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legközelebb felterjesztenek a belügyminisz- i 
terhez. 

— Vilmos császár Bécsbe érkezik. Az 

Est tudósítója jelenti: Megbízható forrásból 

tudom, hogy Vilmos császár és a császárné 

•a legközelebbi napokban Bécsbe érkezik 

Károlyi király és Zita királyné látogatásá-

ra. A laxenburgi kastélyban nagy előkészü-

leteket tesznek a császári pár fogíadására. 

— A miniszterek Budapesten. Budapest-
ről jelentik: Gráf Esterházy Móric minisz-
terelnök szombaton reggel fél kilenc órakor 
Budapestre érkezett. Ugyanazon a vonaton 
jött Mihailoivich Antal, az uj horvát bán, to-
vábbá Mezőssy Béla földmivelésügyi mi-
niszter. 

—• A miniszterelnök a magyar honvéd-
ség főparancsnokánál. Budapestről jelentik: 
Gróf Esterházy Móric miniszterelnök szom-
baton délelőtt meglátogatta báró Karg gya-
logsági tábornokot, a magyar honvédség 
főparancsnokát és Bogáth István altábor-
nagyot, >a budapesti katonai parancsnokot. 

— Elfogadták KQrthy báró lemondását. 
Budapestről jelentik: Báró Kürthy Lajos, 
az Országos Közélemezésd Hivatal elnöke 
tudvalevőleg lemondott állásáról. Gróf Esz-
terházy Móric miniszterelnök most ezt a le-
mondást tudomásul vette. Kürthy csak a 
cséplési munkálatok befejezése után távozik. 

— Nem lesz többé kurtavas. Bécsből je-
lentik: A király ha dfíere gp ar a ne so t adott ki 
a kurtavas eltörléséről. A badseregparancs 
a következő: — 1917. évi március 2-án kelt 
parancsom kiegészitésokép elrendelem"a kur-
tává® 'büntetésének eltörlését. A március 2-iki 
had se re g p a r a nosba n tudvalévőleg a kikötés 
barbár intézményét szüntet© meg a király. 

— A földművelési miniszter a királynénál 
Bécsből jelentik: M\ezőssy Béla földmivelés-
ügyi minisztert tegnap ő felsége a (királyné 
is magánkihallgatáson fogadta. 

— A király résztvett a közélelmezés' 
tanácskozáson. Bécsből jelentik Laxenburgban 
pénteken délután tanácskozás volt közélel-
mezési kérdésekről őfelsége jelenlétéiben. A 
tanácskozáson gróf Esterházy Móric ma-
gyar és Seidler Ernő osztrák miniszterel-
nökök, Ertl osztrák földimivelésügyi minisz. 
ter, Höfer élelmezési miniszter. Mezőssy 
Béla földmivellésügyi miniszter, báró Kürthy 
Lajos, a Közélelmezési Hivatal elnöke és 
Landivehr vezérőrnagy. a közös élelmezési 
bizottság elnöke vettek részt. A .ielenvoltak 
megállapították, hogy a terméskilátások a 
monarchia mindkét államában annvira ked-
vezőek, hogy a jövő esztendőre valló el-
látás biztosítottnak tekinthető. Az eszlme-
esere során őfelsége több gyakorlati ideát 
vetett föl. Konkrét határozatot a közel két 
éráig tartó tanácskozáson nem hoztak. 

— Galícia polgári helytartója. Lembergből 
jelentik: Galíciai katonai helytartóját a kö-
zelebbi napokban polgári helytartóval fogják 
felváltani. A lengyel klub és a lemondott 
kormány között végbement tárgyalások so-
rán a lengyelek a többi között ezt a követe-
lést támasztották. Megbízható értesülés .„sze-
rint. a lengyel klubnak ez a kívánsága né-
hány napon belül teljesülni fog. 

— Német diákok Szegeden. Pénteken este 
fél 10 órakor megérkezett Szegedre Lipcséből 
a 100 német. diák. Az állomáson dr. Szalay 
József főkapitány, dr. Tonelli Sándor kama-
rai titkár, Hmtser Rezső Sándor ós Bokor 
Adolf várták a gyerekeket, akiket szomba-
ton elhelyeztek a házakhoz. A kis német di-
ákokat mindenütt szeretettel fogadták. 

— Az uj bán tanácskozásai a horvát 
képviselőkkel. Budapestről jelentik: Mihalovich 
Antal horvát bán szombaton délelőtt hosz-
szabb ideig tanácskozott gróf Zichy Aladár 
horvát miniszterrel. A bán szombaton be-
mutatkozó látogatásokat tesz a kabinet tag-
jainál és tanácskozni fog a horvát képvisel 
lökkel. .. i ( 
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Kedden julius 3-án 

a Modern Kabaré művésznője 

a Modern Kabaré művésze és 

• • 

vendégszereplése a Korzó-mozi 

nyári helyiségében. 

IBIÉI '111 [Sül epe llen el 
julius 3-án kedden. 

M Ű S O R : 

1. Medgyaszay V i l m a : a) A két faláb, 

Emőd — Szirmay. b) Kovács István 

hagyatéka — Balassa — Szirmay. 

c) Csak egy éjszakára — Gyóni — 

Szirmay. d) Ha majd egyszer — 

Emőd — Szirmay. 

2. Bánócz i Dezső d r . : a) Nokturnó — 

Balassa — Reinitz. b) A komédiás, 

c) Dal az ifjúság vizéről — Emőd 

— Nádor, d) A csúnya fiu — Zer-

kovitz Béla. 

5 perc szünet. 

3. A szerződés . (Drámai vázlat — Egyed 

Zoltán.) Előadják: OTedgyaszay 

Vi lma és Bánócz i Dezső . 

5 perc szünet. 

4. Bánócz i Dezső d r . : a) Jöjjetek vissza 

— Somlyó Z. — Heidelberg. b) Az 

angol katona — Lövészy — Nádor, 

c) Általános panácia — Gábor — 

Szirmay. d) Csumbuk János pakkja 

— Emőd — Nádor. 

5. Medgyaszay V i lma : a) Egy cigaretta 

története — Harsányi — Szirmay. 

b) Tengeri ballada — Emőd — Szir-

may. c) Villamoson — Balassa — 

Reinitz. d) Mi van eladó — Békeffi 

— Szirmay. 

Az előadás kezdete 8 órakor. 

Helyárak: Zsöllye 5 — E. hely 
= 4*—, II. hely 2'—, 
III. hely V— korona 

— Glattfelder püspök pásztorlevele. Te-
mesvárról jelentik: Dr. G latitfelder Gyula 
megyéspüspök most kibocsájtott idei kilence-
dik háborús p ás z t or l e ve lébe n gyönyörű szó-
zatot intéz a papsághoz, melyben a háború 
befejezéséért való kérlelő s az aratásért való 
hálaadó ájtatosság megtartására hívja fel a 
plébánosokat, A püspöki körlevél erre vonat-
kozó része a következőket tartalmazza: A 
világ minden tája felől körülvesz bennünket 
az ellenség, fegyverrel és kiéheztetéssel 
akarja legyőzni, letiporni országunkat, A 
•fegyvereknek eddig hősiesen ellenállottak a 
mi vitéz fiaink, testvéreink és 'apáink. Sokat 
szenvedtek és véreztek és sokan — ki mondja 
meg hányan? — hősi halált haltak. De mind-
eddig fölényben maradtunk. A nélkülözés-
nek napjai le jár and óiban vannak s elérkezett 
•a. mindeneket megérlelő nyár. Hála Istennek 
a föld népének munkája nem veszett kárba, 
verejtéke nem hullott hiába, az Ur meghall-
gatta. buzaszentelő imádságunkat, megáldot-
ta vetéseinket, kalászt adott és megérlelte 
búzáinkat. IV. Károly királyunk Ö Felségé 
mindkét 'birodalmának minden katlholikus 
templomában jövő hó 1-én, vasárnapon ájta-
tosságot tartanak a következő jámbor szán-
dékéra: hálákat adnak fegyvereink addigi 
diadaláért és könyörögnek a béke áldásaiért; 
hálákat adnak a'föld terméseért és könyö-
rögnek az aratás szerencsés betakarításáért. 
ÍMi hasonlóképen fogunk cselekedni s azért 
utasítom a Plébános urakat, hogy ez évi jú-
lius hó 1-én templomaikban a hívekkel 
együtt a háború befejezéseért vhló kérlelő s 
fiz aratásért való hálaadó ájtatfMsáaot beirt-
sanak. 

— A hadifogoíymunkabizottság ülése. A 
hadifogoly-munkabizottság szombaton dél-
ben dr. Somogyi Szilveszter polgármester 
elnök lésével ülést tartott. Folyóügyeket in-
téztek el. 

— Életbelépett az uj piaci rend. Megírtuk 

már, hogy a hatóság uij rend életbelépteté-
sét határozta el ,a piacon. Ez az uj rend, 
amelyben a kofák egyrésze megszámozott, 
„Hatósági bevásárló" feliratú karszalagot 
kapott, szombaton életbe is lépett. Az uj 
rend értelmében 9 óra előtt a piacon viszont, 
eladás céljából csak a h'atósági bevásárlók 
vásárolhatnak. Hatósági bevásárló viszont 
nem lehet más, csak aki a helyi piac szá-
mára vásárol. Ezzel az intézkedéssel akar-
ják megakadályozni, hogy a piacra hozott 
árut összevásárolják és elszállíthassák Sze-
gedről. A hatósági bevásárló szervezet élén 
husz tagú vezetőség áll, amely Gróf Dezső 
rendőrkapitány elnöklésével mükeidik és a 
mely minden hetipiacos nap (hajnalán meg-
állapítja az árakat, amelyekihez a ,kofák 
csak 20 százalék hasznot száimitlhatnak. 
Az uj rend első napján 80 karszalagos kofa 
vásárolt, de a jelentkezők száma már 200. 
A szervezet vezetőségének véleménye alap-
ján a polgármester szombatra a következő 
árakat állapította meg: Burgonya kg. ter-
melőtől 1.20, közvetítőtől 1.30; kalaráb le-
velével kg. term. 1.60, köziv. 2.—: zöldbab 
kg. term. 2.--, közv. 2,40; tök kg. term. 
1.60, közv. 2.—; kelkáposzta kg. term. 2.—, 
közv; 2.40; zöld vöröshagyma kg. term. 
1.60, közv. 2.— , zöldség 10 szál term. —.80, 
közv. —.90; meggy befőzni kg. term. 2.40, 
közv. 2.80, meggy másodrendű kg. term. 
2.—. közv. 2.40, tejföl literje term. 5.—, 
közv. 6.—; tojás drbja term. —.32—34, 
közv. —.36—40; csirke élősúlyban kg. term. 
8.—, közv. 9.60; tyúk élősúlyban kg. term. 
7.—, közv. 8.40; tyúk tiszta kg. term. 10.—, 
közv. 12.—; kacsa élősúlyban kg. term. 7.— 
közv. 8.40; kacsa hizott kg. term. 10.—, 
közv. 12.—; kacsa tiszt asulyban kg. term. 
12.—, közv. 14.40; kacsa tisztítva kg. term. 
10.—, fcözv. T2—; liba élősúlyban kg. tenni. 
7.—, közv. 8.40; liba hizott kg. térim. 10.—, 
közv. 12—; liba tiszta kg. term. 10.—, közv. 
12.—; liba tiszta hizott kg. term. 12.—r 


