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ziuru létesítésének úgyszólván egyetlen fel-
tétele az állami felsőbb leányiskolának a fel-
szabadítása, eziránt illetékes helyen megte-
szik a kellő lépéseket. 

— Ahol negyven fillér egy liter tej. 

Debrecenben Domahidy Elemér főispán né-

hány hónappal ezelőtt széleskörű akciót indí-

tott a tejhiáüy leküzdésére, A város törvény-

hatósága elhatározta, hogy tejgazdiaságot fog 

létesíteni. Hollandiában több százezer korona 

befektetéssel teheneket vásároltak és Debre-

cenbe szállítottálk. A tejgazdaság rövid idő 

alatt kitűnően bevált. Ez idő szerint csaknem 

ötezer ember kapja a városi tej gazdaság tói a 

tejet, litereink int negyven filléres árban, ami 

a mai viszonyokat tekintve, az ország vidéki 

városai között a legolcsóbbnak mondható. 

— Gyarapszik a román nemzeti bank 
aranykincse. Bukarestből jelentik: A román 
nemzeti bánik aranykincse 1,916. április >2-áu 
418,750.383 lei volt, szentben az 1916 március 
26-iki 400,170.276 és az 1915 április 24-iki 
225,075.134 leivel. 

— Utánvételes csomagforgalom a meg-
szállott területekkel. A magyar osztrák csa-
patok által Oroszország (Oroszlengyelország-
ban) megszállott területén (felállított és a 
magáncsomagfargalomha be'vont I hadl)í|>-
postahivatalokhoz ez évi május hó 1-től kez-
dődői eg utánvételes csomagok is küldhetők. 
Az után'vételi összeget korona • értékben kell 
kifejezni és annak maximuma csomagon kint 
1000 korona, ütánvételi jutalék 4 koronán-
kit 2 fillér, de legalább 12 fillér, amely a kül-
demény bérmentesítési dijával együtt, a fel-
adás alkalmával frank'ójegyekben lerovandó. 
A cs. és kir. hadsereglŐparanesiiokság i intéz-
kedése folytán a Szerbiában felállított had-
t á ppost aíhiv a t alakkal való forgalomban a 
feladó által a .ipostai küldeményekre (leve-
lekre istb.) 'fel kell irni az összes adatokat (a 
küldemény cinre, feladó cime és á postai ke-

zelésre vonatkozó feljegyzések!), cirill írás 
használata esetében latin vagy német hetink-
kel is ki kell irni. (A latin vagy német Írás-
nak nem szabad kisebbnek vagy olvashatat-
lanabbnak lennie, mint a cirill Írásnak. E 
feltételeknek meg nem felelő küldeményeik a 
fel adón a k vissza adat nalk. 

— Kocsit és lovat lopott. Kedden este 
megjelent az ügyeletes rendőrtisztvisólőnél 
Börcsök Istvánné Feketeszél 636. szám alatti 
lakos éts bejelentette, hogy a Pfispök-térről 
a kocsiját és olvát ismeretlen tettes ellolpta. 
Deák Ferenc detektív, akit a nyomozással 
megbíztak, hamarosan kinyomozta a tettest 
Nagy Ádám személyében. Miután Nagy ;ie-
lenleg katonai szolgálatot teljesít, a rendőr-
ség átadta a honvédiigyészségnek. 

— Jegyezzünk hadikölcsönt a Szegedi' 

Hitelbank R.-T.-nál, Szeged, Kölcsey-utca 

11. szám alatt. 
— Az apostol. Petőfi Sándornak ezt az 

örökbecsű, remek költeményét alkalmazta 
nagy sikerrel filmre Acél Pál és ezt a filmet 
szerdán mutatta be a Korzó-mozi. 'A film 
elragadóan hozza ki a 'Vers szépségeit, Petőfi 
Apostolának vágyai, tüzes lelke, szenvedései 
o'ly tökéletesen domborodnak ki a film-drá-
mában, Ihogy a néző a legnagyobb elismerés-
sel adózik a nagy költő emlékének i és lAlcél 
Pálnak, aki a verset filmre alkalmazta, A 
képben Somló Zoltán, a fiatalabb irógoner'á-
ció ifemert tagja, aki hosszabb időt töltött 
Szegeden is, irt igen szép prológust. 'A kép 
még csütörtökön marad műsoron. (Pénteken 
kezdik „iá mü rezervistáinlk" és az JEste 9 
órakor" cimü hazafias háborús filmek bemu-
tatását, Az utóbbi képnek remek énekszámai 
vannak, azokat Vidor József, a szege,di slzin-
társulat tagja énkeli. 

— Az Uránia-színházban csütörtökön mu-
tatják be Tálbori Kornólmaik Mi barbárok ci-
mü bárom feJlvonásois háborús tanulmányát, 
amely bőségesen rendelkezik mindazzal, ami 

a sikert biztosítja. iA tárgya időszerű és ízig-
vérig írómiüvész munkája. Feltűnően érdekes 
ós eddig nem ismert háborús adatokat tár a 
hallgatóság elé. A szöveget több mint 200 szí-
nes vetített és számos mozgókép tarkítja. 
•A darabban nagyon érdekes résletek vannak 
a szegedi katonákról is. Tábori Kornél sze-
mélyesen fogja darabját felolvasni, ami bi-
zonnyal kellemes estét ifog szerezni a közön-
ségnek. 

— Figyelmeztetés. Sokan azt hiszik, hog 
a pénteken, szombaton és 'vasárnap a Korzó-
moziban bemutatóra kerülő „Este 9 órakor" 
cimü hazafias filmnek csak az esti előadásán 
lesznek énekszámok. Félreértések 'kikerülése 
végett, közöljük, hogy a film minden elő-
adását énekszámokkal játszák. 

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

CSÜTÖRTÖKÖN: Gótliék felléptével Cik-

lámen. Színmű 
PÉNTEKEN: Tolvaj. 
SZOMBATON: Baeearat. 
VAiSRÁNAP d. u.: Cigányszertelein, ope-

rett. 
ESTE: A gyimesi vadvirág, népszínmű. 

Páratlan, 

Hangverseny a színházban. 

A színháznak ma más közönsége van, 

iránt volt a háború előtt. Ma jobbára azok 

járnak színháziba, akiik a múltban ritkán láto-

gatták az előadásokat; akik nem igém értékel-

nek, bírálgatnak és az előadásokban nem a 

művészetet keresik, hanem, csak egy pár órai 

szórakozást. Ennek a közönségnek mindegy, 

ha operett, ha lakzis, ha házasságtörő darab 

kerül színre, a fő az, hogy sziudiarab legyen, 

lehetőleg sok mókával, vagy sok könnyel. 

Ma nemi színdarabot játszottak, csak hang-

versenyt tartottak a színházban. A műsoron 

egy pár zongora-, hegedű- és énekszám szere-

pelt, amni megértőket kíván és olyan közönsé-

get, amely el tud merülni a zenei élvezetek-

ben. Nálunk a színházban nem is igen szok-

tak hangversenyeket tartani. És az a 'közön* 

ség, amely a hangversenyeik állandó látogató-

ja, manapság ueim fordul meg a szinházba.if, 

még iákkor sem, ha hangversenyt tartanak 

benne. Ez a magyarázata, hogy ma üres ma-

radt a nézőtér. És még az i.s, hogy szokatlan 

időben rendeztek a hangversenyt és nem hir-

dették, hogy ezt hangverseny a rokkant, a 

béna katonák érdekélben történik. Ha igy hir-

detik, megtelt volna a nézőtér, ímert itt nem-

csak a szivek, hanem >a zsebek is megnyílnak, 

ha a béna katonáik isfápolásáról van szó. i?s 

higyje el Tarnay Alajos, a béna katonák ügyé-

nek nemlessziviü pártfogója, hogy a szegedi 

sajtó szíves készséggel hirdette volna, ha tu-

domására adják, hogy ez a mai hangverseny 

istenes célt szolgál. 

A hangversenyen sajnálatosan kevesen 

voltaik, pedig a közreműködők is, a műsor is 

(a szent célról nem is szólva) nagyobb érdek-

lődést érdemelt volna. Ám a jelen voltak (so< 

vány vigasztalás!) a távol maradtak helyett is 

tapsoltak. Érdem szerint. Tarnay Alajos jó 

ismierőse a szegedi közönségnek, amely több-

KORZÓ MOZI 
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Csütörtökön 

Petőfi Sándor halhatatlan müve a filmen. 

Az Apostol. 
drámai költemény 4 részben. 

Filmre alkalmazta: Acél Pál. 

D m l A n i i c t szavalja szerdán csütörtökön 
r r u i u y u s i Lázár Mária Gazdy A r a n k a . 

Irta: Somló Zoltán. 

Előadások 5, 7 és 9 órakor. 

Számozott helyek. 


