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a liiívátalii helyiségében tette azt a kijelen-
tést, liogy a szobrot László nem készíthette. 

— Uj rendőralkapltányok. A szombati 
közgyűlésen dr. Cicatricis Lajos főispán1 be-
jelentette, Ihogy Gróf Dezső, Sas Lajos ós 
Lengyel Is tván rendőr tiszteket a köz/bizton-
ság terén tett buzgó szolgálataik elismeré-
seiül tiszteletbeli al kapitányokká nevezte ki. 
A 'főispáni elismerése valóban buzgó ás ar ra 
érdemes tisztviselőknek jutott. 

— A hadifogolybizottság ülése. A törvény-
hatósági munka- és hadifogoly bizottság 
szombaton 'délben dr. Somogyi Szilveszter 
polgármester dl nők lésé alatt ülést tartott . 
Az ülésen a hadifogolytartó gazdák tették 
meg jelen téséiket 'a hadifoglyok! munkájá-
ról. i 

— Óvoda Kisszegeden. Jelentettük, hogy 
a szegedi (csendőr kerület 7(200 koronás ala-
pí tványt tet't egy Kisszegeden felállítandó 
ovoda céljaira. Dr. Gaál Endre kulturtaná-
csos a szombati tanácsülésen mutat ta be az 
alapitó-okleveilet. A tanács a bejelentést tu-
domásul vette és elhatározta,, hogy a 7200 
koronát a város 50,000 koronás adományához 
csatolja. 

— Megjött a harctérről a hadifogoly. 
Hogy mennyire megbízhatatlanok a hadiba-
vonultakról kapott úgynevezett „közvetlen 
értesülések" is, muta t ja a következő esel. 
Egy jónevü Rudolf-téri vendéglős már ré-
gebb idő óta teljesít az orosz harctéren vo-
nalbeli szolgálatot. Szorgalmasan küldözget-
te i t thonmar adott jainak a megnyugtató ér-
tesítéseket, miig az utóbbi időiben egyszerre 
csak kimaradtak a megnyugvást hozó sorok. 
Betetőzte az aggodalmaskodást az az értesí-
tés, amelyet a családnak szintén harctéren 
küzdő jó ismerőse „személyes tapasztalat 
alapján" közölt velük. A jól értesült levele-
zőlap elmondja, hogy látta, amint az illető 
nagy orosz erőktől körülvéve fogságba esett. 
Már-már belenyugodott a család a változ-
hatatlannak látszó dologba, midőn, a napok-
ban betoppant ,,az orosz fogságban sinylőldő" 
ós mosolyogva olvasta a róla szóló megbíz-
ható értesítést. 

— A szünidei gyermektelep céljaira ujab-
ban a következők adományoztak: dr . An-
drássy Eerenc .20, Menyey Lászlóné 10 ko-
rona, Milkó Vilmos ós lia.i cég a gyermekek 
játszótér ületének felszerelésélhez szükségei, 
•faanylagot, Eszes Mátyás (Kiskundorozsma.) 
minden nap egy kenyeret, Sándor Lajos 
.szappant. Mely adományokért ezúton is há% 
lás köszönetet mond a gyermektelep vezető-
sége. , , , | • i 

— Az árvaház gabonája. Dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester elrendelte, hogy a 
városi árvaház és szegényház az egész évre 
szükséges gabonamennyiséget beszerezze, ne-
hogy ezeknek a városi intézményeknek a kö-
zönség részére kiutalt mennyiségből kelljen 
utalványozni. 

— A Munkaközvetítő Bizottság értesiti a 
szülőket, hogy, működési körébe felvette a 
szakszerű kereskedelmi és ipar i tanoncköz-
vetitióst is. Szülők, akiknek gyermekeik ipari 
•vagy kereskedelmi életpályát kívánnak Vá-
lasztani, jelentkezzenek a munkaközvetítő 
hivatalban vasárnap kivételével naponta 
9—10 óráig. A hivatal súlyt helyez arra, 
liogy minden tanonc egyéniségének, haj la-
mainak ós testi fejlettségének megfelelő élet-
pályát válasszon. A tanoncokat testi alkal-
masságuk tekintetében dr. Hollós József vá-
rosi közkórházi főorvos vizsgálja meg. A 
Munkaközvetitő Bizottság igyekezni fog fel-
világosítani a szülőket arról is, hogy mely 
f ogl ál k ozásokban van túltermelés vagy 
munkahiány. A bizottság felfogása szerint 
általában — de különösen a bábonu u tán —. 
a képesitett, iparágat tanult munkás meg-
élhetése és jövője sokkal inkább van bizto-
sí tva s azok a szülők, akik fejletlen gyer-
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Csak ma vasárnap 

Szenzációs detektív 

Nagy detektív dráma 3 felvonásban. 
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Vígjáték 3 felvonásban. 

Előadások 3,5,7 és 9 órakor. 

Rendes helyárak. 

•miekeiket korán kifutói, szolgai vagy hason-
ló munkára adják, a gyermek jövőjét, egész-
ségét, sőt esetleg későbbi boldogulásukat is 
komolyan veszélyeztetik. 

— Kritika. A Korzó-mozi nyári helyiségében 
tegnap lépett fel először Király Ernő, aki-
nek a neve mellé odabigygyesztették az ope-
rett-király jelzőt és akiből biriil adták, hogy 
mulat. Király E rnő m u l a t Ez a hirdetett 
mulatság nagy közönséget vonzott és Király 
Ernő is, meg a közönség i;s mulatott . . . 
Király Ernő nótázott is ós tudvalevő, ha Ö 
énekel,, akkor széles kézmozdulatokkal ki-
déri az énekét. Egy kis leány, aki az any ja 
mellett ült, nézi, egyre nézi, hogy Király; 
Ernő mint lóbálja a ka r j á t , mind a kettőt 
és odafordult az anyjához és ár tat lan arc-
cal kérdezte: 

— Anyukám, miért lóbálja, fogdossa a 
Ivi'rály bácsi a"kezét? E á j neki . . . 

— Óriási érdeklődés mutatkozik a közönség 
körében a tűzoltók javára a Korzó-moziban 
augusztus elsején rendezendő müvédzestély 
iránt. A műsor valóban elsőrangú. Fellép-
nek: Déri Rózsii, P in té r Böske, Gazdy Ad un 
ka, Rásó Hona, Körmendy Kálmán, Szegbe 
Endre, Hal ta i Jenő, Ferenczy Fr igyes és 
Korda Sándor. Színre kerülnek magánszá-
mok és kis színdarabok, a többek közt Ta-
más Rezső szegedi hírlapíró Szivárvány ci-
mü kórházjelenetei és egy kabarétriófája, a 
melynek Maga almr Szegeden újságíró len-
ni a cime. Helyárak: asölye 3, I. hely 2.40, 
II. hely 1.60, III . hely 1 korona. 

— Jönnek a vadak elsőrangú amerikai 
vigjáték kacagtató bohózatos helyzetekkel ós 
Az isteni tűz, a müvészáletből vett izgalmas, 
művészi kiállítású dráma lesz vasárnap a 
Vass-mozilbau. Az Urániában megismétlik 
a szombaton nagy sikert aratott műsort, 'a 
melynek egyes számait élvezettel nézte a 
közönség. 

üasápnap, julius 30-őn 

Az amerikai kinematográfia 

legújabb szenzációja! 

A hamis tanu. 
Bűnügyi dráma 3 felvonásban. 

Valódi amerikai téma és 
izgalmas bonyodalom 

M 
Előadások d. u. 5, fél 7 és 9 órakor 
vasárnap d. u. 3 órától folytatva. 

• 
Gyermekjegyek csak az el-
ső előadásokra érvényesek. 
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