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zeged, 1918, április 2Í.•DÉLiMAÖYAR
Szeged sz. kir. város közélelmezési hivatala.

Arad a központok ellen. Az aradi kereskedelmi és iparkamara a napokban tárgyalta
a .kereskedelemügyi miniszternek a központok megszüntetésére vonatkozó leiratát, Az
aradi k a m a r a a Haditermény, Cukor- és Takarmányközponton kiviil az összes többi központok megszüntetését javasolja, remélve, hogy
ezáltal a központok alá tartozó különféle cikkek azonnal szabaddá is tétetnek.

ORVATH FERENC

M

és ékszerész.
Tisza Lajos-körut 3 7 .
(Ref. palota.) Brauswetter cégtől 8 évi munkálkodásom után kilépve, órás üzletet nyitottam. Elválta lok mindennemű órajavitást
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MŰSOR:

Péntek : Baróti József felléptével. A kuruzsló. "Szinmn.
(páros egyharmad.)
Szombat d. u.: Boszorkányvár. Operett.
Szombat este: Baróti József felléptével. A kuruzsló.
Szinmü. (páratlan kétharmad.)
Vasárnap d. u.: A szerető. Szinmü.
Vasárnap este: Bérletszünetben Baróti József vendégfelléptével : A kuruzsló, szinmü.
Hétfőn: Rátkai Márton a Királyszinház művészének
vendégfelléptével 25%-al felemelt helyárakkal Mágnás Miska. Operett (páros háromharmad.)
Kedd: Rátkai Márton vendégfeiiéptével 25°/o-al felemelt helyárakkal Ármány és Szerelem dráma
(páratlan egyharmad.)
Szerda: Rátkai Márton vendégfelléptével 25°/o-al felemelt helyárakkai Csárdás királyné. Operett, páros
kétharmados.
Csütörtök: Rátkai Márton vendégfelléptével 25%-al
felemelt helyárákkal Sztambul „rózsája. Operett,
páratlan háromharmados.

Ratkal Marton ujabb vendégszereplései
A> színházi iroda jelenti: Rátkai Márton, a
K i r á f e színház páratlan tökéletességű művésze, akit legutóbbi vendégszereplése alkalmával kitüntető szivélyességgel fogadott a közönség, a jövő héten négy estén át ismét vendége lesz a szegedi színháznak. lAz ujabb szereplésnek van egy rendkívül érdekes művészeti
pikantériája: (Rátkai ugyanis nem csupán
azokban az operettekben lép föl, amelyeket ő
juttatott diadalra, hanem Schiller hires drámájában, az Ármány és szerelemben is. A 25
százalékkal felemelt jegyeket péntek reggeltől
kezdve árusítja a nappali pénztár. Hétfőn
Mágnás Miska, kedden az Ármány és szerelem, szerdán a Csárdáskirályné,' csütörtökön
pedig a Sztambul rózsája kerül színre.
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S Z U R Á N I A SZÍNHÁZ MŰSORA:

Péntektől-vásárnapig: „Radmirov Katalin" dráma 4
felvonásban a főszerepben : Olt Arisztid és Góth
Anny.

A VASS MŰSORA:

Vasárnap 28-án : „Hogyan lettem detektiv ?"
dráma 4 részben.

AZ APPOLÓ

detektiv-

MŰSORA:

Vasárnap 28-án: „Az áldozat" dráma 3 felvonásban és
a „Piros papucs" vigjáték 2 felvonásban.
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Felelős .szerkesztő: Pásztor Jőzsef.
Kiadótulajdonos: Várnay L.

S z e g e d e n , Kigyó-utca 2 . s z á m ,
Legmegbízhatóbb
Legolcsóbb

cég.

beszerzési

János

Legjobb hajfestő az
C s e k o n i c s ' u , &.
T e l e f o n 854.

Széchengi-fér 1 7 .
T e l e f o n 855„

országosan elismert Leinzinger féle. Ára 4 korona.
Kapható Leinzinger Gyula gyógyszertárában Szegea
Széchenyi-tér.
Szeged

Kertész

sz. kir. város

közélelmezési

hivatala.

Hirdetmény.

II
Sándor

Szeged,

Hálószobák, ebédlők, uri- és leányszoba berendezések állandó kiállítása.
Főfizlet: Feketesas-utca, (Szivessy-ház.)
Butormintaraktár: Feketesas- és Kigyó-utca sarok.
Telefon: 1576.
Szeged sz. kir. város közélelmezési

hivatala.

Hirdetmény,
Értesítem a város közönségét, hogy ujabb buzakeményitő szállítmány érkezése folytán az alább felsorolt kereskedőknél kapható:
A városban: Bölcsházy Dezső, Kuncsik Antalné,
özv. Tamási Gézáné, Csáki Vencelné, özv. Schuszter
Nándorné, Zsótér Józsefné, Hajós János, Szokolovszky
Gyula, Nagy Aibertné, ifj. Böröcz Pál, Krie Simon
utóda, Varga Sánjorné, Rósenfeid Hermann, Króó
Adolf, Króó Sándor, Dornbach Antal, Papp Miháiyné,
Menner Aladár, Ördögh Péter, ifj. Csepeüa Ferencné,
Schwartz József, Kuluncsics Lőrincné, Lantos Pál,
Utmann Júlia, Osznovics Erzsébet, Barna József, Szabó
Sándor, Szabó Ede, Boja Kálmán, id. Böröcz Pál,
Pap Jánosné.
Tanyán: Benkő József, Felsőfanya, Pottyondi
Miklósné' Felsőtanya, özv. Tapcdi lstvánné Vilmaszállás, Gera Józsefné Vilmaszállás, Báló István Szatymaz,
Tóth Molnár István Szatymaz, Vass Sándor Alsótanya,
Berta Szilveszter Alsótanya, Szűcs Ádám Alsótanya>
Fischer Józsefné Alsótanya.
Nagybani eladási ára 100 kg-int 837 K 50 fillér,
kicsinybeni
„
„
kg-int 8 „ 70 „
A kiosztás mikéntjére nézve az ad 2243/918. szám
alatt már közzétett hirdetményemben megszabott eljárás az irányadó.
Szeged, 1918. április hó 25.
3370/918. ké. szám.

l i i l ^ g i ^ Kérem meggyőződni

1.

é s a cégre figyelni.

A városi polgári vendéglőben kiszolgált ételeknek
előfizetési dijait 1918. május hó 1-től kezdődőleg az
alábbiakban állapítom meg:
Napi 3 koronás ebéd-vacsora. Egy hétre fizfetendő
21 kor. Az ebéd áll 3 dcl. leves, 4 dcl. főzelék, sült hus
vagy főtt hus 7 dkg. Vacsora 10 dkg. nyers húsból készült gulyás pörkölt stb. és hus nélküli vacsorák hetenkint háromszor.
Napi 4 K 20 filléres ebéd-vacsora egy hétre fizetendő 29 K 40 fill. Ebéd áll: 3 dcl. leves, 4 dcl. főzelék, sült vagy főtt hus 10 dkg. 15 dkg. tészta, a tészta
csak kenyérjegy ellenében adatik ki. Vacsora áll: Javított vacsorák váltakozva, kétszer egy héten hus és tojás, sült hus 7 dkg. gulyás hus nyersen 14 dkg. 3 dcl.
körítéssel.
Naponkint 3 korona csak ebéd. Egy hétre fizetendő
21 kor. Ennek étrendje ugyanaz, mint a 4 kor. 20 filléres vacsorának, azonban csak az ebéd mennyisége
szolgáltatik ki.
Bérletjegyek csak hetenkint egyszer keddi napon
délután 4—6-ig a „Stefánia kiokszkban" válthatók. Ha
keddre ünnep esik, ugy előtte való hétfőn. Tésztajegyek vagy liszt a jegyváltásnál előre adandó be. Tekintettel "a helyiség szük voltára és a közönség legszükségesebb kényelmére, a bent étkezésre jogositó
jegyek csak a hivatal által megállapított számban adatnak ki. Aki bent étkezési jegyet nem kap. annak nem
lehet étkezésre a Kioszkban helyet foglalni. Kihordásra
azonban mindenkinek szolgálunk jegygyei. Az árak kenyérrel értendők, azonban jegyet köteles mindenki a
kenyér ellenében adni. Ugy az ebédhez, mint a vacsorához egy darab 6 dkg.-ös kenyérjegy jár.
A fejmunkások részére a „Hági Horváth Étterem"ben étlap szerinti ebéd és vacsora szolgáltatik ki, havi
180 korona előfizetési dij ellenében. Csupán ebéd előfizetési ára 102 kor. Tiz napra is lehet előfizetni, ebédvacsoráért 60 koronát, csupán ebédért 34 K.
Rendes vendéglői adág szolgáltatik ki étlap szerint.
Azonban kenyér nélkül. A kenyér külön fizetendő.
Szeged, 1918. április hó 19.
3252/918. ké szám.

Balogh,

tanácsnok
a közélelmezési hivata
vezetője.
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legmodernebb kivitelben jutányos árban
készülnek.
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Feketesasa-útca 16. szám.

Keleti-nalot. T e l e f o n 8 3 6 .
Keleti-palota.

Fényképészeti gépekben

Szécsi Izsó

és cikkekben eredeti gyári árak mellett legnagyobb választék

SANDBERG HENRIK

liszt- és terméngkereskedő.

Telefon 678-

Jánosik

R U T O R O K

fogmüierme
J? lefon

(Belvárosi kávéház mellett.) Szőrme-átalákitásokat
és javításokat a legújabb párisi divat szerint vállalokMolykár ellen szőrme ruhákat nyári gondozásra
teljes jótállással, tüz és lopás ellen biztosítva elfogaa.
szűcsmester.

Dr. Somogyi Szilveszter,

jfgosion

JCigj/ó-ufca

s§

forrás.

polgármester.

Jjarta

Hirdetmény.
Szeged város közélelmezési hivatalénak cipőosztálya a cipők elkészítéséhez szükséges vásznat beszerezni nem képes, ennélfogva a cipőknek a szükséges
vászonnal való bélelését csak ugy eszközölheti, ha a
közönség azt rendelkezésünkre bocsájtja.
Ehhezképest figyelmeztetem a cipőre igényt szerzett közönséget, hogy a nyert utalvány alapján a cipőt
csak az esetben fogja hiva'alom kiadni, ha 32 cm.
széles és 70 cm. hosszú tiszta vásznat az igényjogosult
Rákos Árpád osztályvezetőnek előzetesen beszolgáltatja.
Szeged, 1918. április hó 19.
2674/918. ké. szám.
,

Az ö s s z e s h a t ó s á g i c i k k e k n e k i s
pontos é s előzékeny kiszolgálási
helyeKárász-utca 14. sz.

optikai üzletében

Telefon 1 2 - 0 4 .

SZEGED, Széchenyi-tér 16,

Nyomatott Várnay L, könyvnyomdájában, Kárász-utca 9.

