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vébe hatolt. A szerencsétlenül jár t béresgye-
reket a hullaházba szállították. Molnár hét-
főn reggel önként jelentkezett a felsőtanyai 
ren dőrkapitányságon. 

— A Kass-szálló éttermének megnyitása. 
A Kass-szálló megnyitásával együtt meg-
nyilt a szálló nagy, étterme, áhol menüket 
szolgálnak fel és ahol étlap szerint is lehet 
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— A vasárnapi hivatalos jelentések. Höfer 
jelentése szerint a Károly főherceg vezérez-
redes főparancsnoksága alatt álló szövetsé-
ges haderők déli szárnya az utóbbi napokban 
teljes sikert vivott ki. Falkenhayn tábornok 
hadseregének csapatai a Targu Jiu melletti 
csatában a hegységből kiutat törtek maguk-
nak és a Matru völgyben előrenyomuló osz-
loppal együtt tegnap elérték a Verciorovától 
Craiovába vezető vasutvonalat. Az Olt folyó 
mindkét oldalán előrenyomult osztrák-ma-
gyar és német haderők állandó SZÍVÓS viasko-
dásban szintén elérték a hegység lábát és 
tegnap áthaladtak a Calimanesci-iSuici vona-
lon. A románok támadásai itt épp ugy meg-
hiúsultak, mint Campolungtól északra. No-
vember 1-től kezdve Oláhországban 189 ro-
mán tisztet, 19338 főnyi legénységet, 26 ágyút, 
17 lőszerkocsit és 72 gépfegyvert szállítottunk 
be. Erdély keleti arcvonalán Tölgyestől dél-
keletre Arz tábornok csapatai visszaver-
tek egy orosz előretörést. — A Wippach-
völgyben Bigliától délre elfoglaltunk és 
megszállottunk egy olasz árkot. Négy tisztet 
és 120 főnyi legénységet elfogtunk. — A né-
met jelentés szerint az Ancre két oldalán fek-
vő német állások ellen napok óta folytatott 
tüzelés valószínűvé tette, hogy az angolok ot-
tani támadásaikat folytatják, az ellenség arc-
vonala mögött tegnap megjelent lovasság és 
kora reggel a tüzelés fokozása uj nagy áttö-
rési kísérletet jelzett. Ez a kisérlet az ango-
lok véres kudarcával végződött és csak né-

hány helyen hozott nekik jelenték leien tér-
nyereséget. A Fuclis és báró Marschall tábor-
nokok parancsnoksága alatt harcoló csapatok 
szivósan védekezve dacoltak az angolok roha-
mával. Serrestől délnyugatra, Grandcourtban 
és néhány helyen ettől a falutól délre vissza-
nyomtak bennünket ós most az Ancre déli 
par t ján előkészített záróállásban vagyunk. A 
f rancia tüzérség a Sailly- öaillyseltől délre 
fekvő szakaszon erős tüzeléssel támadásokat 
vezetett be, amelyek a St. Pierre Vaast erdő 
északnyugati szólén veszteségteljesen össze-
omlottak. — A Balkáni-hadszintéren ,a dob-
rudzsai vonalon járőrharcok, (Szilisztr iánál 
ú j r a élénk gyalogsági és tüzérségi tüzelés. — 
Macedón arcvonal: Miután az ellenségnek 
Gégéitől északkeletre az 121Q. magaslaton si-
került előrehaladni, a némiet-bolgár csapatok 
Monasztirtól északra fekvő állásban helyez-
kedtek el. Ezzel Monasztir feladatott. 

— Betörök munkában. Hétlőre virradóra 
Kun Jenő Szóöhenyi-téri ékszerész kirakatát 
ismeretlen tettes betörte, de munkájában 
megzavarták és igy semmit sem lophatott el. 
A Hungária-cipőüzlet kirakatát is betörték 
az éjjel, de innen sem hiányzik semmi. A 
rendőrség megindította a nyomozást. 

-- A királytigris második része, ha lehet 
még nagyobb sikert aratott, mint az első. A 
dilettáns gonosztevő kalandjai valósággal le-
bilincselték a közönséget és szinte kényszeri-
tették, hogy állandóan figyelemmel kisérje a 
cselekményt. Ez a szenzációs detektiv-sláger 
kedden is műsoron marad. Az óriási érdek-
lődésre való tekintettel ajánlatos a jegyeket 
előre megváltani. 

— Harcszerű céllövészet. Az állomás pa 
rancsnokság értesítette a rendőrséget, hogy 
a géppuskás tanfolyam kedden reggel hét 
órakor a Baktónál harszerii céllövészetet tart. 

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

Kedden és szerdán 

A szenzációk műsora 

Egy detektív és egy dzsungel sláger! 

/ 

A KIRÁLY TIGRIS II 
(A diietáns gonosztevő.) 
Detektivsláger 4 felvonásban. 

• • • 

O R O S Z L Á N V É R . 
(Miss Kathlin kalandjai.) 

Dzsungel dráma 3 felvonásban. 

Előadások 5, 7 és 9 órakor. 

Szombaton d. u. 3 és vasárnap d. e. 11 órakor ifjúsági 
és gyermekeiőadás. — Mese délután. 

SZÍNHÁZ 
MŰVÉSZET 

0000 

MŰSOR: 
KEDDEN: Legénybucsu, operett (25.-ször.). 

Páros egyharmados. 
SZERDÁN: Névtelen asszony, dráma. Pá-

ratlan kétharmados. 
CSÜTÖRTÖKÖN: Három a kis lány, énekes 

játék. Páros háromharmados. 
PÉNTEKEN: Én, Te, ö, nagy operett. (Elő-

ször.) Párat lan egyharmados. 
SZOMBATON délután: Nagymama, vígjá-

ték. I f júsági előadás, 3 és fél órai kez-
dettel, rendes délutáni helyáraikkal. 

SZOMBATON este: Én, Te Ö, nagy operett. 
(Másodszor.) Páros kétharmados. 

VASÁRNAP délután: Világjáró, operett. 
VASÁRNAP este: Én, Te, Ő, nagy operett. 

(Harmadszor.!) Pára t lan háromlharma-
dos. 

•i 
Éri, te, ö. A szinházi iroda jelenti: Claude 

Terasse szép zenójü operettje foglalkoztatja 
a szinház énekes személyzetét. Pénteken lesz 
a darab bemutató előadása. A kellemes és 
pikáns szöveg, a fülbemászó, bájos muzsika 
egyaránt biztosit ja az újdonság tartós sike-
rét. Flers és Oaillevet, a kiváló boliózatiró 
cég, melynek annyi mulatságos estét köszön-
hettünk, ezúttal sem tagadta meg magát, ugy 
hogy a szöveg zene nélkül mint bohózat is 
megállná helyét. Az igazgatóság elsőrendű 
kiosztásban és tetszetős kiállításiban hozza 
szinre ezt az operettet, melyet a Népopera is 
műsorába iktatott. , , • ü , 

Nagymama. A szinházi iroda jelenti: A 
szombat délutáni ifjusáfei előadás iránt már 
is rendkívüli érdeklődés mutatkozik. Gsiky 
Gergely bájos vígjátéka az esti előadás első-
rendű szereposztásában a rendes délutáni 
helyárakkal kerül szinre. 

A Szinházi Hirek szeikesztősége és kiadó-
hivatala fe lhívja a közönség szives figyelmét 
arra, hogy a lapot a jövőben a színháziban 
nem árusíthatják" a színigazgató intézekedése 
folytán, ezért a Szinházi Hirek-et a színház 
előtt vagy a trafikokban vásárolják meg. 

jegyzéseket^eifogad § 

A Szegedi Takarék és 
Hitel Részvéngfársaság. 

(Széchenyi-tér. Posta mellett.) 

Legmagasabb lombardkölcsönök 
igen előnyös feltételek mellett. 

I-izzótestek és üveghengerek I n v e r t 

és A u e r é g ö k r e legjobb minő-
ségben F O N Y Ó S O M A , világí-

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


