegéiy-
ben. A 43—50 évesek bevonulásáváf éz a 
szám, természetesen, emelkedni fog. 

— A tavaszi vetőmag beszerzése. A föld-
mivelésügyi miniszter csütörtökön regig cd a 
következő táviiratot intézte a polgármester -
bez: — Tavaszi vetőmag rendelések most 
már csak aibfban az esetben .fogadhatók el, ha 
a megrendelések a vételárral együtt legké-
sőbb február .29-ig a Magyar Mezőgazdák 
Szövetkezetéhez beérkeznek. 

— Magyar Szalon. Rendkivüli gazdag, nyolc-
van oldalra terjedő tartalommal jelent meg 
a Magyar Szalon társadalmi, kritikai, szép-
irodalmi és közgazdasági havi folyóirat 
februári száma. Hevesi Józseif 33 esztedős fé-
nyes múlttal biró folyóirata, amelynek ha-
sábja In a legkiválóbb irói gáridia nevelkedett 
fel, amely évek hosszú sorári át Jókai, Mik-
száth, LDóczi Lajos, Tóth Béla, az Ábrányiak, 
Reviczky Gyuíh, Endrődi Sándor stb. legki-
válóbb írásait nyújtotta .a magyar intelli-
genciának, most, egy rekonstrukción ment 
keresztül. iA (folyóirat főszerkesztője Hevesi 
József mellett a szerkesztést ezentúl Bizony 
László Ihirlapiró, a munkái .rovtin jól ismert 
közgazdasági iró iát ja el. lA februári szám, 
amely már az ő nevét viseli, a Magyar .Sza-
lon fényes múltjához méltó magas színvo-
nalú tartalommal lép a közönség elé. .Az iz-
la.mról Marczáli Henrik, a Balkán-vonatról 
dr. Bnlkányi Kálmán, a Keleti Gazdasági 
Központ igazgatója irt cikket. Pivkner Já-
nos orsz. képiviselő „A bajor trónörökös 
frontján" cim'mel a francia hadszíntéren tett 
tanulmányútjáról irt érdekes cikket. Dr. Sis-
manoff Irén .Bulgáriáról" cimü cikke mel-
lett ez a szám közli Hevesi József és Hetényl 
Béla „Ösz és Taivasz" cimü egyfelvonásos víg-
játékát. iA „Glosszák" rovatban kitűnő, .aktu-
ális cikkeket közöl a Sczalon a legjobb újság-
Írók tollából. .A „Szinház, művészet" rovat, 
amelynek vezetését Cserna Andor, a jóüevii 
kritikus látja el, a januári színházi élet, 

hangversenyek és képzőművészeti kiállítá-
sok Leható kritikáját nyújtja, mi/g az „Iro-
dalmi szemle" rovatában (Bálint Lajos adja 
az uj szépirodalmi munkák (bírálatát. Mel-
lette ezúttal még dr. Szász Pál' orsz. képviselő 
irt Bizony László „Pénzügyi emancipációnk" 
cimü legújabb munkájáról. Dr. Beck Lajos 
orsz. képviselőnek „A pénzintézeti reform"-
ról irt munkájáról és Bánifi Oszkárnak az 
;1914-i ibánikévről szóló tanulmányáról Bi-
zony László irt kritikát. Igen gazdag a fo-
lyóirat ../Közgazdasági rovata," amelyben 
Szterényi József, a drezdai gazdasági kon-
ferenciáról, iHo'ványi Géza orsz képviselő, a 
Pénzintézetek Országos .Szövetségének igaz-
gatója la valutakérdésről irt cikket. .Ezen-
kívül a .'bányászati, ipari és kereskedelmi 
miu'nkaközvetitósröl szóló /legutóbb elfoga-
dott törvényjavaslattal kapcsolatban a mun-
kapiac szervezéséről találunk egy rendkívül 
alapos cikket. Kisebb cikkek foglalkoznak a 
földigázzal és a .Pénzintézeti Központtal. A 
Magyar Szalon előfizetési ária egy évre 15 
korona. Egy szám. ára 1 korona 50 fillér. A 
Magyar Szalon szerkesztősége, és kiadóhiva-
tala (Budapest, .Andrássy-ut 20. szám alatt 
van. Előfizetéseket elfogad a lap kiadóhiva-
tala is. ' < 

— Rob-Robin gvémántiai. A Prof. Nick 
Fantom sorozat má-odik képe képül pénte-
ken, szomíbato'n t's vasárnap a Korzó-mozi-
ban bemutatóra. Ez a kép "erdefetsség dolgá-
ban sokkal .fölötte áll az első képnek, bár az 
is egyike a legjobb moziképeknek. Van a mii-
soron egy pajzán vigjáték is: Tciddy született-
iiapja. lAz ügyesen összeállitott műsort há-
rem napig játszák. Hétfőn, kedden, szerdán 
és csütörtökön A háború [története és A 2000 
év embere cimü képeket mutatják. Jegyeket 
minden előadásra lelhet váltani a Korzó-mozi 
irodájában. 

— Tanuljunk idegen nyelveket a Városi 
Nyelviskolában. Telefon 14—11. 
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. SZ INHÁZI MŰSOR: 

SZOMBAT: Végre egyedül, regényes 
nagy operett. Bemutató. Páros. 

.VASÁRNAP d. n.: Ártatlan 
operett. 

ESTE: Végre egyedül, regényíró nagF ; 
operett. Páratlan. 

Fichtner Sándor budapesti sikere 

— A fuvös-kvinictt társaság bemutatkozása. " 

Az opera tagjaitól alakult fuvék lavi"; 
tett szerdáin este tartotta Budapesten d " ] 
kauiarazrncedtébljt, 'nmtilyou Ibenuuituirtrf j 
került Fickhnetr Sándor G-moll kvint ét tje. - I 
szegedi heniuttató után, előrelá.llhailó volt " i 
budapesti siker is, nmely örömünkre, várt í 
kezáson fölül jelentkezett. A zcueakádéih'1 

disztenue .zsúfolásig megtelt a főiv'áncl 2ClU! 
életének legelőik edőtib tényezőivel és zen ekek-
velő közönséggel. Olt láttuk Gobhjj ; 
a zeneakadémia igazgató/ját, Szikla Adolt"' w 

az operaház karmesterét, Békái Nándor l'a] 
mestert, Barré Emil operai keWertmrrtrt' 
Sick József, Siklós Albert, dr. Kodat/) Zs«» 
Ani\a!fy Zv)éas Dezső, Moshd/tnmér Roiiul"' 
Grünfeld Vilmos, Székely Arnold,, zanróTrt 
délmiai tanárokat, Rózsa Lajos operai 
kést, Jatm 'Ha.rry esellómüvCszt, Fodor I® üt. 
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a filharmonikusok igazgat óját, JI orara 
Géza zeneakadémiai titkárt, dr. Gschm'rt 
Györgyöt, dr. A.vmann Béla föltörzsorvo* 
ceilóniüvílizt. Nakirfak péimet konzul-hri}0 

fest, dr. Jeckl Péter ibelügymimszteriv"31 

osztályfőnököt, dr. .7\iuffer .Vilnius egy^0' 
mi tanárit. G. Sick Anna zongora-müvésza0' 

Pénteken, szombaton és vasárnap 

Prof. Niek Fantom SB. 

RoMotin gyémántjai 
nagy detektív sláger 4 felvonásban. 

TEDDY születésnapja 
Vígjáték 3 felvonásban. 

Valamint az uj kisérő műsor. 

Előadások pénteken és szombaton 5, 7 és 9 órakor, 
vasárnap 2, fél 4, 5, 7 és 9 órakor. 

Számozott helyek. ® 


