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— Újból megnyílik a városi fttrdö. A 

városi gőzfürdő nyolc napi működés után csü-
törtökön bezárta kapuit, öíaután azonban .je-
lenleg. a gőzfürdőnek 850 mázsa szene van, a 
tanács elhatározta, hogy a gőzfürdőt minden 
ihó elejét és végén megnyitja 8—8 napra. Áp-
rilis végén igy ismét megnyílik a gőzfürdő 
nyolc napra. 

— Népies előadások. A szegedi szabad-" 
oktatási egyesület o hó 7-én, vasárnap délután 
4 órai kezdettel a városháza közgyülé-si termé-
ben- népies.előadást rendez. Előadást tartanak: 
dr. Becker Vendel tanítóképzői tanár: A mai 
gyermeknevelés és Klucsik István polg. isk. ta-
nár: A hangtan köréből címen. Belépődíj 
nincs. . 

— Vasúti kfttoaai rendőrségeket szer-
veznek. A kereskedelmi minisztérium elhatá-
rozta egy ankét keretében, hogy a mind sű-
rűbbre váló vasúti lopások megakadályozá-
sára vasúti katonai rendőrségeket szerveznek. 
V szervezések meg is történtek s az uj szerv 

legközelebb megkezdi működését. Az országot 
32 kerületre osztották ós minden kerületnek 
külön vasúti katonai rendőrsége lesz, amely 

. 5~t5 altisztből áll E - I tiszt vezetésevek Sze-
ged az egyik ilyen kerület székhelye. Míikö-

. dési • körlete Orsavától .Ceglédig- terjed. Az 
egyes katonai parancsnokságok mindenkór kö-
telesek. megfelelő számú legénységet a vasúti 
katonai rendőrség rendelkezésére bocsájtani. 

— A kereskedelmi atkfhnazott&h szer-
vezőbizottsága ezúton értesiti a tagjait, hogy 
f. hó 7-én, vasárnap délelőtt 10 órakor a urun-
' ásótíhonbari levő helyiségében a" teljes vösár-
' api munkászüuet ós a cipóutalványok meg-
beszélése tárgyában gyűlést tart. A bizottság 

i& tagok megjelenését kéri. 
—• Öngyilkosság kártyaadőssás; miatt.. 

'*'Bu<toqje!s1ről jelentik: yZachár Pál henvédőr-
fmagy, akit vitézségéért a vaskoronárenddel és 
ka Lipót-renddel tüntettek ki, öt héttel ezelőtt 

szabadságra jött haza a harctérről. Szabadság-

idejének egy részét Budapesten töltötte. Az Or-
szágos Kaszinóban ehemlndefer-t játszott 
Szinni/ei Merte Félix munkapárti képviselő-
vel A honvédőrnagy háromezer korona kész-
pénzt vesztett és húszezer koronával adás ma-
radt. Csakhamar a fronti- a kellett utaznia és 

'megbízta egyik barátját, hogy haladékot kér-
jen az adósság megfizetésére. Szinnyei a hala-
dékot megadta. Most aztán az a hir érkezett, 
hogy Zachár Pál az orosz fronton. Proszku-
rovban agyonlőtte magát. Ugy látszik, attól 
félt, hogy a kártyaadósság miatt följelentik. 
A hir az Országos Kaszinóban megdöbbenést 
keltett, inert az előkelő, de szegény családból 
való őrnagy édesanyját tiszti fizetéséből tar-
totta el és tragikus halálával egy fényes kato-
nai karrier roppant össze. 

— Adományok. A Szeged pályaudvaron 
•működő Vöröskereszt betegnyugvó' és üdítő 
állomás vezetősége hálás köszönetet mond a 
hozzájuttatott, átutazó beteg és sebesült, kato-
náink céljait szolgáló alább felsorolt nemes 
adományokétr: Várhelyi dr. Rósa Izsóné 10, 
Rchein-berger Antal 10, Vajda .Sándor 10, Ver-
mes Zsigmond 10, Szegedi Kenderfonógyár 
200, Julrász István könyvkötészete 8, Baek-
gőzmalom. 200, Szegény isk. nővérek Ferdi-
nanáa főnökasszony a 40, Szegedi Kender- és 
Lenipar r.-t. 100, Kérők , és iparkamara 20, 
alsóvárosi templom-persely 54.50, belvárosi 
templom 139.74, rókusi templom 101.64, I)er-
matológiai kórház perselye 41.07, Muníkásbiz-
tr- itó perselye 17.26 korona, .Természetbeni ado-
mány: Winlor kefegyár: 1 kefe. (Ezeai adomá-
nyok 1918 január 1-től március 31-ig folytak 
be. 

— A kártyázó bankeryakornok eltűnt. 
Budapestről jelentik: Krecsdngi Kálmán de-
tektivfőnök szmbaton reggelre beidézte •Sin-
get' Belát, aki a Lipótvárosi Társaskörben, 
mint* ismeretes, háromsxáztizezer koronát el-
kíb't.yázqit t az Agr árbank .pénzéből. A hauíkgya-
kórnók' nem jelent még a rendőrségen. Öccse, 

i Igazgató: VASS SÁNDORI Telefon 11-83. 

Vasárnap~ 
április 7-én. 

Nordisk szenzáció. 

y 

színjáték 4 felvonásban. 

Főszerepekben 
Aage Hártel Őcsar Stribolt. 

Ingeborg Spengsgfeldt. 

Szerelmes trombitás 
vígjáték. 

Előadások, pénteken, szombaton 5, 7 és 9 órakor. 
Vasárnap 2, fé! 4, 5, 7 és 9 órakor 

í f l j n s n a í í * páholy, 2.60 
m w í h II. hely 1.20 K. III. hely 

Zsölye 2. I. hely 1.50 K., 
"" " .70. HL, 

Sándor, kijelentette, hogy Singer az éjszakát 
nem töltötte otthon. A sikkasztó bankgya,kör-
nek valószínűen. eltűnt. A társaskör egyéb-
ként vasárnap igazgatói és választmányi ülést 
tart, amelyen indítványt tesznek a hazárdjáték 
teljes m egszüntetésére. 

— Az oszíáiysorsjáték húzása. Az osztály-
sorsjáték szombati húzásán. 10.000 koronát 
nyert: 11199; 54)00 koronát nyertek: 34361 
29451; 2000 koronát nyertek: 1153 1313 8758 
10883 19207 24370 27680 81317 34317 42774 44505 
58119 57012 60305 61317 68778 71309 74176 80138 
81548 82523 84815 87549 91622 98853; 1000 koro-
nát nyertek: 450 3009 6890 8650 12046 14358 
15110 15250 18560 20156 20168 20480 20858 21986 
22773 23319 23697 26313 30440 31485 34281 
34224 38249 39064 39267 40574 42475 43207 
47214 48518 60153 60457 86849 70494 73457 77143 
81943 83644. 86555 87753 90030 92784 93187 93926 
54158 96286. Azonkívül kihúztak 500 és 200 ko-
ronás nyereményeket. A következő húzás hét-
főn lesz. 

— Tavaszi Újdonságok; Kész női- és 
leányfelöitők. blüzok, aljak, alsók, selyetr 
trikó kabátok és blúzok. Mérték szerint 
"készülnek elsőrendű kivitelben felöltők, kosz-
tümök, aljak stb. mérsékelt áron ! REMÉNYÍM, 
divatháza és divatszalonja. Szeged, Széchenyi-
tér 2. (Főposta mellett.)" 

— Karbidlámpa, kerékpárgíínuni, finom 
szelepgummi, National ragasztó, szerelékek 
és alkatrészek nagy tömegben kaphatók 
Szántó Sándor gépraktárában, Kiss D. pa-
lota, Kiss-uíca. 

— Modell-ruhák és kabátok előnyös árban 
beszerezhetők. Anyagot feldolgozásra elfogad 
ZSOLNAY divaíteftne, Szechenyi-tér 9. 
Korzó-mozi fölött, telefon 1501. 

— Ékszereit javíttassa és alakittassa a 
r Royal"-kávéházzal- szemben levő „Temesvári" 
aranyművesnél. \ " 

„ i \T t n 
tor •e»isi& wa ¥ # 

Teia fon; 8 7 2 . 
Hétfőn és keddetj, 1 

április 8-án és 9-ép. 

F R A P 3 Z H O F 'ER, a zseneális filmren- § 
dező legújabb alkotása. 

Vígjáték 3 felvonásban. 

A főszerepben L o W á l t i s . 

E Z E N K Í V Ü L 

Dráma 3 felvonásban. 

Előadások d. u. 5. 7. és 9 órakor. J e g y e k r t ő r ^ 
válthatók d. u. 3 órától kezdve. 

le É§! ssa í szili ttíi! ilmüi 
P A P R I K A •'• maximális árban kapható 

Bitó Márknál Szeged, Bácsj-körat J7„ szám. 
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