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szegedi államvasút! hivatalnok csütörtökön 
reggel félkilenckor Vaspálya-utca 10, számú 
házban levő lakásán agyonlőtte magát. A 
rendőrség részéről dr. Borbola Jenő bűnügyi 
kapitány jelent meg a helyszínen dr. Berkes 
Dezső tiszti orvossal, aki már csak a beállott 
halált konstatálhatta. Az életunt tisztviselő 
szorgalmas, kötelességtudó hivatalnok volt. 
öngyilkosságának okát nem tudják. 

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

— á törülközők és asztalkendők felaján-
lása, A hivatalos lap csütörtöki száma rende-
letet közöl a törülközők és asztalkendők fel-
ajánlásáról. A rendelet szerint a tisztán pa-
mut bét készült nyers, fehérített, festett, nyom 
tátott vagy tarkánszőtt, bármilyen nagyságú 
és méretű használatlan törülközőket és asz-
talkendőket a Pamutközpontnak megvételre 
kell felajánlani. Az 1000 métert meghaladó 
készletet teljes egészében kell felajánlani. A, 
felajánlás a Pamutközpont részvénytársa-
ságnál beszerezhető űrlapokon történik. A 
készleteket az 1917 julius 7. napján volt álla-
pot szerint julius 17-éig kell megvételre fel-
ajánlani. 

— Kilenc órakor kezdődnek a Korzó-
mozi előadásai. A hivatalos lap csütörtöki 
számában jelent meg a kormányrendelet ar-
ról, hogy -a mozik és a színházak zárórája 
ezentúl 11 óra. A Korzó-mozi előadásai erre 
való tekintettel péntek estétől 9 órakor kez-
dődnek. 

SZÍNHÁZ 
MŰVÉSZET 

0000 

Salgó Jenő előadásai a színházban. 
Salgó Jenő rokkant színművész és társulata 
előadásai iránt óriási az érdeklődés. A cson-
ka színész szereplése a legnagyobb feltűnést 
kelti városszerte. Igazán rendkívüli hatást 
í'og előidézni azok körében, az egylábú szí-
nész fellépése, akik azelőtt épen is látták 
Salgót egyes szerepeiben. Most csonkán, egy 
lábbal lép vissza rövid időre a régi szín-
padra, hogy búcsúzzon a világot hirdető desz-
káktól. Szomorú butmi, de jól esik annak, aki 
valamikor ott élt és hirdette a művészet szent 
igéit. Szombaton és vasárnap este és délután 
láthat juk még iSalgót, a hős színészt utolsó 
szerepeiben. Péter visszajött a cirne az egyik 
darabnak, amelyben Salgó egy rokkant ka-
tonát alakit, aki szintén egy lábbal jön visz-
sza a harctérről. A második színdarab víg-
játék, amelyben szintén egy egylábú hőst 
játszik a rokkant színész. Címe 1920-ban, 
vagy hogy lesz a háború után és ir ta Benda 
Jenő. Ez a kis vígjáték állandó kacajt fog 
előidézni a publikum körében és a legna-
gyobb hatást a második felvonásban fogja el-
érni, amikor a rokkant parasztlegény, akit 
Salgó alakit, iszik, táncol, mulat és a végén, 
nehogy bigámiába essen, megszökik és a két 
menyasszonyt faképnél hagyja. Salgó part-
nerei Borsodi Paula a jónevü drámai szende, 
akit az egész vidéken igen jól ismernek és 
Hajnal Klárika, a legbájosabb naiva. Leg-
végül jön az előadás főérdekessége „16 hóna-
pig szerb fogságban" cúnen olvassa fel Salgó 
az átélt szenvedéseket Nisből és Valjevóböl. 
I. rész. A fogság. II. rész. Hogyan viselked-
tek a csehek. III . rész. A bolgárok bevonulása 
Nisbe és a felszabadulás. Helyárak a rendes 
színházi helyárak. Jegyek előre válthatók a 
színházi pénztárnál délelőtt 10—12-ig, délután 
3—6-ig. 

A DélmagyarorgKág telefonjai 
Szerkesztőség 305. 
Kiadóhivatal 8! 

Minden külön értesítés helyett! 

Bánattól sújtva jelenti Dr. 

Gyulai Mórné saját és gyer-

mekei István és Margit, vala-

mint az egész család nevében, 

hogy szeretett férje 

i igyyéd 

hosszú szenvedés után f. hó 3-án 

meghalt. 

Budapest, 1917. julius 3. 
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ügyvéd ur , felügyelöblzotfség elnöke 

f. hó 3-án meghalt. 

Az elhunyt hosszú éveken át 

intézetünk lelkes és odaadó ba-

rátja volt. Emlékét kegyelettel 

fogjuk megőrizni. 

Szeged, 1917. julius hó 5. 
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MTK—SzAK mérkőzés a henvédárvákért 
A vasárnapi nagy sportünnepélyre lelkesen 
készül a íSzAJK vezetősége és a fiatal, ambici-
ózus csapata. Minden tényező összefog, liogy 
a honvédárvák javára rendezett meccsnek' 
minél nagyobb sikere legyen. Az ünnepi mér-
kőzés hírére az MfDK miden várakozást felül-
múlóan, a következő csapatát küldi Szegedre: 

Wossuth 
Feldmann iSinger 

Kertész I I Nyul Nadler 
Molnár Ortli Schaffer Schlosser Szabó 
Ezen játékosok közül Feldmann, Kertész, 
Nyul, Sehoffer, Sehloser és Szabó válogatot-
tak. A többiek is tagjai az első csapatnak, 
kik közül Orth Gyuri éppen vasárnap feltűnt, 
nagyszerű képességével a Rudolf slingel elleni 
mérkőzésen. A játékosok méltatására még 
visszatérünk. Úgyszintén közelebbi számunk-
ban hozni fogjuk a meccsre vonatkozó egyéb 
intézkedéseket, melyeket a SzAK tisztikara 
megállapítani fog. 

MTK—SzAK mérkőzés jegyei pénteken 
délután 3 órától kezdve szombat este 6 óráig 
a Kenderfonógyár hivatalában (46-os lakta-
nya mellett) Sós Manó intézőnél előre vált-
hatók. 

A galíciai török csapatok 
hősiessége. 

Konstantinápoly, julius 5. A főhadiszál-
lás jelenti julius 4-én: 

A török harctereken a kaukázusi fronton 
történt járőrharcokon kiviil nyugalom volt. 

Galíciában csapataink az ellenséges tá-
madások dicsőséges visszaverésénél 202 fog-
lyot ejt&!\tek és egy bombavetőt, egy üteget 
és 3 gépfegyvert zsákmányoltak. A nagy túl-
erővel támadó ellenség veszteségei igen sú-
lyosak voltak. Csupán szurony harcban 500 
orosz esett el. A mi veszteségeink mérsékelt 
határok között maradtak. (M. T. I.) 

Az oroszok árulással mentegetik 
kudarcukat. 

Lugano, julius 4. A Corriere della Sera 
jelenti: Az orosz támadás főiránya a Kővel— 
Luck között húzódó vasútvonalnak szólt, de 
hatása elmaradt. A sikert valószínűleg az 
hiúsította meg, hogy a magyarok és osztrákok 
árulás utján 'tájékozódást nyertek az ellenség 
szándékáról. Most talán nem sikerült az át-
törés, de az oroszok mindenesetre megmu-
tatták az akaratukat, hogy győzni akarnak. 
Még nehéz küzdelmek szükségesek Brzezany 
bevételéig, bár Kcmjuehy s több uralkodó ma-
gaslat az oroszok birtokában van. 

Az orosz offenzíva francia 
megvilágításban. 

Bécs. julius 5. A Lokalanzeiger-nek jelen-
tik Genfből: A párisi Le Journal és a többi 
francia lap katonai szakértője azt ir.ia, hogy 
elismeréssel kell adózni a Koniuchy-szaka-
szon parancsnokló Giitr tábornok által elért 
eredmény iránt. Igaz ugyan, hogy a .siker 
igen jelentékeny áldozatokba kerül, de az 
oroszok remélhetőleg jól ki fogják használni 
az elért eredményt. Hogy Gutr tábornok 
nem tudta az ellenség vonalát áttörni, annak 
főoka abban rejlik, hogy az oroszok helyzete 
a Brzezany-szakaszon igen súlyos. 
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