•Szeged, 1917. január 6.
Szabadoktatáái Tanács a lielybeli szolgálatot
teljesítő legénység részére szaktanfolyamot
engedélyezett, melynek tárgyai kereskedelmi
levelezés, kereskedelmi számtan, árkalkuláció
és könyvvezetés. A katonai hatóságok vonatkozó felhívása alapján a kellő számú jelentkezés megtörtént. A tanfolyam hétfőn délután 6 órakor nyílik meg.
— Rendelet a katonai munkások élelmezéséről. Báró Kiirthy Lajos, az Országos Közélelmezési Hivatal elnöke körendeletet intézett Szeged polgármesteri hivatalához a katonai munkások élelmezéséről. Kiemeli a rendelet, liogy mennyire fontos a hadsereg részére dolgozó gyárak munkásainak ellátása.
Szükséges tehát hogy ugy ezek, mint a családjaik megfelelő mennyiségit élelmiszerhez
jussanak. A rendelet a. munkások napi kenyéradagját 300, családtagjaiét pedig 240
grammban állapítja meg.
— Betörő katona. Az elmúlt éjszaka eddig
ismeretlen katona betört Szántó Mihály Kossuth Lajcs-sugárut 6. sz. alatti üzletébe. Munkájában azonban megzavarták és igy csak
néhány pár cipőt tudott magával vinni. Szökése közben betörte az ablakot és amint a
vérnyomok mutatják, súlyosan megsebesült.
A rendőrség nyomozza.
— A Színházi Hirek legutóbbi száma a
kettős ünnepre való tekintettel már pénteken
este megjelent változatos és élénk tartalommal. A vezércikket Csányi Mátyás irta, aki
a vidéki kritikáról tesz érdekes észrevételeket. A színházi aktualitások, „iA színész a
társadalomban", „A szórakozott iró", a kritika és még száinos cikk váltakozik a tartalmas számban. Sipos Iván egyik legsikerültebb, szép költeménye, Nagy Andor nivós
fejtegetése és a számos rovat járul még
ahoz, hogy a Színházi Hirek ezen száma
élénk figyelemre érdemes. A lapot minden
trafikban és a szinház előtt lelhet kapni, to-

vábbá megrendelhető a 15—83. számú telefonon.
— Leszállított (karácsonyi) árban: Legújabb kész női kabátok, szövet, bársony,
plüss és perzsából, bundák, szörmeáruk,
blúzok, aljak stb. Mérték szerint készülnek:
divat kabátok, kosztümök, toiilettek stb.
mérsékelt árban. Reményiné Feldmann Sári
nöi divatháza és divatszalon, Szeged főposta
mellett.
— Hétrői-hétre nivósabb, tartalmasabb és
érdekesebb a Tamás Rezső szerkesztésében
megjelenő Szegedi Hírlap amelynek' most
jelent meg a legújabb száma. Az említésre
különösen méltó cikkek cimei a következők:
Mi van a Balkán-Akadémiával? Beszélgetés
Donavell igazgatóval. A káplán kalandja a
gyorsvonaton. Kinos incidens az étkezőben.
Egy font marhahús 28 krajcár. Fantasztikus
álom. A lisztelosztás uj rendje. Két ur beszélget. Piroskán erőt vett a sziv szerelme. A
közegészség és a tüzelőanyag összeegyeztetése. Csak félhomályban szabad szeretni. 125
ezer korona veszteség a hadi kölcsön ők lombardirozásánál. Szabadalmazott városi gazdálkodás. Uj adók a láthatáron. Közgazdaság, st'b. Egyes szám ára 20 fillér. Aki járnia?
elsejétől legalább félévre előfizet, ingyen kapja az eiddig megjelent, összes számokat.

Igazgató:
VAS SÁNDOR
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Vasárnap, hétfőn és kedden.

A szezon szenzációja I

— Városi gépkocsi fuvarozási üzem telefon
szám 374 és 598
— A Nagymama, Csiky Gergely örökbecsű
szinmü ve, a címszerepben Blaha Lujzával
még csak szombaton látható a Korzó-moziban. A közönség a Nagymama minden egyes
előadásánál teljesen megtöltötte a mozit és
nem tudott betelni a mü szépségével. A szereplők, Blaha Lujza, Fényes Annuska, Tárkonyi Mihály és a többiek, valamint a rendező kiváló munkája révén a legelső magyar
film a Nagymama. A legelső olyan film,
amelyet bátran össze lehet hasonlítani a vi-

(Homunkulus könyve.)
Dráma 4 felvonásban.

KORZO MOZ
I g a z g a t ó : VASS SÁNDOR.

TELEFON:
11-85.
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Telefon 11-85.

Szombaton

A magyar filmgyártás legnagyobb
szenzációja!

Érdekfeszítő

Blaha Lujza
a nemzeti szinház örökös tagjával a főszerepben

Szenzációs

A NAGYMAMA

Izgalmas.

Szinjáték 3 felvonásban. Irta: Csiky G e r g e l y .

Minden előadáson bemutatásra kerül

Koronázási film I. rész.

Előadások vasárnap 2, Vi4, 5, 7 és
9 órakor, hétfőn és kedden 5, 7 és
9 órakor.

Előadások szombaton 2, fél 4, 5, 7 és 9 órakor. — Az előadások
pontosan kezdődnek.

Az előadások pontosan kezdődnek.
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