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— Katonaszökevény kabaré-irő. Buda-
pestről ielcntik: Harmath Imrét, ,az ismert 
kabaréiról a Kossuth Lajos-utcán Szűcs Már-
ton főhadnagy, a negyedik kerületi katonai 
rendőrség vezetője letartóztatta. A kabaréira 
épen a menyasszonyával sétált, aki a kincs 
jelenetnél hangos sírásra fakadt. iHanmath 
egy és háromnegyed éve hazajött a frontról 
és azóta nem jelentkezett. A katonaszöke-
vény Ikiatbaréirót elhagyott menyasszonya je-
lentette föl. 

— Nagyváradon már a második poígári 
vendéglő is megnyílt. Nagyváradról jelentik: 
A „Három Rózsa" épületében megnyillott 
Nagyvárad város második hatósági étkez-
déje. Az újonnan felállított hatósági étkezde 
teljesen az előbbi intézmény tapasztalatai 
alapján létesült. Minden alaposan kifejleszt-
ve, tökéletesítve, rendszeresn és határozottan 
tárul a közönség elé. Az étkező ízléses, csinos 
és ami a fő, ragyog a tisztaságtól. Három te-
rem van, az 1 korona 80 filléres, az 1 korona 
20 filléres és a 60 filléres ebédhez egy-egy. A 
konyhában TcV'ray Kálmánná vezetésével fo-
lyik a nagy munka, száz és száz adagot ki-
szolgáltatni. Az első ebéd menüje volt: Bur-
gonyáiévá-,, káposztafőzelélk sertéskarajjal , 
torta. Mindez 1 korona 80 fillérért. Legkapó-
sabb ez az elsőrendű ebéd volt, A másod-
rendű ebéd tészta nélkül és a harmadrendű 
ihus nélkül kerül kiosztásra. A megnyitás al-
kalmára dr. Cziffva Kálmán főispán maglá-
togatta az étkezőt Lukács Ödön főjegyző, az 
étkező megteremtője és dr. Thury László fő-
ügyész társaságában. A fő.ipám elismerését 
fejezte ki a főjegyzőnek ia ki tűnő, és hézag-
pótló intézmény precíz szervezéséért és meg-
alkotásáért. Az étkezőt már délelőtt százával 
lepték el -az emlberek. A pénztárnál hamaro-
san' elfogyott a 4G0 ebédjegy, ami kevésnek 
bizonyult, mert 800 ember jelentkezett. Tiszt-
viselők, kereskedők és iparosok ülték a ra-
gyogó tisztaságú asztalok körül. Sokan csalá-
dostul jötteik 'ós egész kis asztalt foglaltaik le 
maguknak. 

— A cipöközpont megalakulása. A hiva-
talos lap szerdai száma a kormány rendele-
tét közli, amely a cipöközpont felállításáról 
intézkedik. A rendelet szerint a cipöközpont 
a oipőgyári vállalatoknak, cipőkereskedőknelk 
és a fogyasztói érdekek képviseletére hivatott 
szervezeteknek, valamint a minisztériumok-
nak kiküldötteiből fog állani. Mindazok, akár 
magánosok, akár jogi személyek (társulatok, 
cipőgyárak, kereskedelmi vállalatok, szövet-
kezetek, beszerzési 'csoportok stb.), akik elide-
genítés céljából cipőárukat készítenek, vagy 
raktáron tartanak, úgyszintén azok is, akik 
ily célra szánt cipőáru-készleteket a 'külföld-
ről behoznak, vagy más részére őrizetben 
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sok utánzatot ajánlanak mostanában Diana-sós-
borszcsz helyett egyes üzletekben a vásárló közön-
ségnek, melyek hangzatos elnevezések 

l é s sokszor a megtévesztésig hasonló külső csoma-
Sgolásban kerülnek forgalomba. A gyalog-

9 
ha elmennek egy-egy kirakat előtt, mégis minden 
jobb üzletben ott láthatják a valódi Diana-sósbor-
szeszt, melyről mindenki 

tudja, hogy belső tartalmánál fogva a legmegbíz-
hatóbb és leghatásosabb háziszer, fájdalomcsilla-
pító, hüsitő, enyhítő és egészségápoló. Egy háztar-
tásból sem szabad tehát hiányoznia. 

kis üveg Diana-sósborszesz ára K 1.30 
nagy „ „ „ „ „ 3.50 
legnagyobb „ „ „ „ 7.— 
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tortának (közraktáraik, vámraktárak), cipő-
készletüket április hó 15-iki állapot szerint 
április 25-ig a cipőközpontnak bejelenteni 
tartoznak. Azontúl a oipőkészletiek (miniden 
hó 15-én jielentendők he. A bejelentett cipő-
készleteik fölött kizárólag a cipőközpont ren-
delkezik. H a azonban a központ a bejelentés-
től számított egy hónap alatt a készlettel nem 
rendelkezik, a bejelentő lekötöttsége megszű-
nik. A cipöközpont a cipőárakat a kereske-
delmi miniszternek a cipőárak megállapítá-
sáról kibocsátott rendelete álapján állapít ja 
meg. Ha az ekként megállapított ár nem fedi 
a (bejelentő költségeit, ugy a hiányt a keres-
kedelmi minisztérium téríti meg. A 'kereske-
delmi .miniszter a thasznált cipőáruk •össze-
gyűjtésiét és eladását is szabályozhatja. A 
rendelet mindén polgári cipőárura és csak 
katonai tulajdoniban lévő árura nem vonat-
kozik és szerdán lépett 'életbe. 

— Rendelet a gyapjúról. A hivatalos lap 
szerdai száma közli az u j g yap j urendeletet, 
amely kifejezetten hangsúlyozza, hogy, a 
gyapjuközpont által megszerzett gyapjúik ész-
letekkel és 'bőrhulladékokkal a központ csak 
•a kereskedelmi miniszter utasításai szerint 
rendelkezhetik. A rendelet ujlbó] megállapít-
ja a gyapjuárakiat, amelyek valamivel ma-
gasabak lesznek, mint eddig voltak. Részle-
tesen szabályozza a rendelet a beváltás, a 
becslés és a bevásárlás feltételeit is. 

— ÓRÁK. ÉKSZEREK nagy választékban 
FISCHER K.-nál Korzó kávéház mellett. — 
Telefon: 1538. 

— A Szeged-pályaudvaron működő beteg-
nyugvó állomás céljaira, 1917. január 1-től, 
1917. március 31-éig az alább felsorolt ado-
mányok folytak be: Szalay főkapitány 10, 
Singér Miksáné Orosháza 10, Ringenhaieia 
Gyula 6, Notre Barna taoitórend főnöknője 
100, iBentsikné 10, László .Jenőmé Ozegléd 10, 
Wolf Ernőmé Budapest 10, Frei Kálmán Bu-
dapest 50(, Szegedi Kemderfonógyár r.-t. 300, 
Kereskedelmi és Iparkamara 20, Szeged-
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Detekfivdráma 4 részben. 

A borzalmak háza II. része. 
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Előadások délután 5, fél 7 és fél 
9 órakor. — Gyermekjegyek csak 
az első előadásokra érvényesek. — 
Jegyek délután 3 órától kezdve előre 
= = = = = válthatók. * • 

Helyárak: Zsölve 120, I. hely 1.—, 
II, hely —-"80, III. —.50 fillér 

Csongrádi Takarékpénztár 50, May Gyuláné 
10, Szegedi Takarék Hitel r.-t. 15, Rózsa 
Mihály 10, Szegedi Kereskedelmi és Iparibank 
i25, Wagner Gusztáv (50, Vajda Sándor 10, 
Holtzer Emil 10, Kézmiiveslbank 20, Polcznev 
Antónia .20, Szegedi Hitelbank 20, Bacli Kor-
zó mozi 30, Kiss Mór 10, Gyuritza Lipótné 20 
.korona. A nemess zivü adakozóknak hálós kö-
szönetet mond a vezetőség. 

— Szegedi Kereskedők Egyesülete hétfőtől 
kezdve a Tisza Bajos-körűt 56. szám alatt a 
Forbáth-féle házban van. Tagok felvilágosí-
tásért kéréssel és panasszal oda forduljanak. 

Tanuljunk idegen nyelveket a Városi 
nyelvsikolában. Telefon 14—1!. 
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SZÍNHÁZ 
MŰVÉSZET 

oooo 
MŰSOR: 

Előadások kezdete negyednyolckor. 
CSÜTÖRTÖK: Ármány és szerelem. Dráma. 

Páros, liáromharmados. 
PÉNTEK: Szünet. 
SZOMBAT: Vasgyáros. Színmű. Párat lan, 

egyharmados. 

A piros bugyelláris. Csepreghy népszín-
művét játszották ma, Pajor Ödön vendégsze-
replésével. A nézőtér elég szépen megtelt 
és a közönség ugyancsak élvezte ia népies szia 
játék hervadhatatlan szépségeit. A vendég-
szereplő Pa jor Ödön Csillag őrmester szere-
pét. játszotta és élettelteljes alakítása, közvet-
len- (beszéde és szép hangulatos éneke - élénk 
tetszéssel taláilko'zqtt. Taps jutalmazta Ocs-
kay 'Kornél zamatos nótázását is. A népszín-
mű többi vezető szerepét Déri Rózsi, Ungvári 
Miklós, Solymosy Sándor és 'Szilágyi Aladár 
személyesítette, 

Bruckner László színigazgató. A délvidéki 
szín i kerül e t választmánya, dr. Delimá nics 
Lajos főispán elnöklésével ma délután tar-
totta Szegeden színigazgató választó ülését. 
A választó ülésen Jancsó Ágoston alispán, 
udvari tanácsos, 'db. Pollák Győző, dr. Mayer 
Jenő iNagybecskerek, dr. Witter József vár-
megyei főjegyző iLugos, Pongrácz Alajos 
Versecz és Spanyol József városi tanácsos 
Zamibor képviseletében jelenték1 meg. A dél-
vidéki szinikerületre beton pályáztaik, még 
pedig: Bruckner László, Heltai Hugó, Iván 
Sándor,. Neményi László, Pataki Ferenc, Re-
mete Géza és Tompa Béla. Á választmány tü-
zetesen átvizsgálta a beérkezett pályázati 
kórvényeket és alapos mérlegelés után a dél-
vidéki szinikenület igazgatásával egyhangú-
lag Bruckner Lászlót, a győri színtársulat 
karmesterét bízta meg. Bruckner László sze-
gedi születésű, ahol középiskolai tanulmá-
nyai t is végezte. I t t já r t a zeneiskolába ,is, 
majd zenei tanulmányainak fejlesztése cél-
jából pár esztendeig a külföldön tartózkodóit. 
Néhány éve már, liogy a vidéken mint szín-
házi karmester tevékenykedik. Jelenleg a 
győri szinliáz karmestere, ahol eredményes 
tevékenységet fejt ki a zenés darabok betaní-
tása és dirigálása körül. A mult évben szép 
sikerrel hozta színre három felvonásos ope-
rettjét a győri színtársulat. Aránylag még 
fiatal ember, aki a színészethez való vonzó-
dása miat t választotta a karmesteri pályát. 
Korra nézve a legfiatalabb igazgatója lesz a 
vidéki színészetnek. Akik ismerik, tevékeny, 
ambiciózus embernek tar t ják, aki komolyan 
veszi a hivatását és aki hihetőleg eredménye-
ket lesz képes felmutatni u j pályáján és ha-
táskörében. 

Felelős szerkesztő: Pásztor József. 
Kiadótulajdonos: Várnay L. 


