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— Nemzetközi élelmező bizottság ala-
kul Szeged e l lá tására . Kedden Szegedre 
érkezik a déleurópai nemzetközi élelmezési 
bizottság, amely a megszállt területek ellá-
tásáról gondoskodik. Ez a bizottság fog gon-
doskodni Szeged ellátásáról is. A bizottság 
vezetője egv angol őrnagy, tagjai az ameri-
kai, francia, szerb, olasz és a magyar meg-
bízottak. Mint ismeretes, Fodor Jenő, a köz-
élelmezési hivatal vezetője a város megbí-
zásából Belgrádban tárgyalt a szerb közélel-
mezési minisztériummal. Balogh Károly ta-
nácsnok a város részére szükséges 'nyers-
anyagokról és élelmiszerekről kimutatást fog 
készíteni, amelyet a polgármester az élelme-
zési bizottság elé terjeszt. A Nagykikindán 
lekötött 115 vágom liszt és buza leszállítását 
a közelebbi napokban megkezdik. Két városi 
megbízott elutazott Nagykikindára, hogy je-
len legyenek a beraktározásnál. A város, a 
míg frankhoz és dinárhoz jut, tízmillió érté-
kű városi bankjegyet 'helyez letétbe a vásá-
rolt élelmiszerekre. 

— Tisziviselősc élelmezése. A köztisztvi-
selők beszerzési csoportjának vezetősége le-
mondott. fíauser Rezső Sándor ügyvezető a 
jelen viszonyok között igen csekélynek tartja, 
a beszerzésekre fordítható pénzt. Megtörtént, 
hogy ha valamiféle élelmiszert bevásároltak, 
teljesen kiürült a kassza s mást már néni ve-
hettek. A helyiség is egészségtelen volt. Ezek 
az okok bírták lemondásra Haitser igazga-
tót. Hogy fömmarad-e a beszerzési csoport, 
azt még nem lehet tudni. Az árak emelke-
dése egyre tart, a tisztviselők nyomorúsága 
nem enyhült. Az olcsóbb élelem beszerzésére 
több szükség van, mint bármikor. A nagyobb 
tömegben való vásárlás természetesen még 
mindig olcsóbb s a közvetlen forrásokból való 
vételek is előnyösebbek. A beszerzési csopor-
tokat ennélfogva ajánlatos volna más szerve-
zettel föntartaní. 

— Olcsó fü rdő a szegényeknek. A városi 
tanács hétfői ülésén dr. Somogyi Szilveszter 
polgármester azt indítványozta, hogy abbói 
a fiz napból, amig a városi fürdő nyitva lesz, 
egy napot engedjenek át a szegényebb nép-
osztály nak. A szegény-napon egy koronába 
fog kerülni a fürdés, amely csoportosan, ke-
rületenkint fog megtörténni,. Körülbelül 200D 
ember fiiríklhet meg egy nap a fürdőben. A 
tanács elhatározta, hogy ha elegendő szene 
lesz a gőzfürdőnek, .rendszeresíteni'fogja eze-
ket az olcsó napokat. 

— A kétszáz és huszoníStkoronás bank-
jegyek. A simahátu bankjegyek érvényessége 
junius végéig lejár. A városban pedig tömér-
dek ilyen bankjegy van forgalomban. Tud-
valevő, hogy hétfőn kellett, elindulnia annak 
a bizottságnak, amely. Bécsben több millió 
korona értékű ilyen bankjegyet akar régi 
osztrák-magyar bankjegyr« becserélni. A bi-
zottság, amely hétfőn délelőtt még nem in-
dult el, Bécsben érdeklődhetnék a volt közös 
állambanknál, hogy mi lesz a simahátu ban-
kókkal. Közhivatalokban különösen nagy 
számban gyűltek össze ezek a bankjegyek, a 
melyeken mindenki siet túladni. A tisztvise-
lőket ezért jórószbe" ilyen pénzekkel fizették. 

— Eljegyzés. Strasszer Zelma és Pollák 
Nándor jegyesek. (Minden külön értesítés, 
helyett.) 

— Az ácsok szövetkezetének munkás-
házai . A szegedi ácsok és hajóácsok házépítő 
szövetkezete a tápéi kapun tul, a körtöltés 
mellett száztíz családi ház építésére kért tel-
ket a várostól. Az anyagot azokból a maté-
riákból szerzik be, amelyek a régi belvárosi 
templom lebontásával váltak szabaddá. Ehhez 
hozzá kell még venni a rókusi pályaudvar 
melletti barakkok faanyagát.. lEzek mellett 
az ingyenes anyagok mellett is 14000 koro-
nát fonne ki minden egyes háznál a pénzért 
beszerzendő anyagok ára. A Tanács hétfőn 

j tárgyalta a szövetkezetnek azt a kérelmét, 
hogy a háztelkoket a tápéi kapunál ingye_ 
mesen engedje át. A kertet és magában fog-
laló 400 négyögöles területet egy tagban ki-
vánja mindegyik tulajdonosnak kiadni, de 
nem ingy en. A Tanács ugyanis ugy véli, 
hogy a területek tulajdonjagáról a város 
nem mondhat le. Megbízta azonban a fő-
ügyészt, hogy a határozat előtt a szövetke-
zet megbizottaival tárgyaljon. Meg kell je-
gyezni, hogy a ház építési költségeinek évi 
törlesztése 1300 korona. Ennyi évi bért kel-
lene fizetni egy.egy munkáscsaládnak. 

— Istentisztelet a zs inagógaban. A pün-
. .-•. i istentisztelet kedden és szerdán tízen, 

kilenc egynegyed (d. u. hét egynegyed) óra-
kor kezdődik. Prédikáció kedden este az u j 
zsinagógában, Írásmagyarázat csütörtökön 
délután 4 órakor a török-utci imházban. 

— Negyvenezer Koronás betörés . Humo-
ros filmsorozatot lehetne vetíteni arról a be-
törsóről, amelyet ismeretlen tettesek követ-
tek ei vasárnap délután Vass Sándor mozi. 
igazgató Petőfi Sándor-sugár,ut 41. szám alat-
ti lakásán. Humoros filmet lehetne a. betö-
résről vetíteni a Korzó-moziban, ha nem 
került volna mintegy negyvenezer koronába. 
Vasárnap délután ateni voltak otthon Vassék, 
ezt az időt használta fel valaki, behatolt a 
lakásba, ahonnan körülbelül negyvenezer ko-
rona értékű ékszert rabolt el. A betörést husz 
órakor vette észre az igazgató, aki nyomban 
jelentést te t t ,a rendőrségen, amely megindí-
totta a nyomozást. i 

— Május 29-én este a Kossuth Lajos-su-
gáruton megtámadott tar. főhadnagy nem 
azonas velem. Tóth Lajos. 

— A szeged: képző- _ es iparművészek 
kiállítása nyitva délelőtt 10-től l-ig és délután 
3-tól 6-ig. 

— Angol nyelvkurzus kitűnő módszerrel. 
Jelentkezés naponta délután 2—6-ig Teleki-
otca 1. I. emelet jobbra, 1. szám . 

— Dr. Bedő Imre gyermekorvos rendelőjét 
Kigyó-ntea 1. (KeletLpalotá) I. emelet he-
lyezte át.. Rendel délután 2—4. Telefon: I S -
TI. Lakás: Attila-utca 11. TI. emelet. 

— Dr. Breuer Neby fogorvos értesíti bete-
geit, hogy junius elsejétől kezdve a nyár i 
hónapokban rendelési idő kizárólag reggel 7 
órától délután 2 óráig. TeMon 11—86. 

T V 
Kedden 

A tüz 
a Star-gyár kitűnő alkotása dráma 4 részben, 
rendezte Désy Alfréd, a főszerepekben Kornai 
Richárd, Regős Mária, Túrán Gusztáv és 

Hollai Kamilla. 
Előadások köznapokon 5, fél 7 és 8, ünnepna-

pokon: 2, Va 4, 5, Vs 7 és . 8 órakor. 

Vászon áruk ! 
Menyasszonyi koszorúk, fátyolok 

geignernél, Jókai-utca 7,\ 
250 II. 

Fehér zománc bútorok legjobban 
és legolcsóbban beszerezhetők 
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Széchenyi-tér 7. (Csongrádi palota.) 
Üzleti telefon 439. Gyári telefon 1344 
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MOSOM: 
Kedd: Velencei kalmúr, szinmü. Idénybérlet, 

páros 9í6. 
Szerda: Velencei kalmár, szinmü. Idény bér-

let, páratlan 97. 
Csütörtök: Carmen, opera. Premierbérlet B) 

40. (Utolsó szám.) 
Péntek: Nebánisvirág (Madame iNitouche), 

operett. Idénybérlet, páros 98. 
Szombat: Déryné ifiasszony, színjáték. Idény-

bérlet, páratlan 99. 
Vasárnap délután: Elvált asszony, operett. 
Vasárnap este: Ocskay brigadéros, szinmü. 

Bérletszünet. 
Hétfő délután: Ingyenélők, népszínmű. 
Hétlo e ste: Drótostéjt, operett. Bérletszünet. 

* Carmen. Felelevenítése óta ma másod-
szor került színre a Bizet-opera és a vezető 
szereplőkrxk ma még teljesebb sikerük volt, 
mint a repríz alkalmával. Ocskay Kornél 
Don Joseja énekben, játékban valóságos re-
veláció. Amit különösen a negyedik felvonás-
ban produkál, a legjobb drámai színésznek 
is diadalát jelentené. O. Hilbert Janka Car-
menje még azoknak is meglepetés, akik a 
színjátszás tartalmát, módját és eszközeit 
meglátni tudják. Halmos Gyula Esca,miiló-
ja nemcsak megjelenésében imponáló, de a 
játék- és énekrészekben is teljesen helytálló. 
Ami azonban a három vezető szereplő körül 
történik', az egy kissé túlságosan is 'parodisz. 
tíikus színezetű. A darab stafirozása szégyen-
letesen fösvényes. Az első felvonás díszlete 
németalföldi várost mutat ós a negyedik 
.szin díszlete a múltkor kék függönnyel in_ 
kább hasonlított egy hatosos panorámához, 
mint a bikaviadal arénájához. A kosztümök 
felemásak és ötletszerűen vannak összeszed-
ve, kopottak és annyi közük van a korszerű-
séghez, mint némely színigazgatónak a poli-
tikához . . . A kórus fáradt és élettelen. A 
nők, hogy pótolhassák a darab látványossá-
gát, meztelen vállakkal, de selyembe öltözöt-
ten járják a csempészek kínos ú t j á t ; egy pár 
gyerek szoknyába bujtatva képezi az első 
felvonásban a gyermekkórust és a negyedik 
színben, a torreádorok felvonulása helyett két 
három galíciai kaftános botorkált a múltkor 
keresztül a színen. Külsőségeiben igy fest ná-
lunk egy opiera előadás az Urnák 1919. eszten-
dejében, amikor a lelkeket'a kulturtörekvések 
örömei is megszállották . . . 

* A zeneiskola diszvizsgája. Nagyszámú 
és érdeklődő közönség jelenlété,ben folyt le 
vasárnap délelőtt a Tisza-szálló hangver-
senyt érméire" a városi zeneiskola első disz-
vizsgája. A műsor tömött volt és hosszadal-
mas (két óránál tovább tartott), de képvi. 
selve volt benne majdnem valamennyi tan-
szak. A növendékek előrehaladásuk rój tettek 
tanúságot, ami azt bizonyította, hogy a ze-
neiskolában komoly munka folyik, ha az el-
ső vizsgán jelentkező növendékek tehetsége 
ndm is mutatkozott jelentősebb módon és a 
végzett munka arányában. Sok növendék 
mutatott fejlesztésre alkalmas zenei haj la-
mot. és érzéket, jelentősebb teljesítményt 
egyelőre azonban csak a zongora tanszakon 
tapasztaltunk, különösen a Bárányi János 
és Zucker Simon, növendékei között. Szabó 
Irén, Fischer Irma, Winkler Hona és Szaba-
dos Magda örvendetes kvalitásokat mutat-

KELEMEN JÓZSEF 
szállítási és fuvarozási vállalat 

Szeged, Károlyi-utca 3. sz. a. — Telefon 15—63. 
Bútorszállítást, fuvarozást helyben és vidékre 

legolcsóbb árban vállal. 206 
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