
é ÖÉÍJMAGYAROES^ÁÖ Szeged, 1917. junius '6. 

im azonban hétfőn mégis mégtörtént: 600 

család kapott három-három kilogramm 

krumplit. 

— Nem kell a zsír. A polgármesteri hiva-
tal közli: A hatóság néhány nap ót'a különös 
dolgot tapasztal. A közönség valósággal meg-
rohanja a közélelmezési hivatalt zsirje,gyök-
ért, ám a zsirt magát nem viszik el a hente-
s-ktől A hatóság figyelmezteti a közönséget, 
hogy a kiváltott zsirjegyeket haladéktalanul 
használja el, mert azok 48 óra múlva érvé-
nyüket vesztik. 

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

— Főszolgabíró és gabonabizományos 
becsületsértés! pöre. Budapestről jelenti tudó-
sítónk: A budapesti büntető járásbíróságon 
dr. Farkass Gyula járásbiró érdekes beesii-
letsértési pört tárgyalt. Heidlberg Vilmos 
gabonabizonymányos rágalmazás és becsü-
letsértés miatt följelentette Borbély György 
császári ós királyi kamarást, törökszentmik-
lósi főszolgabírót, aki a Hadiférményhez kül-
dőit sürgönyében azt. állítatta, hogy Heidl-
lerg a bevásárlásoknál szabálytalanul járt 
el, priváthelyre vásárol és olcsóbban vész ga-
bonát a maksziimáM's árnál. A járásbíróság 
Borbély Györgyöt a vád alól fölmentette az-
zal az indokolással, hogy az ügynek elbírá-
lására a fegyelmi bíróság illetékes. Heidlberg 
az ítélet ellen fötebbezett. 

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

— Csépiőgépászek és fűtők felmentése-
A hivatalos lap keddi száma közli a honvé-
delmi miniszter rendeletét a hivatásos cséplő-
gépészek és fűtők fölmentéséről. A rendelet 
szerint a legánységbeli cséplőgépé-szék Ós fű-
tők a póttesfparaueenokságok által az illeté-
kes hatóság utján beküldött névjegyzék alap-

ján 1917 dec. 31-ig föl mentendők. A rendelőt 
I szigorú kötelességükké teszi a hatóságoknak, 

hogy a fölmentések jogosultságát megállapít-
sák. Tisztek és tisztjelöltek, a vasutezred ál-
lományába tartozók, továbbá a- politikailag 
meg'bizbatatlanok főimen lésben nem részesül-
hetnek. 

— ÖRA és ÉKSZER javításokat gyorsan, 
pontosan és olcsón készít F I S C H E R K. 
Korzó kávéház mellett. — Telefon: 1538. 

— Tom Shark a mesterdetektivnek szenzá-
ciósan érdekes, legújabb esetét, mutatja be az 
Uránia szerdán és csütörtökön. A tenger rej-
telmei ciane a kiváló detektividrámának a fő-
szerepben Alwin. Neussal. A szerdai ós csü-
törtöki előadások bevételét hadikölcsön jegy-
zésre fordítja az igazgatóság. 

— 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 lionvó-
delemiigyi 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 — hogy ,a hadvezetőségnek a muni-
ciógyártás 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 municiö 
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. 

T a n u l j u n k idegen nyelveket a Városi 
nyelviskolában. Telefon 14—11. 
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Igazgató : VASS SÁNDOR. Telefon 11-85. 

Szerdán és csütörtökön 

Szenzádós detektív sláger 

Szenzációs I 

Nagyvárosi bandita történet 4 felvonásban. 

Szenzációs! Izgalmas! 

Előadások szerdán 5., 7. és fél 9, 
csütörtökön 3., 5., 7. és fél 9 órakor. 

i Páholy 1.60, zsölye 1.20, 1. hely 1 K., 
, II. hely —.80 fillér, III. hely —.50 fillér. 

SZÍNHÁZ 
MŰVÉSZET 

oooo 

MŰSOR: 

Előadások kezdete negyed nyolckor, 

SZERDA: Góth pár vendégfelléptével 50%-al 

felemelt helyárakkal, Vengerkák. Szinmü. 

CSÜTÖRTÖK D. U.: Három a kislány. Énekes 

játék. 

CSÜTÖRTÖK ESTE: Vengerkák. Szinmü. A 

Gótili pár v. f. 50%-al féléméit. Ihelyárak-

kal. 

PÉNTEK: Tolvaj. SSinmü. Góth pár vendég-

felléptével 50%-al felemelt helyárakkai 

A Korző-mozi hangversenye. Kroó Mar-
git, Paulay Erzsi, Rózsa Lajos és Knrucz Já-
nos, ez a négy kiváló művész fog egy hang-
versenyen szerepelni a Korzó-mozi nyári he-
lyiségében junius 15-én. A Korzó-mozi eddigi 
hangversenyéihez méltán fog .sorakozni ez a 
müvészest is, itt is megmutatja az igazgató-
ság, hogy semmi 'költséget nem kiméi, hogy 
minél nívósabban és a szegedi közönség teljes 
kielégítésére állítsa össze hangversenyeit. A 
hangMrseny a nyári helyiségben lesz meg-
tartva. Helyárak 5, 4, 3 és 2 korona. Jegyek 
az elővételi pénztárnál egész nap válthatók. 

A V. H. O. Sz. müvészestéje. Szokatlan 
nagy érdeklődés nyilvánul meg a Sajtószállás 
javára hétfőn rendezendő szinházi müvészest 
iránt. A legközelebbi napok sokféle kiváló 
szórakozásra nyújtanák alkalmat, mindegyik-
nek bőven akad közönsége, de egyiknek sem. 
akkora, mint a junius 11-ikinek. A szinházi 
pénztár egész napon át ostromnak van kitéve 
s nem csupán páholyok, körszékek után nagy 
a versengés, mert ép olyan rohamosan fogy-
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<33 fóagy. Tudományos Színház "S 

S z e r d á n és c s ü t ö r t ö k ö n 

j u n i u s 6-án és 7-én 

TOM SHARK a 
mesferdetekiiv 
legújabb esete 

Detektivdráma 4 részben 

A főszerepben A lw i n Neuss . 

Előadások d. u. 5, fél 7 és fél 

9 órakor. Jegyek előreválthatók 

délután 3 órától kezdve. 

Helyárak: Zsölve 1'20, I. hely 1 .- , 
11, hely --'80, III. —.50 fillér 
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