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sitó javaslattal terjeszt a tanács a közgyűlés 
elé. 

— Jegyezzünk hadikölcsönt a Szegedi 

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

U. szám alatt. 

Legújabb tavaszi- és nyári-felöltők, kosz-
tümök, blúzok, stb., mérsékelt árban. Re-
ményiné Feldmann Sári női divatháza és divat-
szalonjában Szeged, Főposta mellett. 

— Kaszáló a baromvásártéren. A rókusi 

baromvásáreret a város ezerkétszáz korona 
évi bérért kaszálónak szokta bérbeadni. Az 
idei árverésen csak 740 koronát kanáltak a 
baromvásártérért. A tanács az árverés ered-
ményét nem hagyta jóvá. hanem a vásártér 
hasznosítására ujabb árverés megtartását 
rendelte el. 

— A félelmetes Scarpia. Halálos kalandor 
történetet mutatott ezen a eimen hétfőn a 
Korzó-mozi. Egy társaságbeli fiatalember a 
megtévesztésig hasonlít Se a np iához, a vidék 
legfélelmetesebb banditájához. Ez a hasonla-
tosság kétségbeejti a fiatalembert, aki végiil is • 
belebetegszik ebbe. Majd mikor az elfogott 
bandita meglátogatására menyasszonyával <i 
fegyházba megy, olt a megszökött Scarpia 
helyett letartóztatják és csak hosszabb meg-
próbáltatások után derül ki ártatlansága. A 
műsornak „Ámor inkognitóban" eimen egy 
pajkos vígjátéka is van. Sok jókedvű kacagás 
hangzott föl a szellemes vígjáték jelenetei 
nyomán. A műsort még csak kedden játsza a 
Korzó-mozi. 

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

SZÍNHÁZ 
MŰVÉSZET 

0000 

SZÍNHÁZI MŰSOR: 

JKJEDLD: Heltaá Jenő vendégifellépt. AZ 
ezred apja, énekes /bohózat, páratlan. 

SZERDA: Keltái Jenő vendégfelléptével 
Az ezred apja, énekes bohózat, páros. 

LOSÜTÖR/TÜK: I. Pardon. I I . Szerelmi 
varázsital, vig opera, páratlan. 

PÉNTEK: Mágnás Miska, operett, páros. 
SZOMIBAT: Zilabiné iSingihoffer V. ven-

dégifölléptével Riipp van Winkle, regényes 
operett, páratlan. 

VASÁRNAP délután: Ciklámen. 
VASÁRNAP este: Zilabiné vendég/fel-

léptével Piros bugyelláris, népszínmű, páros. 
HÉTFŐ: Zilalbiné Singhoffer V. vendég-

felléptével Luxemburg grófja, operett, pá 
ratlan. 

Heltai Jenő fellépte. A színházi iroda 
jelenti: Több évi pihentetés után ujiból szinre 
kerül ,ma az Ezred apja, ez a kitűnő, mulatta 
tó, érdekes bohózat, .melynek különös érdekes 
séget kölcsönöz ' Heltai Jenőnek, a buda—te-
mesvári színtársulat művészének fellépte. 
Holtai Jenő a .szegedi közönség régi dédelge-
tett kedvence, játszotta ugyanis először ná-
lunk az Ezred apja címszerepét. Fellépte iránt 
máris rendkívüli érdeklődés mutatkozik. Az 
előadás szerdán este megismétlődik. 

Ciklámen délután. Gábor Andor nagy-
sikerű uj darabja, a Ciklámen kerül szinre 

vasárnap délután féllbolvárakkal, a főszerepek-
ben Gö'möri, Körmendi és Szegővel. 

Az uj színházi szerződés. A városi ta-

tanács szombaton délelőtt külön ülésen fog 
foglalkozni a főügyész által készített színházi 
szerződés-tervezettel, amelynek egyes pontjait 
fogják véglegesen megállapítani. 

Tilos gyereket a színházba vinni. Dr. 
Szalay József főkapitány a következő szolgá-
lati utasítást adta ik/i a rendőrtiszt/viselőknek: 

— Utasítom a szinház-iigyeleti szolgálatot 
tartó rendőrkapitány • és rendőrtiszt urakat, 
valamint a tűzoltóparancsnok urat, hogy az 
ügyeleti szolgálatot tartó közegeket minden-
nap oktassák k i arra , hogy karowülö csecse-

mőket a színházba bevinni ne engedjenek év 

mindazokat, akik karonülő csecsemőt a szín-

házba bevinni óhajtanak, már a belépéskon 

utasítsák vissza, amely esetben a jegy árát a 
szülő a pénztárnál visszakérheti. Ha valaki 
a karónülő csecsemőt a színháziba már bevitte, 
ugy az a színházból, ha csöndben viselkedik is, 
v yom bon el táv o ti tan dó, amii ha előadás köz-

| ben történik, a jegy ára vissza nem kövei el-
| Ívelő. Utasitandók a jegyszedők is, hogy juind-
I azokat, akik karonülő csecsemőt a színházba 

bevinni óhajtanak, a belépéskor utasítsák visz-
sza és ha nem engedelmeskednének, az illetőt 
az ügyeletes rendőrtisztnek azonnal jelentsék. 

Füred i Fábián 
gordonka-művész 

a Royal kávéházban. 

45.000 szerb érkezett 
Szalonikiba. 

— Az antant visszaélése a genfi 
lobogóval. — 

Frankfurt, május 8. A Frankfurter Zei-

tung- nak jelentik Athénből: Megbízható je-

lentések szerint eddig 45.000 szerb érkezett 

Szalonikiba. 

Berlin, május 8. A Berliner Lokalanzei-

ger aÜiétii levelezője ezt jelenti: Jól értesült 

helyről a korfui állapotokról a következő 

megbízható tel világosítást kaptam: 

A legutóbbi nyolc napban körülbelül 25 

ezer szerbet szállítottak el és pedig mind-

annyit kórházhajón. Kétségbevonhatatlanul 

megá l l a p i t o t t á k , h o g y a f r a n c i á k és a z an-

golok ezúttal ismét gyalázatosan visszaéltek 

a genfi vöröskeresztes lobogóval és e vissza-

élés csak növelte Koriu népének /megvetését 

az antant-sereg iránt. A szerb csapatok er-
kölcse állandóan siilyed. A katonák altiszt-

jeik jelenlétében, /akik helyeslik nyilatkoza-

taikat, egyre ez! mondják a korfui görögök-

nek: 

— Egyetlen lövést sem fogunk tenni. 
Eleget véreztünk és nem akarunk tovább is 

idegen érdekekért harcolni. 
Eddig 200 tisztnek és 750 főnyi legény-

ségnek sikerült kis 'bárkákon a görög Epr-

ruszba szöknie. A franciák, hogy a többi szö-

kést megakadályozzák, megtiltották a sziget 

környékén való halászást és /elfognak min-

den halászt, aki a parthoz két tengeri mér-

földnyire közeledik. A szerbeken kívül Korfu 

szigetéin még ezernél több francia és angol, 

valalmint 200 olasz van. A szerbekkel és a 

görögökkel való durvaságuk miatt különösen 

a franciák ellen nagy a gyűlölet. 

Kut-el-Amara védői Konstantinápolyba 

Konstantinápoly, május 8. Bagdadból je-

lentik: Townshend tábornokot és négy törzs-

tisztet idehozták. A több fogoly tisztet és 

katonát is ide fogják szállítani. 

Joliim" moliiirlí 
Naphtalin, Terpentin szer stb. 

' beszerehetők 

Segesváry Dezső 
drogériában, Kárász-utca 6. 

Telefon 3 - 4 2 . 

Ha |őszü i ; és e l len 
csakis az ártalmatlan Lein-

zinger-féle „Hajrestorer" 

használja. Ára 1 K20 fill. 
Kapható Leinzinger Gyula 

gyógyszertárában Szeged, 

Széchenyi-tér. 250 

Legjobb hajfestö az 
országosan elismert Lein-

zinger-féle. Ára 2 K 50 f, 

Kapható Leinzinger Gyula 

gyógyszertárában Szeged, 

Széchenyi-tér. 25C 

Fájós fogára vegyen 
mielőbb a hires Lei.izin-
ger-féle f o g c s e p p b ő l 
üvegje 60 fillérért kap-
ható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 

Gyomorbajosok di-
csérik a Leinzinger-féle 
gyomorcsepp jó hatását, 
Üvegje 1 koronáért kap-
ható Leinzinger Gyula, 
gyógyszertárában Szeged. 

Izzad valamely test-
része? Ugy haszná'ja a 
dr. Leinzinger-féle kipró-

bált szert. Üvegje 60 fil-

lérért kapható Leinzinger 

gyógyszertárában Szeged, 

Széchenyi-tér. 250 

Hajhullás, hajkorpa 
gyorsan elmúlik a Lein-

zinger-féle „C h i n a h a j-

i z e s z" által. Ára K 1'20 

Kapható Leinzinger Gyula 

gyógyszertárában Szeged, 

Széchenyi-tér. 250 

Üzlet áthelyi • Szives tudomására hozom a n. é. közön-

e Z e S ! sé§nek> hogy vegyiruha tisztító és 
kelmefestő fióküzletemet Mikszáth 

Kálmán-utca 9. sz. alól május 1-től Attila-u. 10. sz, alá (Valéria-tér sarok) 

helyezem át. A n. é. közönség sz. pártfogását a jövőben is kérve, vagyok 

kiváló tisztelettel LUCZA JÓZSEF vesyiruha tisztító és kelmefestő 
J V / a . t ^ L . 1 ipartelep-tulajdonos. 

Be lvá ros i Kávéház a kereskedelem központja. 
Minden kedden Erdélyi Kalman minden szerdán Vajda Jancsi 

zenekara játszik. 
Számos látogatást kér 

AAAAAA Strasser Manó 
Elsőrangú kávéházi italok 

Hideg büffef. 
Pontos kiszolgálás. AA Belvárosi-kávéház vezetője. 


