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kéknek a vámkülföldről való forgalomba hoza-
talára a jelen rendelet nem vonatkozik. 

— Jelentés az őszi vetésről. A polgár-
mesteri hivatal közli: Az Országos .Közélel-
mezési (Hivatal leiratot intézett a városhoz, 
amelyben kiemeli, Ihogy a jövő évi kenyérter-
ményeik biztosítása érdekében szükségessé 
válható intézkedések megtétele végett legké-
sőbb november 15-ig jelentse a polgármester, 
hogy az őszi vetés olyan keretek között fo-
lyik-e, mint a maliban, esetleg milyen körül-
mények akadályozzák annak rendes menetét, 
A tanács legközelebbi ülésén fogja elhatároz-
ni, hogy kik 1 ázatnak majd meg a jelentés-
hez szükséges adtátok megállapításával. 

Uj váltóürlapok. A hivatalos lap keddi 
száma hirdetményt közöl, amely szerint a 
Pénzügyminiszter december 1-én uj bélyeges 
kincstári váltóürlapokat bocsájt ki. 

— .Adomány. A siketnémák szegedi intézete 
növendékeinek segélyezésére a {Szegedi .Jóté-
kony Magyar Asztaltársaság 15 koronát ado-
mányozott. «A. nemesszivü támogatásért őszin-
te köszönetet mond az intézet igazgatósága. 

— Meg akart hatni. KedLe virradóra 
Kolompár Mária cigányleány a rendőrségi 
fogdában öngyilkossági kísérletet követett 
«1. Rongyokból kötelet font és felakasztotta 
magát, de az ügyeletes őr észrevette és le-
vágta. 

— Szerdán látható utoljára Az igazi férfi, 
Psilander Waldeinárral a oimszerepben. Az 
igazi férfi a. legszenzációsabb dráma, amely 
ebben a szezonban sziure került. Ezen kivül 
egy bájos vígjáték,A nőgyűlölő is színre ke-
rül a nemrég elhunyt híres német moziszi-
néísznővel, Weixler Dorrit-ital a főszerepben. 

— Erdélyi Szemle cimen szépirodalmi, 
társadalmi és kritikai hetilap jelenik meg 
Kolozsvárt S. Nagy László, Bárd Oszkár, Ta-
vaszy Sándor szerkesztésében. Szerkesztősége 
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4 felvonás egy szerelem történetéből 

Előadások d. u. 5, 7 és 9 órakor. 

Gyermekjegyek csak az el-
ső előadásra érvényesek. 

* 

és kiadóhivatala Mátyás király-utca 5. A lap 
célja Erdély kul túrájáér t , ipari és gazdasági 
fejlődéséért harcolni. Előfizetési á ra : ne-
gyedévre 5, félévre 10, egész évre 20 korona. 
Kapható Várnay L. könyvkereskedésében, 
(Szegeden. 

— Talált pénztárca éa munkakönyv. 
Adorján János brassói menekült pincér mun-
kakönyvét és pénztárcáját, amely csak irato-
kat tartalmazott', megtaláltuk. Jogos tulajdo-
nosa átveheti a Boldogasszony-sugánvt 6-ik 
szám alatt az iskolaszolgánál. 

— Szerdón kerül bemutatóra az Uránia-
szinházban A vérző szivek, forró és izgalmas 
szerelmi történet csodaszép felvételekkel és 
mesteri játékkal. A kisérő műsor szintén 
pompás lesz. 

Szeged szab. kir. város felügyelete 
alatt álló nyelviskolában (városi felső keres-
kedelmi iskola) uj német, francia, angol, tan-
folyamok nyílnak. Beiratkozások naponként d. 
e. és d. u. Tanítás naponként d. u. 3—9-ig. 
Telefon 14—11. 

Legújabb kész női kabátok, szövet, bár-
sony, plüss és perzsából, bundák, szörme-
áruk, blúzok, aljak stb. Mérték szerint ké-
szülnek. divat kabátok, kosztümök, toil-
le t tek stb. mérsékelt árak! Reményiné Feld-
mann Sári női divatháza s divatszalon, Szeged 
főposta mellett. 

— Város i g é n k o c s i fuvarozási üzem telefon 
száma 598 és 374. 
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MŰSOR: 
SZERDA: Cigányprímás, operett, (AWzör) 

párat lan kétharmados. 
CSÜTÖRTÖK: A névtelen asszony, dráma, 

(iMiadame X.) páros báromharmados. 
PÉNTEK: A világjáró, operett, először, pá-

ratlan egyharmados. 
SZOIMIBAT: A világjáró, operett, másodszor, 

páros 'kétharmados. 
VASÁRNAP délután: Kisasszony férje, vig-

ViAJSÁ RNAP este: A világjáró, operett, har-
madszor, páratlan háromharmados. 

A világjáró. A szinházi iroda jelenti: A 
bécsi és budapesti nagy siker, mely megala-
pozta az operett jövőjét, hihetőleg nálunk 
sem marad el, amit legjobban igazol talán az 
a szokatlan és rendkívüli érdeklődés, mely az 
újdonság pénteki 'bemutatója iránt már is 
mutatkozik. A címszerepben Sugár Gyulának 
jut rendkívül érdekes feladat alakító képes-
ségének ujabb bizonyítékát szolgáltatni. Ki-
tűnő szerepe van Dérynék egy pajkos leány 
és Kunosynak egy fiatal asszony hálás szere-
pélben. {Solymosy egy öregedő, de mindig nő-
sülni vágyó gyáros komikus f igurájában ka-
cagtat. Hálás szerepe van (Matánynak egy 
költő és zeneszerző groteszk alakjában. Rend-
kívüli érdekességre számíthat a Dérivel elő-
adott tánckettőse, úgyszintén nagy hatásra 
számíthat Cserényi és Solymosy parodíszti-
kus kettőse. Hálás jó szerepeket játszanak 
még Ihász, László és Harsányi. 

A lengyelek köszönete. 
Berlin, november 7. A Varsóban tartott 

nagy politikai gyűlésből Vilmos császárhoz 
a következő táviratot intézték: 

Nagy Uralkodó! , 
A lengyel népre ,oly örvendetes napon, 

amikor megtudta, hogy szabad lesz és ön-
álló államban saját királya alatt fog élni, sa-
ját hadserege és kormánya lesz, minden 
szabadságszerető lengyei keblét áthatja a 
hála érzete mindazok iránt, akik vérükkel 
megszabadították és önállóságra, uj életre 
keltették. A Te győzhetetlen hadsereged 
győzelmei fölszabadították a lengyel szív-
nek két egyformán drága városát, Varsót és 
yilnát. 

Németországnak Ausztria-Magyaror-
szággal ,a lengyel kérdésben kötött mai meg-
állapodása önálló állami élettel ajándékoz 
meg bennünket, a legfőbb jóval, amit egy 
nép birhat, olyan jóval, amelyet meg tudunk 
becsülni, mert éreztük a szolgaságnak kese-
rűségeit és amelynek megvédésére készek 
vagyunk, ha megadják nekünk a lehetőséget, 
hogy asi ellenségeink, a moszkoviták ellen 
minden erőnknek megfeszítésével habéba 
szálljunk. 

Tudjuk, hogy mindezek mögött a Te 
akaratod van, a legmagasztosabb és hogy a 
Te szellemed ereje ennek a történelmi ese-
ménynek az előidézője. Ezért megadjuk Ne-
ked legmagasztosabb hálánk kifejezését és 
azt a biztosítékot, hogy a lengyel nép meg 
tudja majd őrizni hűségét szövetségestársai-
val szemben. (Aláírások.) 

(Első Ferenc Józsefhez teljesen azonos szö-
vegű táviratot intéztek a gyűlésből.) 

A semleges sajtó a lengyel 
királyság proklamálásáról. 

Stockholm, notvember 7. A lengyel király-
ság helyreállításáról szóló manifesztummal két 
vezető újság, a Svenska Dagblad és a Stock-
holms Dagbladed részletesen foglalkozik. Mind-
két lap különösen a középponti hatalmak és a 
négyes antant politikája között való ellentétet 
emieli ki a kis népekkel szemben. 

A Svenska Dagblad a következőket mond-
ja: Nem túlzás, ha a proklamálást, amelyet 
vasárnap hirdettek k'i Varsóban és Lublin-
ban, a végtelen, reménytelen háború első 'való-
di eredményének jelezzük. A lap azután emlé-
keztet a négyes antant korábbi soha nem tel-
jesített Ígéreteire és ezt írja: Beszélhet az an-
tant most, amit akar. Ahogy a fegyverek 
szerencséje megfordult, minden amellett szó), 
hogy a lengyel állam a jövőben valósággá 
válik. 

-izzótestek és üveghengerek I n v e r t 
és A u e r é g ő k r e legjobb minő-
ségben F O N Y Ó S O M A , világí-

tási-vállalatnál, Kölcsei-utca 4. Telefon 165* 

szálloda 
megnyitás 1916. november 15-én, 
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