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ták, de egyúttal kérő szóval is, mért a hosz-
szu háború határtalan feladatok elé állította 
és hacsak imüködését korlátozni nem akarja, 
kénytelen a közönség u.iabb áldozatkészsé-
géhez fordulni. A Magyar Vöröskereszt mint-
egy 2000 kórházban 100.000 beteget ápol 
egyszerre és eddig több mint 1.000.000 kato-
nát részesített ápolásban. Fenntartja a tudó-
sító irodát, mely a harctéren lévő katonák 
hollétéről ad értesítést, a hadifoglyokat gyá-
molító és tudósító hivatalt, .közvetíti a harc-
téren le'vő katonák részére az adományokat, 
anyagilag támogatja a sebesült és beteg ka-
tonákat , valamint a iharcban elesett hátra-
maradt családtagjait Sebesült katonákat szál 
lit a Ihadszintérrő! ímelv célra 9 kórházi vo-
hat áll rendelkezésre. Továbbá szállítja a 
sebesült és beteg katonákat a vasúti és hajó-
állomásokról a kórházakba. iA hadszinhelyre 
küldött vonatokon kivül 165 sebesültszállító 
kocsit, 23 társzekcret, 300 hordágyat s hord-
széket. Egy 200 ágyas tábori kórtházat, tá-
bori kápolnává! tábori raktárakat ós fiók-
raktárakat állított ife! Hivatásos és önkéntes 
ápolónőket engedett át szolgálattételre a 
'kórházaknak. Azonfelül kórházat állított fel 
Szófiában és Konstantinápolyban is. A jövő 
programjai még nagyobbak, hiszen a háború 
csapásai nem szűntek meg, sőt ellenkezőleg, 
a hosszú háború fokozta annak a társada-
lomra gyakorolt hatását. Hogy a Vöröske-
reszt hivatásának a jövőben is megfelelhes-
sen, kéri a közönség áldozatkészségét. Pé-
ter és Pál napja, junius 29-ike a Magyar Vö-
röskeresztté. Gyűjteni fognak ezen a napon 
az ország minden részében, az Alföld rónáin, 
a hegyek bércéin, a dombok vilkékein, gyűj-
teni fognak e napon a templomokban, a hiva-
talokban, a városi tereken és utcákon. Gyűj-
teni fognak mindenütt, ahol ,a magyar haza 
érzése, él és ahol ezért áldozni adó becsüle-
tes emberek vannak. Reméljük, Ihogy nem 
fo.g kitérni a gyűjtés elől senki, miért lehetet-
len, hogy egy ember is legyen, aki megta-
gadja filléreit a sebesült katonák, a iháboru 
borzalmai által sújtott esdeklőktől. Már pe-
dig a Péter-PáInapi gyűjtés minden egyes 
fillérje a sebesülteknek, a nyomorgóknak jut, 
mint egy ember fog Magyarország egész né-
pe. ezen a napon áldozni és azt. amit ad, tu-
lajdonképen nem a Vöröskeresztnek adja, a 
Vöröskereszt csak az ut, ameíven az adomá-
nyok a- legszentebb célhoz jutnak. A Vörös-
kereszt ez uton is kéri a jólelkű, emberbarát 
és a nagy idő kötelességei elől kitérni nem 
akaró emberéket, tegyék ünneppé a Péter-
Pál napot, ihogy késő unokák is megemilé-
kezve e napról, azt olyannak lássák, ami di-
csőséget és becsületet szerez a mai kornak. 

— A Somogyi-könyvtár államsegélye. A 
közoktatásügyi miniszter leiratot intézett a 
város tanácsához, amelyben tudatja, hogy a 
Somogyi-könyvtár részére nyolcezer korona 
államsegélyt utalványozott. 

— Alapítványi pályázatok. A hétfői tanács-
ülés határozata értelmében a városnál meg-
üresedett különböző alapityányokra kedden 
kiírták a pályázatot. A kérvényeket junius 
25-ig kell beadni. 

— A szeged-kiskunhalasi helyiérdekű. 
A Mandel- és Révész-cég bejelentette a ke-
reskedelemügyi miniszternek, hogy a Kis-
kunhalas állomásától Szeged állomásig épí-
tendő helyiérdekű vasútvonalra meghosszab-
bított előmunkálati engedély jogait és köte-
lezettségeit Fónagy Bela budapesti mérnökre 
ruházta át. A miniszter a bejelentést tudo-
másul vette és az előmunkálati engedély 
időtartamát egy évvel meghosszabbitotta. 

— Öngyilkos leány. A mentők kedden reg-
gel a Topolya-sor 7. számú házból egy ön-
gyilkosjelöltet szállítottak a városi közkor-
házba. Az életunt Fodor Mária 28 esztendős 
leány, aki zsirszóda-oldatot ivott. Sérülései 
életveszélyesek. 

— Marica, a bűbájos szépségű román 
parasztlány körül a legizgalmasabb jelenetek 
játszódnak le A szerelem bolondjai cimü há-
rom felvonásos drámában, amely szerdán és 
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Szerdán és csütörtökön 

Rítta Sachettó 
szenzációs alakitása. 

Nordisk dráma 3 felvonásban. 

Vígjáték 2 felv. 

Előadások 5, 7 és 9 órakor. 

Számozott helyek. 

csütörtökön kerül szinre a Korzó-moziban. 
Maricába az ország legvagyonosabb főnemese 
beleszeret és kiragadja a szegénységből, de 
a lányból kitör az alacsony származás és 
rutul visszaél barátja jóindulatával. Két fivér 
is beleszeret az ellenállhatatlan szépségű 
Maricába, aki abban leli-vad gyönyörűségét, 
hogy minden férfit magába bolondit a kacér-
ságáva! A szerelem bolondjain kivül egy 
kétfelvonásos kacagtató vígjáték : Az elnök ur 
és a fényes kisérő műsor kerül szinre. 

— Dr. Rusz Gusztávné leányinternátusá-

ban 1916—17. tanévre a beiratások meg-

kezdődtek- Az intézet 5 évi fennállása biz-

tosítja a növendékek kitűnő elhelyezését. 

Prospectust kívánatra küld az igazgatóság. 

— A Schmldt-cirkusz a Szegedi Nőipari-
és Háziipari-Egyesület által hadiözvegyek és 
árvák nőipari kiképzésére rendezett tanfolyam 
javára ma — szerdán — este jótókonycélu 
előadást rendez. Tekintettel a jótékony célra, 
kérjük a t. közönség részvételét. 

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

Használt és uj í rógépek mig a készlet tart 
kapható Keller irógépvál la lafnál , Szeged 
Széchenyi-tér 8. Telefon 363 . 

térti és női divatcikkek 
leqnaqrobb raktára. — 

:: Legmegbízhatóbb cég. :: 

Legolcsóbb beszerzési forrás. 

Csekonics-u. 6. Széchenyi-tér 17. 
Telefon 854. Telefon 855. 

Café Restaurant 
NEUHOLD 

Fekefesas-utca 11. sz. Hétválaszfó. 

Naponta 
frissen csapolt 

sör. Kitűnő borok. 
m 

Állandóan ízletes Zóna-
reggelik. Minden időben 

étkezés. Naponta zene. 
Tisztelettel Neuhold Dezső. 

Veszek 
viselt férfiruhát, tört aranyat, ezüstöt, 

ékszert, revolvert, értékes szőnyeget, 

cipőt — bútoron kivül mindent — 

a legmagasabb áron 

Groszmann Gyula Róka-ufia 6. sz. 
Telefon 14-11. 


