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most módot 'kiván nyújtani köztisztviselőink 
nek tartozásaik konvertálására és elhatároz-
ta, hogy 10—30 évi kis havi részi etekben 
való törlesztési*© kölcsönök nyújtását, eset-
leg kezes nélkül is, megkezdi. Ebben az ügy-
ben most fejeződnek be a tárgyalások, de az 
érdeklődőket már is szívesen informálja a 
„Hazai élei és katonai biztosító részvénytár-
saság" szegedi főügynökéége (Köcsey-utca 4 
sz. Telefon: 568.)" Vármegyei tisztviselőknek 
a Vármegyei tisztviselők országos egyesület 
téve! kötött megállapodó^ értelmében kidén 
kedvezmény jar. 

— Elvágta a vonat. Az egyik szegedi 
vasúti állomásfölvigyázét áthelyezték Kis-
telekre. Bútorait és majorságát egy vasúti 
vaggonhan szállította uj állomáshelyére. A 
Szeged-állomáson egy csirke 'kiröpült a vag-
gonbiól. Az á 1 lo m áef öl v i gy ázó felesége cse-
lédjét: Tallmiep Annát küldte az elszaba-
dult csirke után, amelyet, az a sinek között 
el is fogott. Közben azonban nem vette ész-
re, hogy 'a vágányon tolatnak és egy kocsi 
keresztülment a jobb lábán. A mentők a sú-
lyosan sérült lányt beszállították a közkór-
házba. 

— Leszélíitott árban: Női és leány 
felöltök, szövet és selyem ruhakabatok, 
vízhatlan (impregnált) szövet, selyem és 
gummi köpenyegek, kosztömök, aljak, blú-
zok, &lsók stb. készen és mérték szerint 
Remény iné Fe idmann S á r i női divat-
háza és divatszalonja, Szeged, a főposta mellett. 

— Az eltűnt vagy hadifogságban levő 
katonák bejelentése. A belügyminiszter kör-

•nentóeteit initézelt attiörvényllfafóiságoiklhöz a 
háború sorúin .eltűnt <vagy haditeglságibain le-
vő ikiatoinálk bejelentéiséröi. A bei'dl e,nt'é^dket 
a kjgközieletóbiii holzzáltariKizióikiriaik taz iíteté-
kes iközsógii elölljárcísá'gihOiz kd'Jl intézni ,alz e 
dé&na kiállt,iitcítt bejefJeintö lápon. A kö'zis'éigi 
elűljárósáig a (hejeHentölapckat a Magyar 
Aöriös.,-Kereszt' Egyóet .Tuidósiiltó lrod,ájáinj.:k 
küldi. be. Bföjjeliemtíenidőik: Az <ef.tiiiiit katonák,' 
ialtóik még egyáltalán inem adlak hirt irmt-
•gukiród, akár (seibesiiillfen, akár sebesül eltenni 
•tűntek d>. 2. A hadiifogiságibain tevő katonák 
•akikor te, .ha tiaritózkoidási hieíl'vülk az ellen-' 
ségeisjicirszá'gbán ai tazizátiankozak előtt is-
intaretósi. 3. A b'aéilfQgisá'gitíain elhalt katonáké 
A biejiieitentélsejkírJeik az a célja, hogy a Vörös.-/ 
Keresőt Egyfeit Tuldósiiltió Jrotíáiiia az 1917i 
junius 30-á'ig elütünt Vagy .hía'dlíöigtsá/gjblani le-' 
vő katonákat potniosün iniy.illvánttaritWaisisia. 

— A faértékesitő hivatal szervezeti sza-
bályzata. A hivatalos lap szombati száma a 

keriaskedeiüamüígyi miniszter rendeletét1 köz-' 
te a Faértélkesiiltő (hiitvaltiaíli szervezeti szjaíbáily-' 
'Zatálróill. (A hivatlalll székíheliyie Budtape,slt «és; 
teeradőit az elnök, két alelnök, az árimiegiáli-' 
il'apiitó bizottság, !a végrefhlajrtó htóattisiág, a: 
küilifp-rgalcmli tanáas, a kkJtoniai liigazgátáls ki-
küldött Képviselője;, .a heosztdtit vagy .alllkiaft-
.mazoitt, (tisizkviisellők éls 'segédszemélyzet' lát-
ják el. A iszálbállyiz'ait .rés zle testem mqglálapilt-
ja ia bizoittságcik iigyivi'tdlétj és hatáskörét''. 

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

— A városi vendéglő heti étlapja. Vasár-
nap dél: Cukorborsó, bécsi szelet,, burgonya 
főzelék, túrós lepény; este: gulyás burgo-
nya. Hétfőn dél: árpakása, marhahús, ka-
por, daramorzsa este: serpenyős burgonya, 
tojás. Kedd dél: bableves, sertéssült,, pro-
keli, cigány metélt; este: mákos metélt. 
Szerda dél': paraszt leves, liai, bab főzelék, 
túrós csusza este: debreceni burgonya. Csü-
törtök dél: dara leves, marhahús, hagyma 
mártás, eper szelte; este: gulyás burgonya. 
Péntek dél: cukorborsó leves* hal, bab, tú-
rós metélt este: savanyu tojás. .Szombat dél: 
.sóska leves, vadász filets, saláta főzelék, to-
jásos galuska, este: szalon tüdő, .gombóc, 

— Megszűntek a zsirjegyek. A közélel-
mezési .hivatal legutóbb megszüntette a zsir-
utalvány rendszert. Ezentúl mindenki bevá-

3-Convédnap 
a szegedi magy kir. 5. 
honvéd gyalogezred hadi 
árváinak és özvegyeinek 
javára Szeged város társa-
dalma JULIUS HÓ 1 -ÉN 
ÚJSZEGEDEN az Er-
zsébet-liget egész területén 
\\\ szenzációs nagy .v.* 

népünnepélyt 
rendez külön látványos te-
leppel, mozival, kabaréval, 
,v.v.\ cirkusszal. 
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A jótékony célra való tekintettel az 
adományokat (készpénzben és tárgy-
sorsjátékhoz) kérjük GYARMATHY 
János rendőrtiszt (Városháza) címére 

elküldeni. 

URANIA 
Magy. Tudományos Szinház 

É 

• • 
Vasárnap 24-én. 

Hedda Vernon 

a kedvelt német művésznő legújabb alakítása. 

Regényes történet 4 részben. 

Rendkívül finom filmattrakció. 
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Előadások délután 5, 7 és 9 órakor, 
vasárnap d. u. 3 órától. Jegyek délutáni 
3 órától, vasárnap délután 2-től kezdve 

előreválthatók. 

Helyárak: Zsölye 1 20, I. hely 1.-, 
II, hely -'80, III. - .50 fillér 

| éárlósi könyvére vásárolhat zairt azoknál a 
i henteseknél, akik a hatóság készletét árusít-

ják. Mindenki 45 dóka szalonnára és 35 deka 
zsírra tarthat igényt, havonkint. A zsírból 
egyszerre esak egy havi részt adnak ki, sza-
lonnából azonban egyszerre egy egész ne-
gyedévi mennyiséget szabad vásárolni. 

— ÓRÁK, ÉKSZEREK nagy választékban 
ÍISCHER K.-niI Korzó kávéház mellett. -
Telefon: 1638. 

— A fémbeszolgáltatás határideje. A világ-
háború borzalmasan emelkedő méretei mi-
att a hadsereg szükséglete mindienféle cikk-
ben óriási módon megnövekedett. A hadse-
reg szükségletének biztositása érdekében 
természetszerűleg egyre szigorúbb intézke-
déseket Kellett életbeléptetui minden téren. 
Igy olyan cikkeknél, amelyeket eddig ön-
ként kellett beszolgáltatni, egyénenkénti 
rekvizieiót és egyéb szigorú büntető intéz-
kedéseket léptetnek életbe. Ugy halljuk, hogy 
ilyen változás következik be rövidesen a fém-
beszolgált atés terén is és a hatóságok már 
legközelebb nyilvánosságra fogják hozni az 
erre vonatkozó intézkedéseket, amelyeknek 
publikálásával természetesen véget ér az ön-
kéntes fémbes7X>lgáltatá8 is. Miután minden 
késedelniezöre igy komoly veszedelem vár és 
mert nincs kilátás arra, hogy a fémbeszol-
gáltatás kötelezettsége alól bárki is kivon-
hassa magát, mindenki a haza és a saját ér-
dekében is cselekszik, ha késedelem nélkül 
beszolgáltatja arra kötelezett féméit, melyre 
a .hadseregnek nagymeunyiségben van szük-
ség*. 

Tanul junk idegen nyelveket a Városi 
nyelviskolában. Telefon 14—11. 

SZÍNHÁZ 
MŰVÉSZET 

oooo 

A bécsi udvari opera tagjai Szegeden. 
/Teljesen megokolt az az óriási érdeklődés. 
mely a bécsi udvari operának a Korzó-mozi 
nyári helyiségében való vendégszerepléséi 
kiséri. Hétfőn és kedden este aoznos műsor-
ral lépnek fel ós a két estély jövedelmét az 
5-ik bonvéd pótzászlóalj rokkant alapja ja-
vára szánták. A két mű vészestről valóban el 
lefhet mondani, bogy ilyen még nem volt 
Szegeden. A bécsi udvari operaház legkivá-
lóbb tagjai ének és táncszámokkal szerepel-
nek, végül pedig egy bájos magyar vonat-
kozású altwien-daljátékot adnak elő. Akik 
a könnyű és mégis igaz művészetet szeretik, 
nem fognak elmaradni é müvészestékről. Je-
gyek 5, 4, 2 és 1 koronáért a Korzó-mozi elő-
vételi pénztáránál kaphatók. 

f f J H MOZGÓ-SZÍNHÁZ 

W • • Í 9 Í 9 TELEFON 807. :-: 

Vasárnap, junius hó 24-én 

a Nordisk Frems Co. 

szenzációs bünügyi drámája. 

A tükörkép 
Dráma 3 felvonásban. 

A főszerepben Gunnar Sonnerfeldt. 

Előadósok délután 2 órától kezdve. — Gyer-
mekjegyek csak az alsó előadásokra érvényesek. 
Jegyek délután fél 2órától kezdve előre válthatók. 


