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.Henrik, Schwarz B. és fia, Kiss Testvérek, 
Pick Márk, Márer Ármin, Beitzer Lipót és 
Társa, Kardos Jakab, Cziuner és Társa, Gold-
gruber Gábor és fiai, Danner Péter fia, Fenyő 
Testvérek. 

— Hámory LászEó ügye. Aradról jelentik: 
Az a bizottság, amely a közélelmezési hivatal 
onegbizásáíból dr. Hámory László országgyű-
lési képviselő kürtösi birtokán és aradi la-
kásán, valamint raktáraiban a feltárást vé-
gezte, befejezte munkáját és mint a hivata-
los adatokból kitűnik, Aradon is több olyan 
élelmi és közellátási cikket talált nagyobb 
mennyiségben, amely bejelentési kötelezett-
ség alá esik, de se bejelentve, sem az illető 
központoknak felajánlva nem volt. Az aradi 
rendőrség kihágási ügyosztályánál emiatt dr. 
ÍAiy György ötrendbeli feljelentést adott be 
Hámory ellen. Dalnoki Nagy Lajos alispán 
/utján a főszolgabiróság a képviselőház men-
telmi bizottságához fordul és kérni fogja a 
képviselő mentelmi jogának felfüggesztését. 

— 18000 koronát jövedelmezett a gyer-
meknap. A vasárnap lezajlott gyermeknap 
eredményét keddre össze tudta állitani a ve-
zetőség. A teljes bevétel 21.000 korona volt, 
ebből tisztán marad a nemes cél számára 
18.000 korona, a 3000 korona különbözetet do-
hányra költötték. 

— A junius! közgyűlés. Szeged törvény-
hatósági bizottsága 20-án, a jövő bét szerdá-
ján tartja meg jnniusi rendes közgyűlését. 

— A gyöngyösi tüzkárosuítaknak. Ujab-
ban a következők adakoztak nálunk a gyön-
gyösi tüzkárosnltak részére: Várnay Dezső 
50, a Szegedi Kereskedők Egyesülete 100, 
Beitzer Zsigmond 3, Kárpisehek Bezsőné 3, 
Leimert Margit 3. Goldg/ruber Gábor 10. Kar-
dos Sámuel 20, Kroó Dezső 5, Körösi Albert 
3, Sebők Mihály 20, Ürmös Erzsébet 1, Ele-
fánt Jakab 2, Nagy Andor 1, Sehweiger Sán-
dor 10, Halle Henrik 1, Englander József 5, 
Glauber Jónás 2, N. N. 1.40, Lukács 2. Mihályi 
Adolf 2, Lustig Ernő 2, Szoikolovszkv Gyula 
2, Szécsi Izsó 19, Czövek Gyaláné 2, Grosz 
Henrik 3, Fonyó Soma 10, Kun Jenő 5, Bo-
kor Izsóné 5, Sandberg Henrik 5, Pollák 
Nándor 5, Schiller Antal 20, Tombácz Fe-
rencné 2, Rőmer Miklós 5, Rozin a nn Dávid 
5, K. M. 2, összesen 248.40 korona. Eddig ada-
koztak nálunk erre a célra 972 koronát, a 
végeredmény tehát a mai napig 1820.40 ko-
rona, 

— A vakok évzáró vizsgája. Vasárnap, 
117-én délelőtt 10 órakor, ünnepélyes Te De-
um után tartja évzáró vizsgálatát uj szegedi 
otthonában a vakok intézete. A vizsga kere 
tébeu tesznek bizonyságot a világtalan nö-
vendékek a szellemi tantárgyakban, a zongo-
rában ós az iparban tett előmenetelükről. Az 
ügylbarátolf és érdeklődők szives figyelmét 
ez utón hívja fel az igazgatóság. 

— Lányok a kaszárnyákban. A nők ka-
szárnyákba való bevonulásáról már sok min-
denfélét írtak az újságok. Kiszínezve lefestet-
ték a nők kaszárnyai életét, az u.i rendet és 
imindazt. ami ezzel összefügg. Ezekről tehát 
fölösleges is lenne beszélni ma már. De vé-
letlenül kezünkbe akadt egy szerződés, ame-
lyet a katonaság köt női alkalmazottaival. 
iNos, kár lenne sokat teketóriázni, ennek a 
ra szerződésnek egyik pontja kimondja hogy 
a leányalkalmazottak kilenc hónapi szolgálat 
után — kivétel nélkül — két heti szabadságra 
tarthatnak igényt, 

— Árdrágító nagykereskedők. Pollák Sá-
muel és Pollák Sándor zentai gabona nagy-
kereskedők a mult év szeptemberében meg-
tudták, hogy a Zenta környékbeli községek 
kiskereskedőinek gyertyára van szükségük. 
Összeköttetéseik révén két vaggon gyertyát 
szereztek Galíciából, mázsánkint hatszázhusz 
és hatszázötven koronáért. A gyertyát aztán 
Zentán és környékén eladták, kilónként hét 
koronáért ós hét korona ötven fillérért. Mi-
ntán a gyertya forgalombahozatalával egyi-
ktik sem foglalkozott hivatásszerűen, sem pe- i 
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Kroó Margit Paulay Erzsi 
az Operaház művésznője. A Nemzeti Szinház 

művésznője. 

Rózsa Lajos 
az Operaház művésze. 

M Ű S O R : 

1. Ku r uc z J á n o s : „Ábránd régi magyar 

dalok fölött." Zongorán előadja a s z e r z ő . 

2. a) M a s c a g n i : Santurra áriája a „Pa-

rasztbecsület" operából; 

b) Kacsoh-Pong r á c z „Késő ősszel" 

dal előadja: K r o ó Marg i t . 

3. Költemények: előadja: P a u l a y Erzs i . 

4. a) M e y e r b e e r : ária a „Dinorah" ope-

rából ; 

b) V e r d i : ária a „Traviata" operából. 

Előadja: R ó z s a La jos . 

S z ü n e t . 

5. a) P u c c i n i : Ária a „Tosca" operából; 

b) K u r u c z J á n o s : „Hervadó rózsák 

közt" dal, előadja: K r o ó Ma rg i t . 

6. D a l o k : Előadja: R ó z s a La jos . 

7. G á r d o n y i G é z a : Monológ, 

Előadja: P a u l a y Erzs i . 

Az énekszámokat zongorán kiséri: 

Kurucz János. 

A hangverseny kezdete pont 
8 órakor a nyári helyiségben. 

Helyárak: Zsöllye 5'—, I. hely 
4*—, II. hely 3"-—, 
III. hely 2'— korona. 

dig erre engedélyük nem volt, az ügyészség 
árdrágító visszaélés vétsége címén vádat 
emelt ellenük. A szabadkai törvényszék bű-
nösnek mondta ki őket árdrágítás vétségé-
ben és ezért nyolc—nyolcezer korona pénz-
büntetésre és nyolcvan—nyolcvan korona 
mellékbüntetésre, továbbá két évi hivatal-
vesztésre és politikai jogaiknak ugyanilyen 
időtartamra való föllfüggesztésére ítélte őket. 
Felebbezés folytán a szegedi tábla elé került 
az ügy, amely a .keddi tárgyaláson a törvény, 
szék ítéletét megváltoztatva, ugy Pollák Sán-
dort, mint Pollák Sámuelt 14—14 napi fog-
házra és 2—2000 korona pénzbüntetésre ítélte. 

— Letartóztattak egy tolvaj katonaszö-
kevényt. Tanács György röszkei lakos jelen-
tette a rendőrségen, hogy a házából egy ol-
dal szalonnát és négy sonkát , elloptak. A 
rendőrség a tolvajt Kis József katonaszöke-
vény személyében csakhamar el is fogta. 
Kiss bevallotta, liogy ö lopta el márciusban 
Masa János mórahalmi tanyájáról a gerenda 
alól az eltűnt ötezerhatszáz koronát is. A 
szökött katonát a rendőrség letartóztatta, a 
nyomozás befejezése után pedig átadják O 
katonái hatóságnak. 

— „Elit" divatszalon Szegeden. Czeizler 
Dezsőné és Társa Löw Lipót-u. 2. 11. (Valéria-
tér sarok) értesitik a n. é. hölgyközönséget, 
hogy „Elit" divatszalon cim alatt divattermet 
nyitottak. Kérik a n. é. hölgyközönséget, hogy 
szíveskedjenek bizalomteljesen hozzájuk fordulni. 

— Dijnok-növendékek a Mávnál. A m. 
kir. államvasutak a háború tartama alatt a 
kereskedelemügyi miniszter engedélyével for-
galmi dijnok-növendékül 18-ik életévüket 
még bo n.em töltött, érettségi vizsgát tett if-
jakat is .alkalmaznak. Ily ifjak folyamodvá-
nyaikat — születési ós érettségi bi'zonyitvány-
nyal felszerelve — a magyar királyi állam-
vasutak igazgatóságánál (Budapest. VI. An-
drássy-ut 73) adhatják be. Az alkalmasnak 
talált folyamodókat 18. életévük betöltéséig, 
-illetőleg a vasúti szakvizsgák letételéig, kizá-
rólag tanulás és kiképzés céljából fogják fog-
lalkoztatni és lehetőleg eddigi lakhelyükön 
levő állomásokra fogják azonnal beosztani, 
hogy továbra is szülői ellátás alatt marad-
(hassanak. A növendékek 18-ik életévük betöl-
tésével rendiszeres vasúti alkalmazottakká, 
forgalmi dijnokekká válnak. 

Talpalunk és sarkalunk férficipőt 0, női 5, 
gyerm. 4 K.-ért. Hungária Cipőgyár Kárász-u. 14. 

— A kőszegi evangeiikus leánynevelő 
intézet (internátussal kapcsolatos felső leány-
iskola és leánygimnázium) középiskolai át-
szervezése a jövő iskolai évben tovább folyik. 
Akik a felső leányiskola I—VI. osztályaiba 
vagy a leánygimnázium I—V. osztályaiba 
óhajtanak beiratkozni, jelentkezzenek az in-
tézet igazgatóságánál. Olyanoknak, akik nem 
az intézetben, hanem a városban családoknál 
kívánnak elhelyezést, szívesen nyújt tájéko-
zást és támogatást akár az intézet igazgató-
sága, akár Kőszeg város polgármestere. 

— ÖRÁK, ÉKSZEREK nagy választékban 

FISCHER K.-nál Korzó kávéház mellett. — 

Telefon: 1538. 

— A fémbeszolgáltatás határideje. A világ-
háború borzalmasan emelkedő méretei mi-
att a hadsereg szükséglete mindenféle cikk-
ben óriási módon megnövekedett. A hadse-
reg szükségletének biztosítása érdekében 
természetszerűleg egyre szigorúbb intézke-
déseket kellett életbeléptetni íminden téren. 
Igy olyan cikkeknél, amelyeket eddig ön-
ként kellett beszolgáltatni, egyénenkénti 
rekviziciót ós egyéb szigorú büntető intéz-
kedéseket léptetnek életbe. Ugy halljuk, hogy 
ilyen változás következik be rövidesen a fém-
beszolgáltatás terén is ás a hatóságok már 
legközelebb nyilvánosságra fogják hozni a» 
erre vonatkozó intézkedéseket, amelyeknek 
publikálásával természetesen véget ér az ön-
kéntes fémbeszolgáltatás is. Miután minden 
késedelmezőre igy komoly veszedelem vár és 
mert nincs kilátás arra, hogy a fémbeszol-


