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ró né, dr. Dobay Gyuláné. 6. Nagy haiigver-
h iiy. 7. Zsákba macska, sátorvezető: Zsótér 
Dezsőnó. 8. Népünnepólyi uzsonna-sátor. 9. 
Táneverseuy, rendezi: Bödőné Triksz Paula. 
10. Szépség verseny. 11. Különféle mulattató 
szórakezások. 12. Este 7 órakor az élőállat 
ki sorsolása, főnyeremény egy sertés,-24 élő 
állat mint ipcléknyeremény. Az egyes sátrak-
ban a vezetők mellett városunk hölgyeiből 
egy-egy lelkes gárda fog a jótékonyságért 
buzgólkodni, amely ez alkalommal is a hadi-
árvák s a szegény gyermekek érdekét szol-
gálja. A népünnepély délután 3 órakor kez-
dődik. A belépődíj személyen kint 30 fillér. 

— Halálra itéíték a Fehérvári-úti rabló-

gyilkost. Budapestről telefonálja tudósítónk: 

A budapesti hadosztálybiroság szombaton 

délben hirdette ki ítéletét Búzás Józsefnek, a 

Fehérvári-úti rablógyilkosnak bűnügyében. 

A bíróság a vádlottat négy szökés, lopás, több 

csalás, rablás és rablógyilkosság bűntettében 

bűnösnek mondotta ki és Búzás József pin-

cért az összes haderőből való kiesapása mel-

lett kötél általi halálra ítélte. 

— Tea-est a Tisza-szállóban. A Felebaráti 
•Szeretet Szövetség vezetősége e hó 31-én, csü-
törtökön rendezi ebben a szezonban utolsó tea. 
estéjét a Tisza-szállóban, este 7 órai kezdettel. 
Részvételi-díj 3 korona, mélyért tea és süte-
mény jár. A1 szálló tulajdonosának szívessé-
géből a megjelent vendégek, előre kifejezett 
kívánságukra, a tea helyett .fagylaltot, fog-
nak. kapni. Az összejövetel sikere máris biz-
tosítottnak' tekinthető, mert iránta nemcsak 
városunk egész társadalmában, hanem még 
a vidékről is nagy az érdeklődés. Értesülé-
sünk szerint ezen a tea-estén dr. Cicatricis 
Lajos főispán családja is részt fog venni. Az 
este derűs és meghittebb hangulatát nágy-
ban fogja fokozni az, bogy a közönség ci-
gányzene mellett a legszebb magyar nóták-
ban és zenedarabokban fog gyönyörködhetni. 

— A városi zeneiskola junius 3-án, vasár-
nap délután 4 órakor tartja második jóté-
konyieélu hangversenyét a Tisza-szálló dísz-
termében. Jegyek előre válthatók a zeneis-
kolában délután 3—4 között. 

— Iparigazolványok vak katonák részére. 
A kereskedelemügyi miniszter a háborúban 
megvakult katonák élet fen t ar tá sári a k lehe-
tővé tótele céljából elrendelte, hogy megva-
kult katonák iparigazolványt nyerhetnek a 
kosárfonó iparra, feltéve, bogy a rokka út-
ügyi hivatalhoz, illetőleg az országos hadi-
gondozó hivatalhoz tartozó vakok intézeté-
ben a kosárfonásban legalább tiz hónapon át 
szakszerű kiképzésben részesültek. Továbbá 
kefekötő iparra, feltéve, bogy az előző pont-
ban emiitett vakok intézetében a kefekötés-
ben legalább nyolc hónapon át szakszerű ki-
képzésűim részesültek. Ezek az iparigazolvá-
nyok tehát az illetékes hatóságok által, 
amennyiben a kérelmezők egyébként az ipar-
törvény 1. és 2. §-ában előirt feltételeknek 
nregfeleinok, kiállith a tők. 

— Ismét bezárják a városi gőzfürdőt. A 
városi gőzfürdőt a hatóság ismét kénytelen 
bezárni. A szénközpont ugyanis arról értesí-
tette a hatóságot, hogy a gőzfürdő részére 
nem ad többé szenet, mert a szén a legfonto-
sabb üzemek számára kell. A szénközpont 
eszerint ugy találja, bogy a gőzfürdő nem 
tartozik a fontosabb üzemek közé. A szénköz-

pont most nagy hatalom: kár volna vele 
perbeszállani. Majd csak megkegyelmez 
szegény gőzfürdőnek. 

Talpalunk és sarkalunk férficipőt 6, női 5 
gyerm. 4 K.-ért. Hungária Cipőgyár Kárász-u. 14. 

-— Vizsgahangverseny. Kedvesnek és érté-

kesnek ígérkező hangversenyt rendez tanít-

ványaival Szibintkits Zorka, ztpngortanárnő 

junius 2-án délután 4 órakor a Tisza-szálló 

nagytermében. A. többek között játszanak a 

zseniális tehetségű Boros kislányok, a nyolc 

éves Éva Chopin-mazuiikát. A 13 éves Ko-

vács Anó meg valóságos kis csodagyermek-

szániba megy. Mozart C moll koncertjét 

játsza teljes szabatossággal, a honvédzene-

kar kíséretével, melynek dirigálását Ficht-

ner Sándor karnagy szívességből elvállalta. 

De a nagyok is becsületes munkát Ígérnek. 

Jegyeik már kaphatók Várnay L. könyv-

kereskedésében az első három sorban 3, a 

többi sorban 2, az állóhelyen 1 koronáiért. 

A tiszta jövedelmet az 5. honvéd pótzászló-

alj hadiözvegyei és árvái alapja javára for-

— Adomány. Varga Mihály 25 korona szak-
értői tiszteletdiját a hadiözvegyek és árvák 
részére hozzánk küldte. 

— A Szegedi Kereskedelmi és 
Iparbasíksiál a Vl-ik magyar hadi-
koicsönre Lombard kölcsönök nyúj-
tatnak előnyös feltételek mellett. 

— Az u j lisztelosztás. Dr. Somogyi Szil-
veszter polgármester meghívására .szomba-
ton délután hat órakor a pékek és li&ztkeros-
kedők megjelentek ,a városháza közgyűlési 
termében. A polgármester azt á rendszert 
közölte velük, amely szerint össze kell irni a 
vevőközönségüket. A közönségnek junius tő-
ig kell jelentkezni valamelyik péknél, vagy 
lisztkereskedőnél. Az uj terméstől kezdve 
mindenki közellátás alá kerül. 

— J e g y e z z ü n k h a d i k ö l c s ö n t a Sze-
gedi Hitelbank R. T.-nál Szeged, Kölcsey-
utca 11. Eredeti aláirási feltételek. Olcsó lom-
bard kölcsönök. 

— A „Színházi Hírek" pünkösdi száma 

Berezeg István, Nagy Andor és Sipos Ivari 

szerkesztésében —• változatos, élénk és 

•nivós tartalommal jelent meg. Irodalmi ér-

tékű cikkükén, verseken és aktuális tréfákon 

kivid, közli a lap az egész heti színházi 

műsort ós a darabok szövegét. A „Szintházi 

Hírek" 20 fillérért minden tőzsdében kap-

ható és megrendelhető a 15—83 számú te-

lefonon. 

— Gyöngyös város égése. A Korzó-mozi 
változatos műsora folyamán a következő na-
pokban a gyöngyösi tüzkatasztrófa európa-
szerte nagy részvétet keltett eseményét, mu-
tatja be-változatos, gazdag és mégis szomorú 
képsorozatban. Látjuk ezt a szép felvidéki 
várost lángokban, a tomboló elem mérhetet-
len pusztítását, a városnak a minap még 
szép, ma romokban heverő főterét, a régi 
X IV . századbeli templom romjait és a porrá 
égett utcák szomorúan érdekes sorozatát. A 
Uher-filmgyár által készített film litográfiái 
tekintetben pompásan sikerült. A szomorú, 

aktuális film még hétfőn é.s kedden is lát-

ható. 

— Leszállított á rban : Női és leány 
felöltők, szövet és selyem ruhakabátok, 
vízhatlan (impregnált) szövet, selyem és 
gummi köpenyegek, kosztümök, aljak, blú-
zok, alsók stb. készen és mérték szerint 
Reméng j i né F e l d m a n n S á r i női divat-
háza és divatszalonja, Szeged, a főposta mellett. 

— Max Landa, a Prof. Nick Fantom alaki-
tója .szerepel vasárnap a Vass-rnoziban. Kí-
sértet a lápon a cinre annak a rendkívül iz-
agimas filmattrakciónak, melyben eredeti, 
újszerű szerepet játszik. Hétfőn teljesen uj 
műsor lesz A hegedű lelke finom, megható 
tragédia, .melynek főszerepeit a Nordisk leg-
jobb művészei alakítják. 

— Az éjszaka gyermekei. Uj detektív 
szenzóicitó mutat be hétfőn, csak ©gy napig 
az Uránia, melynek minden jelenete izgal-
mas ós érdekes. A főszerepeket elsőrendű mű-
vésziek alakítják. A vészharang pompás, ka* 
cagtató vígjáték egészíti ki a műsort. 

— ÖRÁK, ÉKSZEREK nagy választékban 
FISCHER K.-náí Korzó kávéház mellett. — 
Teleion: 1538. 

Tanu l j u nk idegen nyelveket a Városi 
nyelviskolában. Telefon 14—11. 

— Elviszik a harangokat. Mint értesülünk, 
a kultuszminiszter a napokban az egyház-
megyei hatóságokhoz uj körrendeletet kül-
dött, amelyben utasítja őket, hogy az 1700 
előtt készült harangokról kimutatást készít-
senek és azt terjesszék be mielőbb a hon vé-
delemügyi miniszternek, mert az összes e ki-
vételek alá nem tartozó harangokat rekvi-
rálni fogják. A rekvirálásra vonatkozólag a 
honvédelemügyi miniszter legközelebb rész-
letes .rendeletet fog kibocsátani. Az a körül-
mény — bogy a Hadvezetőségnek a muni-
eiógyártás fokozása miatt szüksége van az 
ország csaknem minden harangjára — mu-
tatja, hogy be kell szolgáltatni azokat a fé« 
meket, amelyeket eddig eldugtak, vagy bár-
milyen módon visszatartottak. A mumieiö 
fogja eldönteni a világháború sorsát, ezt már 
megmutatta a reánk nézve szerencsés kime-
netelű arrasi csata is és épen ezért mindenki, 
aki a győzelem és a béke eléréséhez hozzá 
akar járulni, szolgáltassa be az arra kötele-
zett, fémkészletét, 

Felelős szerkesztő: Pásztor József. 

Kiadótulajdonos: Várnay L. 

Élő- és művirágok 
állandóan nagy választékban jutányos áron. 
Koszorúk rendelésre azonnal készülnek 

Orinesák Miklésné 
élő- és művirág üzletében Szeged, 
Széchenyi-tér 17. — Telefon 15-67. 

Szeged sz. kir. város közélelmezési hivatala. 

Hirdetmény. 
Értesítem a .közönségét, hogy a városi kiizéíel-

mezésii hilviatal áltat beszerzett hollandi Cuoda sajt 
kilograimmonkiint 9 korona 96 fillér árban, ütaüvány 
vagy bevásárlási könyv felmutatása nélkül a Köz-
ponti Tejcsarnok fiók tej csarnokaiban kapható. 

, Szeged, 1917. május 25. 
2878/917. 'k. é. sz. 

Balogh Károly 
v. tanácsnok, 

a közélelmezési hivatal vezetője. 

Kellemes szórakozóhely. 
A Belvárosi kávéházban 

LEHOTAI híres cigányprímás 

:-: újjászervezett klasszikus zenekara :-: 

n a p o n t a h a n g v e r s e n y e z . 
n n n 

Pontos kiszolgálás. 


