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családtagjairól, akiket a gyártás redukálása 
különben érzékenyen sújtana megélhetésük-
ben, egyéb ellenszolgáltatásokkal és kedvez-
ményekkel igyekszik gondoskodni. 
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MAC—SzAK. A mai szezonzáró mérkőzés 
iránt a megszokott nagy érdeklődés mutat-
kozik. Ezen alkalomra kiváló ellenfelet vá-
lasztott ki magának a SzAK. amidőn a Ma-
gyar Atlétikai Klubot, Magyarország leg-
uribb csapatát hivta meg vendégéül. Utób-
biak a következő összeállításban látszanak: 
Sdhobert, Cirafy, Jancsár. Sziits. Simon, 
Piispöky, Auer, dr. Lator, Krempels. Vigyá-
zó, Bacsó. Közülük legkiválóbb a többszörös 
válogatott Krempels, a hires .iég'hockeyista, 
dr. Lator és Sziits. A SzAK-nak ezen fő-
városi elsőosztályu együttessel szemben ne-
héz dolga lesz, azonban ismerve a csapat 
nagy lelkesedését és kitartó küzdőképessé-
gét, feltétlenül várhatjuk, hogv a tavaszi 
szép sikerek 'után ezen szezonzáró meccsen 
is becsületesen megállja helvét. A mérkőzés 
félhét órakor kezdődik és szövetségi biró 
fogja vezetni. Színhely: a SzAK ujszegedi 
sporttelepe. 
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Vasárnap julius 22-én. 

Szenzác iós repriz 

borandzasa 
két részben. 

Ezenkiviil 

A szép erdészleány 
dráma 3 felvonásban. 

A legkiválóbb dán művészek felléptével. 
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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: Zsölve 1*20,1. hely 1.-, 
II, hely —-80, III. —.50 fillér 

Ma 8. sz. híz 
T u d a k o z ó d n i lehet 

Tavasz -u t ca 13. s zám alat t . 

Eladó ház. Tavasz-Utca ,8!a 8Z*uj 

ház, melyben 7 lakás van 
nagy mellékhelyiségekkel eladó. Bővebbet ugyanott. 

Az angol munkások bizalmatlanok 
a kormány iránt. 

Rotterdam, julius 21. A Daily Telegraph 
mai számában hosszabb cikket közöl, a 
melyben a munkások köreiben mutatkozó 
nyugíalankodással, a hadiszállítások révén 
elért túlságos nagy nyerészkedéssel és az 
élelmiszerek árával űzött uzsorával foglal-
kozik, A munkások nyugtalankodásának fő-
oka a munkásbizottságok jelentése, amely 
kiterjeszkedik a szolgálati kötelezettségről 
szóló törvényre és annak a reményének ad 
kifejezést, hogy a kormánynak sikerülni fog 
a munkások szabadságának jogtalan korlá-
tozásait megszüntetni. A jelentés nyomaté-
kosan hangsúlyozza, hogy a munkások nem 
viseltetnek bizalommal a kormány iránt. A 
bizottság azt ajánlja a kormánynak, hogy 
erőteljesen ellenőrizze az élelmiszerek szét-
osztása: és akadályozza meg az élelmisze-
rek árának hihetetlen emelkedését. A bi-
zottság azt kivánja, hogy a kormány ismer-
je e! a szakszervezeteket és adja meg nekik 
a legnagyobb szabadságot. 

Angol aknamezők Dánia és 
Hollandia körül. 

Rotterdam, julius 21. A Reuter-iigynök-
ség jelenti: Az angolok az Északi-tengeren 
uj aknamezőt fektettek le, hogy megaka-
dályozzák a német hajók és tengeralattjá-
rók kijárását a helgolandi öbölből. Ezért az. 
eddigi aknamezőt a dán partok mentén, a 
territoriális vizeken kívül, észak felé kiszé-
lesítették egészen Dánia legszélső észak-
nyugati pontjáig. Az ellenséges hajókat ez-
zel meg fogják akadályozni abban, hogy a 
helgolandi öbölből észak felé, a skót part 
irányában rablóhadjáratra indulhassanak. 
Hogy pedig az ellenség a helgolandi öbölből 
ne mehessen dél felé, a holland partok men-
tén az angolok az aknamezőt nyugat és 
dél felé is kiszélesítették. 

Hire jár, hogy az angol aknamező ha-
tárait a hollandi kormány kívánságára lé-
nyegtelenül megváltoztatták. 
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Vasárnap julius 22-én 

uj holland filmattrakció 

Bünügyi dráma 5 felvonásban. 

Előadások délután 3 órától kezdve. — Gyer-
mekjegyek csak az első előadásokra érvényesek^ 
Jegyek délután 2 órától kezdve előre válthatók! 
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Macedóniában a helyzet 
változatlan. 

BERLIN, julius 21. A nagy főhadi-
szállás jelenti: A macedón arcvonalon a 
helyzet változatlan. 

LUDENDORFF, első föszállásmester. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.! 

BUDAPEST, julius 21. (Közli a mi-
niszterelnöki sajtóosztály.) Délkeleti harc-
tér: A helyzet változatlan. 

A VEZÉRKAR FÖNÖKE. 

INTERNÁTUS 
BOHN-FÉLE SZEGEDI 

Deák-Otthon 
Szeged, Tisza Lajos-körut 43. 

Az internátus fe lvesz főgimnáziumi, főreáliskola!, 
felsőkereskedelmi és polgári iskolai tanulókat 
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az in terná tusnak ki tűnően berendezet t 
ké temele tes pa lo tá ja minden iskolához 
közel esik. Magán tanu lók szakszerű 
ok ta tásban részesülnek. Felső keres-
kedelmi iskolai tanulók mie lőbb kü ld -

jék okmányaika t . 
Ellátás évi 1009 kor. Távirócim: BOHN internátus. 

TájfiHozfafűí hűld: BfiHH H f i W ÉS M M m i d . 
Válaszbélyeg. 

g£> á b férfi- és női jjj 
• tuha-üzlete S . 

Kossuth Lajos-sugárul. 

Mérsékelt árak. — Pontos 
kiszolgálás. — Férfi- fiu és 

leányka-kalapok. 

Telefon 773. 
<3».<a..aB.e 

Telefon 773 5 

A Szegedi Takarék- és 
Hitel Részvénytársaság 

kölcsönöket nyújt fűid- ÉS 
% házmpíoHohpa, ualamlní Értékpapírodra. X 
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