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A „TUNGSRAM"-!ámpa gazdaságos, mert tökéletes és hosszú élettartamú. A minőségért a ggár szavatol. Kérje 
mindenüttra „ T u n g s r a m " védjeggyel ellátott lámpát. Gyártja az Egyesült Izzólámpa és Villamossági R . -T Újpest 4. 

SZÍNHÁZ 
MŰVÉSZET 

0000 

MŰSOR: 
PÉNTEKIEN: Velencei kalmár, dráma. Páros 

háromliarina dos. 
SZOMBATON délután: Nagymama, vígjá-

ték. Ifjúsági előadás, 3 és fél órai kez-
t dettel, rendes délutáni helyáraikkal. 

SZOMBATON IESTE: Három a kislány, ope-
rett, Páratlan egyharmados. 

VASÁRNAP délután: Világjáró, operett, 
VASÁRNAP este: János vitéz, daljáték. Pá-

ros kétharmados. 

Jótékony előadás a katonák karácso-
nyára. A szinházi iroda jelenti: A Hadsegélyző 
Hivatal és a Vöröskereszt együttes akciója 
felhívására a társulat a szombat esti Három 
a kislány előadásának tiszta jövedelmét fel-
ajánlotta a harctéren küzdő katonák kará-
csonyi ajándékkal való ellátásának eéljaira. 
Senki sem érezheti át jobban a ka rácson ykov 
hazagondoló katona mondhatatlanul bána-
tos hangulatát ós a háborus karácsony szi-
vet facsaró néma buját, mint a minden em-

Szécsi Ede 
b a n k - és v á l t ó ü z l e t e 

jegyzéseket már elfogad 
és azokra legelő-
nyösebb feltételek 
mellett kölcsönt ad. 

béri érzés visszatükrözietője: a színész. Ezen 
érzéstől eltelve áll a társulat és annak veze-
tősége a nemies cél szolgálatába s kéri a kö-
zönréget, segítse hozzá, hogy minél nagyobb 
legyen az áldozat, melyet erre hoz. A szom-
bati előadást, hisszük, telt ház közönsége előtl 
tartják meg. 

jegyzéseket elfogad 

A Szegedi Takarék és 
Hitet Részvénytársaság. 

(Széchenyi-tér. Posta mellett.) 

Legmagasabb lombardkölcsönök 
igen előnyös feltételek mellett. 

I Krémer H. 'rH és "8I uha-üzlete 
Kossuth Lajos-sugárut . 

Mérsékelt árak. — Pontos 
kiszolgálás. — Férfi- fiu és 

leányka-kalapok. 

E Telefon 773. Telefon 773. 

A szegedi m. kir. pénzögyigazgatóságtói-

41002/1916. I. szám. 

Hirdetmény. 
A m. kir. pénzügyminisztériumnak 1916. évi no-

vember hó 14-én kelt 18822. P. M. számú rendelete 
alapján a pénzügyigazgatóság figyelmezteti a közönsé-
get, hogy a nikkel (20) huszfilléresek folyó évi decem-
ber hónap 31-ével a magán forgalomban elvesztik fi-
zetőképességüket és felhívja, hogy ezeket a husz filléres 
nikkel érméket az állami pénztárakhoz fizetéseknél szol-
gaitassa be, illetve ezeknél vagy az osztrák-magyar bank 
intézeteinél vas husz filléresek ellenében váltsa be. 

M. kir. pénzügyigazgatóság. 
Szeged, 1916. évi november hó 20. 

Törös Sándor 
kir. tanácsos, 

pénzügyigazgató 

Fájós fogára vegyen 
mielőbb a hires Leiezin-
ger-féle f o g c s e p p b ő l 
üvegje 70 fillérért kap-
ható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 

Hajhul lás , Lajjkoepa 
gyorsan elmúlik a Lein-
zingcr-fcle „C b i n a h a j-
s z e s z' által. Ára K 1-50 
Kapható Leinzinger üyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 

H a j ö s z ü I és ellen 
csakis az ártalmatlan Lein-
zinger-féle „Hajrestorer" 
használja. Ára 1 K 50 fill. 
Kapható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 

Izzad sa ia tne ly test-
r é s z e ? Ugy használja a 
dr. Leinzinget-féle kipió-
bált szert. Üvegje 70 fil-
lérért kapható Leinzinger 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 

Gyomor bajosok di-
csér ik a Leizinger-féle 
gyomorcsepp jó hatását, 
Üvegje 1 koronáért kap-
ható Leinzinger Gyula, 
gyógyszertárában Szeged 
Széchenyi-tér. ?5P 

Legjobb hajfesiö az 
országosan elismert Lein-
zinger-féle. Ára 3 korona. 
Kapható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 

A Szeged Csongrádi 
Takarékpénztár 

mint hivatalos aláírási hely jegyzéseket el-

fogad az eredeti feltételek mellett a 

6 Vos magyar királyi adómentes állami 

járadékkölcsönre 

az 

5r
2 °jo-os magyar királyi adómentes ál-

lami törlesztéses kölcsönre 

és a jegyzések céljaira a legelőnyösebb fel-

tételek mellett nyújt kölcsönöket. 

Nyomatott Várn^r L. könyvnyomdájában, Szeged, Kárász-utca 9. 


