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bau várja bűnügyének főtárgyalását. 
— Prémium a korai gabonáért. A kormány 

rendeletet bocsátott ki, amelyben intézkedik 
afelől, hogy búzát, rozsot vagy kétszerest 
az állatállomány szükségletére vonatkozólag 
számításba venni nem szabad. A H. T. az 
1916-iki termésből származó búzáért, rozs-
ért és takarmányrépáért, ha azt julius 21-ig 
rendelkezésre- bocsátják, a makszimális ár-
nál 2 koronával többet tartozik fizetni. 

— Huszonöt buzakereszt elégett. Szom-
baton a lóverseuytér mögött az arra haladé 
vonat mozdonyából szikra pattant ki és né-
hány buzakeresztet felgyújtott. A kivonult 
tűzoltóság elejét vette annak, hogy nagyobb 
kár történjen és igy mintegy huszonöt ke-
reszt. lett a lángok martaléka. 

— A magyarcsanádi gyilkosok vesztege-
tési bűnpere. Lapunk szombati számában 
részletesen ismertettük a magyarcsanádi gyil-
kosság vádlottjainak vesztegetési - ügyét, 
amelyet pénteken kezdett tárgyalni a sze-
gedi törvényszék. Az ítéletet szombaton dél-
előtt hirdették ki. A törvenvszők .Jesics Mia-
dennét. hat havi fogházra, Oservenkó István-
nét három havi fogházra, Luczai Szvetozár-
nót három havi fogházra, Ungorain llosnét 
két havi fogházra jtélte. 

— A milliomos néger cimii kinemaszkeccs, 
a főszerepben Virág Jenővel, a kiváló komi-
kussal vasárnap kerül utoljára bemutatásra a 
lvorzó-moziban. A szkeccs után kabaré losz, 
amelyen Virág Jenő, Sándor Stefy és Szent-
írmay Béla szerepelnek kitűnő műsorral. 

— A trónkövetelő. A jelenlegi izgalmas 
időkben, mikor mindenkinek az érdeklődését 
a katonaság és a politika foglalja el, a szen-
záció aktuálitás erejével hat ez a rendkívül 
izgalmas katona dráma, amit vasárnap a Vass-
mozi mutat be. 

— Kincstári lovak szétosztása. A törvény-
hatósági munka- és hadifogolybizottság szom-
baton délben dr. Somogyi Szilveszter polgár-
mester elnöklése alatt ülést tartott. Az ülé-
sen a katonai parancsnokság által a város 
rendelkezésére bocsá'ott kincstár lovak szét 
osztása iránt történt intézkedés. 

— A gőzgépkezelők és kazánfűtők leg-
közelebbi képesítő vizsgái Szegeden julius 
16-én délelőtt 9 órakor a szegedi felsőipar-
iskolában tartják. A vizsgálati kervényeket 
kellően felszerelve az iparfelügyelöseghez 
(Földváry-utca 4. szám) kell beküldeni. 

Mélyen leszállitott árban eladatnak se-
lyem,- moire és lüszter-felöltők, blúzok, 
ruhák, alsók stb. Reményiné Feldman Sári 
női divatháza Szeged, főposta mellett. 

írógépszalag—szénpapir és az összes 
irógép kellékek állandóan raktáron tart é s díj-
mentesen felszereli Keller Irógépvállalat Sze-
ged, Széchenyi-tér 8. Telefon 363. 

— Nyári tanfolyamok a nyelviskolában 
német, francia, angol nyelvekből kezdők é* 
haladók, tanulók és felnőttek külön-külön. 
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Vasárnap, julius 9-én 

A trónkövetelő. 
Katonai dráma 3 felvonásban. 

Szenzációs! Aktualitás! 

Előadások délután 2 órától kezdve. - Gyer-
mekjegyek csak az e l s ő előadásra érvé-

nyesek. 

1 
Előleges jelentés! 

ózsa S. Lajos 
S e r á k M á r t a 

a magy. kir. Operaház kiváló művészei és 

Kuruez János 
zongora művész. 

Egyetlen hangversenyük 

M M M h 
Julius 10-én hétfőn este 

9 órakor. 

Jegyek előre v á l t h a t ó k a 
pénztárnál. 

Helyárak: Páholy vagy zsölye 3 kor 
I. hely 2'40 korona, II. hely 160 korona 

III. hely 1 kor. 
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Uasüpnap, imiiis 9-en 

A nyári szezon legizgalmasabb 
bünüyyi attrakciója 

T 

Bünügyi dráma 4 felvonásban. 

És a fényes kisérő műsor. 

Bruszilov álltUa megrendült. 
Berlin, julius 8. Stockholmból jelentik a 

Deutsche Tagészeitung-vak: Az élért ered-
mény és az erlehozott áldozat aránytalan-
sága 'következtében Bruszilov tábornok állá-
sú megrendült. A cárné vezetésével működő 
békepárt arra kérte a cárt, vessen véget az 
emberek kíméletlen föláldozásával:. A cár 
ezért a harcVonalra utazott. 

A portugál hadsereg leszerelése 
Lngáuú, julius 8. A milánói lapok táv-

iratokat közölnék, melyek szerint a portu-
gál hadsereg hehivott tartalékosait fokoza-
tosan hazabocsdUáák. 

Holland lapok véleménye. 
Köln. julius 7. A Kölnische Volkszeilung 

szerint a holland lapok arra a tényre utal-
nak, liogy először Verdiin veszedehueztetése 
egyáltalában nem szűnt meg, másodszor a 

I németek támadó ereje a iMaas partjain a 
franciák és angolok offenzívája dacára is 
érintetlen. 
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Művészestély a Korzó-moziban. A l eg -
teljesebb érdeklődés várja a Kovzó-mezJi hét-
fői mii vészes télyét. És ez érthető is. A műsor 
gazdag és változatos, a közi működök pedig 
értékei a magyar zene- és énctomüvé.-zetm-k. 
Ennek a várva-várt müvé-zesíélynek tagad-
hatatlanul eseménye lesz a Rózsa Lajos sze-
replése, akinek gyönyörű baritonját a leg-
utóbbi időben a .császárváros kényes ízlésű 
közönsége a legteljesebb elragadtatással él-
vezte az Operaiházban. Rózsa Lajos nemcsak 
első baritonistája ma az országnak, Ihanem 
támasza, erőssége a m. kir. Operaháznak, a 
.amelynek műsorában a legjelentősebb fel-
adat hárul Rózsa Lajos művészi képességei-
re. Szép jövő előtt áll Serük Márta, a m. ki.r 
Operaház fiatal énekesnője, aki a tavasz-
végen a színházban való defbutje alkalmával 
nagy sikert aratott és méltán rá&zalgált a 
közönség zajos elismerésére. Az énekszámo-
kat Kuruez János kiséri zongorán, akinek 
dalszerzeményei a legteljesebb népszerűség-
nek örvendenek. A Korzó-mozi hétfői iiúi-
vészestélye eseménye lehetett volna a téli 
szezonnak. 
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Előadások d. u. 5, 7 é s 9 órakor, 
vasárnap d. u. 3 órától kezdve. 

Gyermekjegyek csak az el-
ső előadásokra érvényesek. 

A Délmagyarország telefonjai 
Szerkesztőség 305. 
Kiadóhivatal 81. 

A 
A Royal kávéházban 

minden este 

Batla Kálmán 
hírneves szólista. Szeged leg-
kedveltebb zenekara látszik. 

yíkác- és virágmézet 
idei pergetéslit legmagasabb napiár-
ban vesz : Első Szegedi Mezőgaz-
dák Szövetkezete, fetOfl Mufllut 1 


