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— 350.000 koronával emelkedett az add- I 
hivatal forgalma. Fodor Jenő adóügyi tanácsos j 
a tanács csütörtöki ülésén beterjesztette az 
adóhivatal augusztusi forgalmáról szóló ki-
mutatást. E szerint augusztusban 350.000 ko-
ronával több egyenes állami adó folyt bo, 
mint- 191-6 augusztusában. Az adóhátralék 
azonban ugyanannyi maradt. 

— Kézimunkatanfolyam a Margit-utcai 
leánypolgáriban. A város a városi polgári 
leányiskolák államosítása szerződésében ki-
kötötte, hogy — amennyiben két tanterem-
mel kibővíti az iskolát, az állam az-o-kban kö-
teles kézimunkatanfolyamokat fölállítani. A 
Margit-utcai polgári leányiskolában ez a ki-
bővítés csakhamar meg is történt, azonban 
közben kiütött a háború és a katonaság lefog 
lalta az épületet. Később fölszabadult az is-
kola, d? a város, nem sürgette a kézimunka-
tanfolyam föállitását. Az a körülmény azon-
ban, -hogy a nőket minél nagyobb számban 
kell elhelyezni kenyérkereső pályákon, a tan-
folyam felállítását sürgőssé teszi. A tanács 
ezért csütörtöki ülésén elhatározta, hogy föl-
kéri a kultuszminisztériumot szerződésben 
vállalt kötelezettsége teljesítésére. 

— Szeged újból kéri a harmadik polgári 
iskola felállítását. Dr. Jankovich Béla volt 
kultuszminiszter, mint annak idalén .isten-
tettük, a város felterjesztésére hozzájárult a 
barmadiik polgári fiúiskola felállításához. A 
kultuszminiszter azonban, azt követeit e, 
hogy a város tartsa fönn az (iskolát és a 
költségeket is viselje. A városra a minisz-
térium feltételei o'v súlyos kötelezettsége-
ket róttak, hogy azokat nem fogadhatta ei. 
A város telket ajánlott föl. A kultuszminisz-
térium leiratot intézett a 'Városhoz, amely-
ben értesítette, .hogv szükség es-dtéú kény-
szeríteni fágjd a váAost az hkoda fölépítésé-
re, A tanács most újból foglalkozott ezzel 
az ügygyei és elhatározta, hogv föliratot in-
téz a 'kultuszminiszterhez, hogv fogadja el 

a város ajánlatát. A föliratban a tanács aki-
fejti, hogy a város ikulturköítségvetése nem 
bírja el az ujabb terheket. A harmadik pol-
gári iskola felállítására pedig föltétlenül 
szükség von, mert a két polgári ísíkoía a ta-
nulókat nem képes befogadni. A délvidék 
magyarosodása szempontjából is nagyjelen-
tőségű lenne a harmadik ipol'gáriskola föl-
építése. A tanács kéri a kultuszminisztert, 
tegye újból megfontolás tárgyává a város 
ajánlatát. 

— Megölte az anvja szeretőjét. Szabad-
káról jelentik: Speciálisan háborús rémdráma 
játszódott le szerdán éjszaka a szomszédos 
Bácskeresztur községben. Egy ottani gazda 
fia, akinek az apja hadbavonult, a házuk 
kertjében egy vasdoronggal holtra verte az 
édesanyja szeretőjét, egy orosz foglyot. Tet-
tének elkövetése után véres ruhájában a flu 
a községházára sietett és az esetet az ott őrt 
álló rendőrnek bejelentette. Előadta azt is, 
hogy a fogoly édesanyja szeretője volt, aki-
vel rendesen azon a lm /yen szokott találkoz-
ni, ahol a gyilkosság megtörtént. A flu több 
ízben lepett meg őket a találka helyén es 
mindannyiszor figyelmeztette az orosz fog-
lyot, hogy tartsa magát távol a házuktól, 
mert különben megöli. A fin az anyját is 
mindannyiszor kérlelte, hogy szakítsa meg 
a szégyenletes viszonyt, de az anyja nem 
hallgatott reá. Ekkor határozta el. hogy al-
kalmat keres és megöli az anyja csábitóját. 
Szerdán éjszaka elrejtőzködött közel a talál-
ka helyéhez és várta az orosz foglyot, aki 
nemsokára meg is érkezett és mit sem sejtve 
lefeküdt. A fflu ekkor hirtelen hozzáugrott 
és a kezében tátott vasdoronggal olr erősen 
rávágott az orosz fejére, lm gy az többé fel-
kelni és védekezni nem tudott. A tizenhat 
esztendős fiút őrizetbe vették. 

— Idényzáró előadás a Korzó-mozi nyári 
helyiségében a tűzoltók jsvára. A Korzó-
tnozi vasárnap, 9-én este tartja nyári helyisé-

gében tíz utolsó előadást és pedig a tűzoltók 
javára. Erre az alkalomra a Korzó-mozi oly 
fényes műsort állított, egybe, mely sokáig 
emlékezetes lesz azoknak, akik sziveseu láto-
gatják ezt a Magyarországon egyedül álló, 
kellemes nyári szórakozó helyiséget. Az elő-
adás kivételesen 8 órakor kezdődik és 11 óráig 
tart. Dupla műsor keretébeu 3 fényes slágert 
mutatnak be. köztük a „Mostoha gyermeket," 
mely Dorrit Weichlernek legfényesebb szere-
pe. A nagy érdeklődésre tekintettel ajánlatos, 
hogy jegyről mindenki jó előre gondoskod-
jék. Az előadást kedvezőtlen idő esetén is 
megtartják az újonnan átalakított téli helyi-
ségben. 

— ÓRÁK, ÉKSZEREK nagy választékban 
FISCHER K.-nál Korzó kávéház mellett. — 
Telefon: 1538. 

— Böszkén feotr a zász'ft A német hadi-
tengerészet legdicsőbb epizódjai vonulnak 
fel egy izgalmas dráma keretében a filmen 
előttünk. A lefolyó tengeri ütközet a tog-
Brandióznsabb látvány, amit eddi" moziban 
láthattunk. A hatalmas filmet pénteken és 
szombaton mutatja be az Uránla-szinház, 

— A Vörös-Kereszt nv?reniénvKötvénvel. 
A Vörös-Kereszt Egylet 1.200.090 darab, 
egyenkint 40 korona névértékű és 80 koroná-
val beváltásra kerülő adó-, bélyeg- és illeték-
mentes nyereménykötvényt bocsátott ki alá-
írásra hadsegitési és népjóléti célokra. A sor-
solási terv szerint a főnyeremények egy-egy 
búzásnál 450;000, 300.000. 200.000. 100.000 és 
20.000 koronát tesznek ki. Ezenkívül tizen-
egy esetben egy millió koronás főnyereményt 
sorsolnak ki. A nyereménykölcsön kötvényei 
120.000 sorozatba vannak .beosztva: minden 
sorozat tiz nyereménykötvényt foglal magá-
ban. A nyereményeket a központi állampénz-
tár fizeti ki. Aláírási ár daíabonkint 52 ko-
rona. Aláírási határidő 1917 szeptember lO-
től 15-éig. 
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PÉNTEK: Ö fensége kalapja. Vígjáték. 
SZOMBAT D. 17.: Falurossza. Népszínmű. 
SZOMBAT ESTE: Ö fensége kalapja. Víg-

játék. 

Őfensége kalapja. 
— Bemutató előadás. — 

A szerencse szárnyon jár. akire rászáll, 
az jó jár — tartja a magyar közmondás. Kis 
Istvánra, a pesti „bankkukacra", ugyancsak 
rászállt. Természetesen jól is járt. Hogy mi 
uton-módon? Újhelyi Nándor, a darab szer-
zője szerint ugy, hogy reményvesztve sétált 
az abbáziai tengerparton, ahol egy kis bóra 
süvített és a szél lesodorta a cilinder kalap-
ját őfenségének, aki a tengerparton végezte 
rendes napi sétáját. Kis István felemelte * 
cilindert, átadta őfenségének, aki ékes ma-
gyarsággal megköszönte az előzékenységet 
és kezet fogott az ifjúval, aki nem is tudta, 
hogy kit tiszteljen becses személyében. A* 
esetnek hire kerekedik, a mohácsi Glirckék 
keresik az if jú barátságát, noha előbb nem 
kértek a szerencséből, Thököly Jakab báró 
szintén a barátságával tünteti ki. jóllehet 
Kist elcsapta a bankjából, mert a barátnő-
jét, Patyolat Irént, aki üres óráiban színész 
nő is, megmerte szólitani. Ée a nóta vége: a 
mohácsi Glückók Alice leányát elveszi a 
Kis István. Amint látni méltóztatik Kis sze-

Telefon: 
isazeaiúsio 

455. KORZO 
Igazgató: VAS SÁNDOR. 

Telefon: 
PŐ8ZTBB 

11-85. 

Szeptember 9-én vasárnap. 
Nagy jótékonycélu előadás. Az előadás teljes 

bevétele minden levonás nélkül a 

Szegedi Önkéntes Tűzoltó Testület 
humánus céljait szolgálni. 
Három nagy sláger. 

A mostoha gyermek 
dráma 4 felvonásban, a főszerepben Dorrit Welxler. 

A nyílt tengeren 
dráma 3 felvonásban, 

Bakfis kaland 
vigj. 3 felvonásban. 

Az előadás a nyári helyiségben, rossz idő esetén a téli helyiségben 
tartjuk. 

Az előadás kezdete pont 8 órakor, vége 11 órakor. 

á f o t v i p i l ? • Zsölye 1-80, 1. hely 1.50 kor. 
J l e l J « » <!»• H, hely 1.20 fill., III, hely 1.—K. 


