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csak délelőtt B—íZ-íg van nyitva a menetjegyiroda A jegyek váltásánál semmiféle mellékilletéket nem kell fizetni, mivel a menetjegyirodát a szegedi üzlet vezetőség állitotta fel
és kezeli.
— Megalakult a kézmfilparosok beszerzési részvénytársasága. Budapestről telefonálja tudósitónJk: Szterényi József báró kereskedelmi miniszter a kézművesipar anyag
beszerzésére vonatkozólag az ipartestületek
országos szövetségét értesítette, hogy a
kisiparosok mai mdhéiz (helyzetének, megköimyitése érdekében nagyon üdvösnek
tartja a részvénytársaság megalakulását.
Ez a részvénytársaság dir. fjorváth János elnökfíete alatt csütörtökön tartotta meg a vidék igen nagy részvételével alakuló közgyűlését. A közgyűlésen a dr. Dóczi Sámuel
szövetkezeti igazgató által előterjesztett
alapszabályokat eUfogadtják1, megaiaJkito^ták
az igazgatóságot és fe'lügyelőbiizottságot.
Pálfy Dániel javaslatára kimondották, hogy
a túljegyzés foűytán ezuirtal kimaradt ipartestilíefdket az alaptőke fötemélése sarán
veszik fel a vállalat részvényesei közé. A
közgyűlést követő igazgatósági ülésen
a
végrehajtó-ibizerttság eJtnök'évé Víkár Béla
szabómestert, ügyvezető alelnökévé dr.,
Horváth Jánost, második alélkökévé Fláify
Dánielt választotta meg.
— Megrendszabályozzák a tisztitóintézeteket. Budapestről jelentik: A háborús túlkapások között nem az utolsó helyem szerepelnek
a tisztitóintézetek díjszabásai.' A budapesti
Árvizsgáló Bizottság már régebben kísérletet
tett, hogy az érdekeltekkel békés egyetértésben megállapitsa a tisztított fehérnemű irányárait, Ez a kísérlet nem vezetett eredményre.
A tisztitóintézetek képviselői mindössze anyfayi kedvezményt akartak nyújtani, hogy a
gallérokat 35 fillér helyett 30 fillérért tisztítják ki. Az Árvizsgáló Bizottság most végül
erélyes rendszabályozásra szánta rá magák
Jelenleg egy u j tervezet áll munka alatt, a
mely hivatva lesz, hogy a tisztítási uzsoraárakat megszüntesse. Ez alkalommal azonban
az( érdekeltek méghillgatásaj nSMÜ /fogják
meghozni a döntést. •— Szegeden is kellene
ebben az ügyben intézkedni.
— Istentisztelet a zsinagógában. A péntek
esti prédikációval egybekötött istentisztelet,
félnyolckor kezdődik. •
— Bécs a királytól kéri a villamos közlekedés megjavítását. Bécsből jelentik: Weiszkirchncr polgármestert a király szerdán különkiballgatáson fogadta. iEz alkalommal a
pogárrnester átnyújtotta a királynak azt az
emlékiratot, amelyet a bécsi városi tanádfc
állított össze és ámely a béosi villamos forgalmi zavarai ügyével foglalkozik. Az emlékirat a király közbelépését kéri a katonai munkaerő és anyag rendelkezésére bocsátását illetőleg.
— Az államvasút] nyugdijasok, akiket
eddig a köztisztviselői beszerzési csoport látott el, figyelmeztetnek, hogy az elnökség
x/js/bbi intézi*'délq jj^lytjá^i a Horváth; iMjijhály-utca 7- szám alatti üzletben a rendelkezésre álló élelmiszereket bevásárási könyvecskéik szám szerinti sorrendjében tovább
,is, azaz augusztus hó Üfi-ig átvehetik, Amenynyiben pedig a máv. jóléti intézménye nyugdíjas tagjainak ellátását még a jelzett napon
sem kezdené meg, kilátás van arra, hogy e
határidő esetleg szeptember hó l é g meghoszszabbittatik. Mikes Gyula.
— Petrozsényben fogadalmi templomot
építenek. A románok kiűzésének emlékére
fogadalmi templomot óhajjt építeni OPetrcf
zsény közrég. ® célból belügymin iszteri engedéllyel országos gyűjtés indult meg. Szeged város közönsége nevében a tanács 1D0
koronát adományozott.
— Táncmulatság jótékony célra, A szeged
tánckedvelő i f j a k augusztus 11-én, vasárnap
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Augusztus 17-én este 9 órakor

A Korzó Roziban.
Augusztus 18-án este 8 órakor

Nagy

Kabaré- est
a katona-nap

javára.

FELLÉPNEK:

SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET

Patat Leó
Ilosvay Rózsi
Solti Hermin
Berky Lily
Gyárfás Dezső
Gózon Gyula
Boros Géza
Kőváry Gyula

A

jövedelem minden

levonás

nélkül a katonanap javára lesz
adva

délután fél 5 órai kezdettel az ujszegedi vigadó nagytermében jótókonyoélu táncmulatságot rendeznek. Lesz szépségverseny, konfetti, világposta és táncverseny. Belépődíj személy enkint 3 korona és a vigalmi adó. A tiszta jövedelmet az Országos (Hadsegélyző Hivatal utján az orosz fogságból hazatérő hőseink felsególyezésére fordítják.
— Nem szűnik meg a szivargyártás. A
dohányzó lelkeket erősen izgalomban tartja,
a lapoknak a, dohánytermelés csökkenéséről,
a készletek kifogyásáról, a szivarkészités be/sziintetést/rifll szóló hireijj Szerdán ' reggelre
az a meglepetés érte a dohányosok szivarozó
részét, hogy azt újságolták a lapok, miszerint
a dohánytermelésbein mutatkozó hiány egyes
szivarfajok favorizálása, a gyártási anyagok
aránytalan drágulása ós még sok háborús
mizéria arra indította a dohány jövedék igazgatóságát, hogy beszüntesse a trabukó, britannika és regalitas gyártását. A lesújtó hir
olvastára tudósítónk illetékes helyíe fordult
információért. Itt azt a felvilágosítást kapta,
hogy semmiféle szivarfólék gyártását sem
szüntették be,
— Osztálysors játék. Az osztálysors játék
mai húzásán
30.000 koronát nyert :53558;
.15.000 koronát nyert: 7404;
10.000 koronát nyertek: 58707 65863;
5000 koronát nyertek: 21478 72693 98S98;
2000 koronát nyretek: 91482 93874;
1000 koronát nyertek: 26228 67577 88144
95153 99357. Azonkívül kihnztak 600 és 17»
koronás nyereményeket. A következő huzá»
holnap lesz.
— Halászlé, túrós lepény! Horváth Hági
étteremben mindenjpénteken este; ára 6 korona.

Az országban a leg-

nagyobb szabású hangverseng.

Helyárak; 20-— 15'— 10 — 5 —
és 20°|a vigalmi adó.

Hideg és meleg ételek.
Pezsgő, Sör stb. italok.
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A Korzó-mozi szinielőadásal. A Korzómozi elmaradt, szinielőadásainak ügyében
csütörtöki számunkban terjedelmes levelet
közöltünk Almássy
Endre színigazgatótól.
Minthogy annyi terünk nincsen ilyen lényegtelen ügyek számára, hogy magunk is olyan
hosszan Írjunk róla, mint vendégeink, egészen röviden a következő megállapításokra
szorítkozunk. Almássy (Endre a Korzó-mozitól a Kék rókáért jogdíj megváltása eimén
előadásonkint 1200 koronát kért, iEz a levél
kezeink között volt, le is nyomattuk. Hozzánk intézett és csütörtöki számunkban megjelent levelében viszont azt irja Almássy,
hogy a darabot másnak kiadni azért, hogy
előadja, nem szabad, mert ezért 10.000 korona
kötbér jár. Megállapítjuk továbbá, hogy Almássy Endre levele szerint azt a darabot, a
melyet ő megvett, másnak nem szabad Szegeden előadni. Ahogy ő mondja: a darabokat
évekre és saját városakra. kizárólagos joggal
vásárolják az igazgatók. Ezzel szembeni
ugyanaz a színházi ügynökség, amelytől bizonyára Almássy is vette a Kék rókát, esténkint 55 koronát kért a Korzó-mozitól. Lesújtónak és szomorúnak tartjuk, hogy a szegedi!
rzinházban a, budapesti színházak
tavalyi
szenzációi a jövő szezonban kerülnek színre.
És csöppet sem vagyunk elragadtatva attól
a művészi tervtől, hogy az elcsépelt, amellett
rossz operettektől még mindig váj' kasszasikert az igazgató. Végül: a Korzó-mozi neon
akart színházat csinálni. Nem tehet róla, hogy,
az lett abból, amit a hozzá forduló színészeknek és a közönségnek szeretett volna nyújtani. Viszont meg kell állapítanunk azt is, hogy
egyes dolgokban, amikről: Almássy levelében
ir, egy véleményen vagyunk vele.

