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A helyzet
az orosz harctéren.
A karácsony estén és a szent éjszakán
különös hevességgel folytatták támadásaikat az oroszok Galíciában, szinte iki akarták
használni, hogy ezen az éjjelen a béke és a
szeretet hangulata áradt szét a szövetséges
seregek fölött. Az oroszoknak csak tizenhárom nap múlva lesz karácsonyuk és az orosz
hadvezetőség visszaélt az időbeli különbséggel, mely a két naptárt egymástól elválasztja és erős támadást rendelt el a mi karácsonyunk éjszakáján. Katonáink állig fegyverben töltötték az ünnepet és azzal ünnepelték a megváltó születésnapját, hogy ilieves és elkeseredett harcot vívtak a megváltásért. Mert lesz egy igazi ünnep, eljön a
diadalmas békesség országa. Az általános
helyzetben a heves harcok az egész vonalon
folynak. Az elmúlt két nap alatt kevés jelentős változás történt. A németek a Visztulától északra szintén megállították a legutóbbi
tiz nap orosz offenzíváját, mely Soldau irányában haladt előre. Az oroszok igen nagy
erőfeszítést fejtették ki ezen a fronton, mert
azt remélték •előnyomulásuktól, hogy ez befolyásolhatja a Visztulától délre folyó nagy
küzdelem kimenetelét. A német hadvezetőség azonban nagyon egyszerűen intézte el
ezt a kérdést, megfelelő erőket küldött erre
a 'harcvonalra is, melyek ellentámadásba
menve át, visszaszorították az oroszokat é s
ma már ismét megszállották Mlavát és a
Mlava körüli hadállásokat, vagyis a harctér
itt is orosz területre helyeződött át és a z
eredmény megforditottja lesz annak, amit az
oroszok reméltek, vagyis a Visztulától
északra folyó harcok tényleg befolyásolni
fogják a nagy küzdelmet, de a szövetségesek
javára.
a német nagyvezérkair
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Berlin, december 26. A nagy íőhadiszálfás jelenti: A nyugati hadszíntérről iNieuportnál a franciáknak és angoloknak 24-ről 25-ére
ellenünk intézett támadásait visszavertük.
Festoubertnél az indusokkal és angolokkal
vívott harcaink eredményét csak ima .tekinthetjük át. 19 tiszt és 819 szines és angol katona, 11 gépfegyver, 12 aknavető, .fényszórók
és egyéb hadianyagok kerültek kezeinkre. A
harctéren <az ellenségnek több mint 3000 halottja maradt. Az angolok a halottak eltemetésére .fegyverszünetet kértek, amit megadtunk. A mi veszteségeink aránylag csekélyek. Lihons körül. Amienstő! keletre és
Tracy-váltól keletre, Compiegnétöl északkeletre vivott kisebb ütközetekben mintegy 200
embert elfogtunk. A Vogézekben Diedolsihauséntől délre és Felsőelzászban, Semmientöl
nyugatra, valamint Altkriohtől
délnyugatra
tegnap kisebb harcok voltak. A helyzet ott
változatlan maradt. December 26-án délután
egy francia pilóta Iner falura 9 bombát dobott. .noha ott csak hadikórházak vannak. Említésre méltó kár nem történt. Válaszul e tett-

re valamint Freyburg városra történt ujabb
bombavetésre, mely nyilt város és hadmüveletek területén kivül fekszik, ma reggel a
nancy-i hadállások körletében néhány helységre dobtunk bombákat.
, ,
A keleti hadszint éren az oroszoknak
Soedzon melletti hadállásaink elleni támadásait visszavertük. Ezer fogoly maradt kezeink közt.
Észak-Lengyelországban a Visztulától
északr a a helyzet változatlan maradi. A Visztulától délre támadásaink a fizura szakaszon
előbbre haladtak. A Pilica jobbpartján. Tomasowtól délkeletre, támadásunk .sikeres volt.
Tovább délre a helyzet változatlan.
Legfőbb
hadvezetőség.
(Közli a magyar /miniszterelnöki sajtóosztály.)
A HÖFER-FÉLE JELENTÉS.
Budapest, december 26. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Tegnap csapataink négy napi vitéz harc után elfoglalták
az uzsoki szorost, Galíciában az oroszok néhány nap óta megkezdett támadásukat nagy
haderővel folytatták és ismét birtokukba
vették a krosnói és jaslói medencéket. A Dunajec és Nida mentén a helyzet változatlan,
lörnasowtól délre támadásunk keleti irányban tért nyert.
A balkáni hadszíntéren 10 nap óta nyugalom van, csak a Száva és Drina mentén
folynak olyikor jelentéktelen csatározások.
December 24-én a montenegróiak gyönge támadását visszavertük.
Höfer altábornagy,
a vezérkar főnökének helyettese.
A TENGEREN.
Berlin, december 26. December 25-én. délelőtt kisebb angol haderő benyomult a német
öbölbe. Hydroplánok, melyeket magával hozott, a folyó torkolata ellen haladtak és e
közben az ott horgonyzó hajókra, valamint
egy Buxhafer közelében levő gáztartókra
bombát dobtak, anélkül, hogy találtak és kárt
tettek volna. Tűz alá vétetvén, a hydroplánok
nyugati irányban visszavonultak. A mi léghajóink és repülőgépeink felderítő szolgálatot végeztek az angol haderő ellen és bombákkal lkét angol torpedózuzót és egy kisérő
gőzöst eltaláltak. Észlelhető volt, 'hogy utóbbin a bomba gyújtott. A beálló köd a további
harcoknak gátat vetett.
Behncke,
a tengerészeti vezérkari főnök helyettese.
(Közli a miniszterelnöki
sajtóosztály.)
NEM VONULNAK BE AZ OROSZ NÉPFÖLKELÖK.
Bukarest, december 26. Egy román
nagykereskedöház pétervári képviselőjétől
értesítést kapott, mely szerint Oroszországban a forradalom kitörése már csak napok
kérdése. A titkos rendőrség az utolsó hetekben tízezrekre menő letartóztatásokat foganatosított. Magában Pétervárott csak a dumaképviselők letartóztatását hozták nyilvánosságra. Rájöttek egy összeesküvésre, me-
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Vasárnap, december 27.
lyet a cár és a háborús párt főbb vezéreinek
élete ellen szőttek és amelybe Jekaterinoszlav és Petroinszk kormányzóságok képviselői is bele vannak keverve. Lupanszk kormányzóságban magában 767 letartóztatás és
18 statáriális kivégzés fordult elő az utolsó
napokban. Ami azonban a legnagyobb baj
Oroszországra nézve, az orosz népfelkelési
tartalék behívása nem megy simán. Sok kerületben a hadkötelesek alig negyedrésze
jelentkezik és a parasztokat erőszakkal kell
a parancsnokságok elé állítani. Oroszország
— igy fejeződik be a levél — igen komoly
napoknak néz elébe, amely napok sokkal veszedelmesebb eseményeket hozhatnak, mint
amilyen az volna, ha Oroszországot a harctéren levernék.
KITCHENER MÁR A STATUSQUOT
HIRDETI.
Kopenhága, (Párison át) december 26.
Kitchener lord Glasgowban beszédet mondott, amelynek során a következő kijelentéseket tette:
— Nem állítottam azt, hogy két évig fog
tartani a háború, hanem azt állítottam és állítom, hogy Anglia csak olyan békét fogad
el, amely elégséges a régi állapotok helyreállítására, amely biztosítja a brit uralmat és
azt, hogy Anglia nyugodtan kereskedhetik
gyarmataival és nem fog feje fölött függni
állandóan a porosz militarizmus dainokleszkardja. Ellenfeleink belátásától függ, hogy a
háborúnak hamar vége legyen, de ha ellenfeleink győzelmük reményében tovább kísérleteznek, akkor nem fogunk nyugodni addig, mig nem diktáljuk a békeföltóteleket német földön. Ma még van bennünk békés
hajlandóság a statusquo alapján, de minél
nagyobb áldozatokra leszünk kénytelenek a
meg nem szűnő háború miatt, annál inkább
elveszítjük az erre való hajlandóságunkat és
nem nyugszunk addig, amig el nem mondhatjuk: Finis Germaniae!
ELMENEKÜLNEK A VARSÓI
HATÓSÁGOK.
Kopenhága, december 26. Pétervári lapok jelentik, hogy az osztrák-magyar-német
offenzíva következtében a varsói közigazgatási hatóságok áttették székhelyüket VIInába.
AZ ANTANT KUDARCA
BULGÁRIÁBAN.
Szófia, december 26. Az ántánt nemcsak fenyegetésekkel, hanem Ígéretekkel is
dolgozik Szófiában. Diplomatái legutóbb megint úgynevezett fényes ajánlatot tettek Bulgáriának és arra utaltak, hogy a Bulgáriának szánt kárpótlások arányban lesznek a
Szerbiának esetleg más oldalon juttatandó
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területekkel (!) Az itteni politikai körök derűsen fogadták ezeket az ajánlatokat, amelyek pontosan akikor tétettek, amikor OroszLengyelországban az oroszok helyzete veszedelmesre fordult.
FELOSZLATTÁK A JAPÁN
PARLAMENTET.
Tokióból jelentik: A képviselőház elvetette két hadosztály felállítására vonatkozó
javaslatot. A parlamentet föloszlatták.
HIVATALOS JELENTÉS A TÖRÖKOROSZ HARCTÉRRŐL.
Konstantinápoly,
december 24. A főhadiszállás a következő hivatalos jelentést teszi
közzé: A kaukázusi határon Olty és Id között csapataink döntő győzelmet arattak. A
harc ujabb sikerekkel imég tart. Eddig hat

A sebesültek karácsonya.
(Saját tudósítónktól.) Miivel Szegeden körülbelül harminc tartalék kórház vlan, karácsonyi számúnklban nem közölhettünk tudósítást az összes kórházak karácsonyi ünnepségéről. Az ünnepségeket nem is -egy időiben
tartották meg, ópon a kórihlázak nagy szánna
miatt. Ezúttal az aiálhbi ünnepségekről emlékezünk meg1:
Feledhetetlenül kedves, úgyszólván családi keretbem ünnepelték a karácsony estét a
cs. és kir. 46-os és a
honvédosapa,mtkórházakban fekvő sebesült katonák. Gyöngéid szeretettel és páratlan áldozatkészséggel állították itt fel a ragyogó karácsonyfát a rendező
hölgyek: begaivári Back Bernátné, Réty dr.
főtörzsorvcs neje, Arany Károlyné dr.-né,
Vajda Sándorné, Szele Róbertre dr.-né, May
Gyuláné, Végman Ferencné dr.-né,
Bagáry
Lász'óné, Szántó Józsefné dr.-né, kik minden
lehetőt elkövettek, hogy a szeretet ünnepén,
némileg feledtessék a szenvedőkkel f á j d a l maikat és pótolják a családi tűzhely intim
melegségét. A cs. és kir. 46-cs csapatkor házban csütörtökön délután 4 órakor kezdődött
a karácsony,faünnepség. A gyönyörűen feldíszített nagyteremben volt fölállítva a ragyogó karácsonyfa, i t t feküdtek a súlyosabb betegek, mig a könnyekben sebesültek a f a körül voltak elhelyezve. A tanítóképző intézet
kitűnő énekkara a két nemzeti himnuszt énekelte el nagy hatással. Ezután Naszády József tainitókéipezdei t a n á r meghatóan szép beszédet; intézett a sebesültekhez. A szentbeszéd
könnyeket es,alt ki a jelenlevők széniéiből ő ;
rendkívül mély hatást gyakorolt a katonákra. Az énekkar befejező szánna után a rendező hölgyek kiosztották a karácsonyfia alatt
elhelyezett és fenyőgallyakkal díszített csinos csomagokat, Melyek süteményt, cukorkákat, cisiemegét, pipát, ddhányt, szappant, öngyújtót, képes lapokat, irónt és zsebkendőt
tartalmaztak. Ilyen csomagot kaptak nemcsak a betegek, de az ápolók és őrök valamennyien. Az ünnepség végeztével a jelenlevők átvonultak a honvédicsapatkórhá.zba, hol
a felsőipariskolai énekkar közreműködésiéivel
Cercek Gusztáv tábori lelkész tartotta a szent
beszédet. Magasszárnyalásu, szép szónoklata
kiterjeszkedett a mostani véres> eseményekre
és párhuzamot vont a pogány kor és a XX-ik
század emkereszioretete között. Mindkét ünnepélyen képviselve volt a os. és kir. 46-ik
gyalogezred és az 5-ik honvéd gyalogezred
tisztikara és jelen veiltak a osaipatkórházak
orvosai, ápolónői és a kórház egész személyzete. A honvédkórház betegeit begaviári Back
Bernátné látta, el értékes karácsony ajándékokkal.
Ugyanitt m á r az ünnepélyt megelőzően
a Máv. személyzete Gábor főellenőr ós Szabó
ellenőr vezetése alatt bőséges ajándékokat
osztott ki. A belső rendezés és felügyelet körül Berezel Kálmán Wadniagy, dr. Szántó József éis dr. Kazef Oszkár főorvosok szorgoskodtak.
A Szegedi Katholikus
Nővédő-Egyesület
Napközi-Otthonában és tisztikórházában ren-

DÉLMAG Y ARORSZÁG
ágyút, töméntelen lőszert és hadianyagot
zsákmányoltunk és több -mint ezer foglyot ejtettünk, akik között egy ezredes is van. Egy
angol cirkáló tegnap kisérletet tett arra, hogy
Akabába behatoljon, de ágyúink tüze visszavonulásra kényszeriíette, anélkül, hogy valami kárt okozhatott volna. A tegnapi kommüniké ikiegészitéseképen a kaukázusi hadseregtől a következő .táviratot kapjuk: Csapataink
az ellenséget visszavetették
a határon. Tekintettel főseregünk offenzivájáAa, az oröszok elhagyják Azab—KMember—Ardósnál
levő had
állásaikat és rendetlenül menekülnek. Az ottomán seregnek ez az akciója kitűnő válasz a
december 17-iki és 20-iki orosz kommünikére, amely azt irja, hogy az ottomán sereg fegyelme és szelleme teljesen megtört és hogy
az oroszok az ottoimánokat éjszakai támadásban megverték és nekik veszteségeket
okoztak. Közli a magyar miniszterelnöki
saj
tóosztály.)
dezett karácsonyi ünnepségei után pénteken,
december 25-én, Leányotthonában
tartotta
meg a karácsonyfa-ünnepséget Az egyesület nagy karácsonyfával s sok hasznos ajándékkal lepte meg a h u m á n u s intézmény növendékeit. Az ünnepségen. Szabó Lajos belvárosi segéd lel kész mondott alkál im beszédet, Örkényi Ede dr. kúriai biró a feliügydlő
hatóság elnöke pedig buzdító szavakat intézett a növendékekhez. A leányok szavalat okkal és éneikkel vettek részt a szép ós megható
ünnepségen, amely bizonysága volt annak a
szeretettel teljes
nevelésnek, amelyben a
Leányotthonban elhelyezett fiatalkorú nők részesülnek.
Tegnap délután 3 órakor folyt le ,a Vakok ujszegedi intézetében elhelyezett sebesült katonák karácsonyfa ünnepélye, az intézet dísztermében. Az ünnepély sikerén
Schreiber Fülöp dr. intézeti igazgató főorvossal az élükön, Turcsányi Iimre dr. főorvos,
Kauders Sándor kórlházparamcsnpk tiszt, Lovács József vakok igazgatója s az alábbi, ünnepélyen jelen veit úrhölgyek fáradoztak:
Gróf Árpádné dr.-né, Buiduy Jánosné, Alexander Lajcsiié, Maiina Gyuláné, Turcsányi
Imréné dr.-né, Machánszky Lászlóné dr.-né,
Svoy Kálmánná, Klement Antal né, Nagy Ferencné, Lovács József né, Abaffy Géza, Németh Biözsike, Lcivács Dóua és Ilike, Klement Mariska, Autiaili Erzsi, Gróf Aloiska,
Köncs Balba és Izse, Kcimlóssy Ibolyka és
Margitka, Korpássy Mienyhértné, P a p p Nándorné dr.-né, özvegy M a r t i n y Gyuláné. Az
ő fáriaidalmlat nem ismerő, odaadó munkásságuknak köszönhető, begy a sebesültek karácsonyiára oly sok mindent összehordtak a nemesszivü adakozók. Az ünnepélyt a tanítóképző k a r á n a k karácsonyi éneke nyitotta
meg, amely után a szeg cd-belvárosi róm.
kath. plébánia telkészétick, Lambork Dezsőnek magasszárnyalásu, fenkölt szellemű ünnepi beszéde következett, aki magyar, majd
német nyelvein tartott gyönyörű beszédében
szépen méltatta a szeretet ünnepét a miaii
romboló háborús állapotokkal! összehasonlítva az emberiség Megváltójának születését.
Utána özvegy Nagy Ferencné horvát, Sóhreiber Fülöp dr. szerb éte rcmán nyelven méltatták az ünnep jelentőségét. A tanítóképző
intézetének énekkara zárta be a jól sikerült
ünnepélyt, amely után kiosztották az egybegyűlt sebesülteknek és ápolóknak a gazdiag
karácsonyi ajándékokat.
Gyönyörű kenetben folyt le péntek délután a rókusi tartalókkóríház ápolónői által
rendezett karácsonyi ünnep, jchhlan mondva
egy kedves, intim délután, melyet .a sebesültek részére rendeztek. Ez az ünnepély azért
kiemelkedő a többi, m á r csütörtökön rendezett hasonló ünnepélyek közül, mert ez a kórház ápolónői, élükön Révész Béláné főápedónő és Weinmann Mariska úrhölgyekkel, kizárólag slaját gyűjtésük ós adcuiáuy cizásuk
eredménye. Az ünnepségen a kórház vezetősége, Gidófalvy törzsorvos, Bernát, Török és
Ungvári orvosok és nagyszámú közönség
volt jelen. Ugi Géza rókusi lelkész magasszárnaylásu beszéddel nyitotta meg az ün-

Szeged, 1914. december 29.
nepélyt, mely után a közönség és a sebesültek a Himnuszt énekelték el. Ezután aZ igazi finom ízléssel összeállított tálcát adták át
a sebesülteknek, melyen egy dúsan összeállított gardimet volt' különféle praktikuls dolgokkal, A lázas, súlyos betegek befőttet és
üdítő italokat is kaptak. Szóival a cél, hogy
a sebesülteknek karácsony szent, ünnepén egy
intim, barátságos, kedves estét szerezzenek,
el lett érve, mert az a szeretet, az az őszinte
öröm, amellyel a;z ápolónőktől az ajándékot
a katonák fogadták, meggyőzött bennünket
erről. Gidófalvy törzsorvos aztán végiig járta a betegszobákat és eltávozásakor Révész
Bélánénak a szép est rendezéseért teljes meg
elégedését és köszönetét fejezte kii.
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Ujabb akció
a hadsegélyezés érdekébenCicatricis Lajos dr. főispán a polgársághoz.
(Saját tudósítónktól.) A biadsegéllyezés ér.
dekében Cicatricis Lajos dr. főispán meleghangú felhívással fordult Szeged város p; 1gárságához. Ebiben a felhívásban azt a helyes és ötletes eszmét veti fel a főispán, hogy
a költséges éte fölösleges újévi üdvözletek helyeit, az erre szánt összeget juttalssa el a közönség a hadsegélyező bizottságihoz. Az intenciójában nemes, megállapításaiban megszívlelendő felhívást itt közöljük:
Kérelem Szeged város nemeslelkü
Polgáraihoz!
Amikor mi a szokásos újévi
köszöntöket
elküldjük
és boldog újévet kívánunk
barátainknak és ismerőseinknek,
ugyanakkor
ezren és ezren siratják a harctéren hősi halált
halt édes atyjukat, szerető férjeiket és gyámolító
fiaikat.
Sohasem volt sok értelme ezen sablonos
és költséges újévi köszöntéseknek,
de a jelen
körülmények között lehetetlen, hogy fájón ne
hasson, hisz mindegyikünknek
van egy hozzánk tarozója, ki helyettünk
életét
kockáztatja a haza védelméért és akiért teljes mértékben
aggódunk.
Ugy a sajtóban, mint a
közvéleményben
évről-évre elhangzik egy-egy felszólalás az
újévi köszöntések költséges szokása ellen. Az
idén a hadsegélyző hivatal e visszatérő mozgalmat a harctéren hősi halált halt katonák
özvegyei és árvái ellátására óhajtaná
fordítani. A hadsegélyző hivatal eddigi
gyűjtési
akciója ugyanis a háború okozta nyomor és
szenvedés enyhítését még nem
eredményezte.
Uj bevételi forrásokról
kell — a társadalom lehető megterhelése
nélkül — gondoskodni. Ha valaha, most kell megszívlelnie
a
társadalomnak,
hogy a szokásos újévi üdvözlések megváltásával siró özvegyek s apátlan árvák könnyeit lehet
felszárítani.
E célból arra kérem a város
nemeslelkü
polgárait, hogy azt az összeget, melyet ki-ki
az újévi szokásos üdvözlésekre költ, adja. az
idén a katonai özvegyek cs árvák alapja javára és hagyja el újévi
köszöntéseit.
A megváltási összeg, mint
„szeretetadomány ' portómentesen
küldhető be a Hadsegélyző Hivatal pénztárába
(Budapest,
VI..
Váczi-utca 38. sz.) vagy Szeged város főpénztárába fizetendő be. Az utóbbi
esetben
azonban kérem a pénztár által kiállított letéti nyugtát
hivatalomnál
(Városháza
I.
emelet, 18. szó ajtó)
bemutatni,
Szegeden, 1914. évi december hó 25-én..
CICATRICIS

LAJOS
főispán.

Dr.

— A Szegedi Feminista Egyesület a
nőtisztviselők érdekében. A Feministák Szegedi Egyesülete a r r a a tapasztalatra jutott,
hogy a mostani háborús időkben, a női tisztviselők ínég sokkal nehezebben jutnak álláshoz, mint azelőtt. Ezért elhatározta az egye-
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Szeged, 1914. december 395-2.

11-85.

Vasárnap és hétfőn

sülét, hogy szaktanfolyamokat szervez, amelyeken a nőtk-'ztviselők képességeit jobban
kifejlesztik. Ezen tárgyiban beadványokat
intéztek különböző hatóságokhoz, amelyek hi.
vatottak az iyen ügyeket pártolni. Ezen hatóságok közül a kereskedelmi és 'iparkamara száz korona, a Lloyd-társnlat pedig Kétszáz korona anyagi támogatással járult nz
estuie keresztülviteléihez és a feministák által e célra szánt háromszáz koronához. A Feminista Egyes'ivet január 1-én akarja megkezdeni a szaktanfolyamot, egyelőre a német levelezésből és könyvvitelből. Gergely
Janka, a Főtisztviselők Országos Egyesületének elnöke január 3-án Szegedre érkezik
és előadást tart, hogy mindenképen megrvilágcsita e szociális kérdésnek fontosságát. A
Feminista Egyesület kivániatosniak tartaná,
lia nemcsak a nőtisz/tiviselők, hanem mindazok a tényezők megjelennének ezen az előadáson, akik ezen kérdéts iránt érdeklődnek.
— Kabók Győző vendégszereplése. Gár-

Nngy dráma 3 felvonásban:

donyi Gézának irodalmi és saiinpadi szempontból egyaránt értékes népies színjátéka:
A bor került színre karácsony első napján.
Olyan ez a darab, mint a magyar barátság,
ami tudvalevőleg mentül régibb, annál erősebb, annál értékesebb. A szépségei a miuló
idővel nem halványulnak, a jelilemfestese
mind világosabban tör elő és az egésznek az
elgondolása, konstrukciója tanúbizonyság az
iró nép- ÓS' szinpadismerete mellett. A színháza t teljesen megtöltő közönség a legnagyobb gyönyörűséggel élvezte a darab felséges humorát, szemlélte cselékiményének érdekes, alakjainak karakteréből kialakuló fordulásait és tapsolt sokat, sokszor a zamatos
és jóizü — a magyar népleiket jellemző —
mondásoknak. Az előadás keretében szerepelt Kabók Győző, a szegedi születésű, fiatal

Detektiv-sláger.
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Gyomorbajosok dicsérik a Leinzinger-téle
gyomorcsepp jó hatását.
Üvegje 80 fillérért kapható
Leinzinger
Gyula
gyógyszertárában Szeged.

képkereteket?

legfinomabb kivitelben
a legrövidebb idő alat j
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Előadások vasárnap

TÁRSAI
készit

Iskola-utca 18.1

LVASSA
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LCSÓ ÁRAKAT
és akkor bizton nálam vásárol:

d.u. 2-től éjjet 12-ig.

1 5 . - K-tól felj.
14 kar. arany nyakláncok
26.- „ „
14 kar. arany férfiláncok
6.—
_
_
14 kar. aranygyűrű . .
80.14 kar. arany férfiórák .
14 kar. arany nőiórák . . 3 0 „
„
14 kar. arany jegygyűrűk minden súlyban
Arany grammja 2 K, munkadíj 3.— K-tól felj.
Finom tulaórák
. . . .
6.80 „
„
Ezüst karórák . . . . .
10.—
„
„
14 kar. arany karórák . . 40.—
„
„
Pontosan szabályozott é b resztő órák
3.60 „
„

Ingaórák mindennemű fokban állandóan raktáron
Bármily

KI-80

ha :-:
törött is

Egyéb ékszerjavitások és átalakítások
gyűrűs kövek betéfele IGEN OLCSÓN.

FISCHER K.
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Kezdete portiban 9 órakor.
m ű s o r :

I. rész:
1. Mozgókép.
2. Beköszöntő ( C z c b o r ) .
3. Meztelen valóságé

4.
5.
6.
7.
8.

Czobor Ernő tréfája.
Játsza: az egész társaság.
Kálny István
(aktuális strófák).
Mészáros Aranka.
Zilahy Gyula.
Berky Kató.
Czobor Ernő.
Vágó

tréfája.

Személyek:
Az ezredorvos
Egy katona
I. jelentkező
II. jelentkező

Zilahy Gy.
Kálnay I.
Czobor Ernő
... Czobor Ernő

Mikorka Kálmán.
Egy operaénekes.
Szünet.

II. rész:
10. Kiadó szoba.
Személyek:
A férj
Zilahy Gy.
A feleség..
Berki Kató
A gólya ...
Czobor Ernő

11. Mészáros Aranka.
12. Zilahy Gyula.
13. Mozikikiáltó.
(Psylander képről).

14. Berki Kató.
15. Czobor Ernő.
16. Mozgókép.
17. Az uzsoki rózsalány.
Vágó Géza bohózata.
Személyek:
Britanikott, orosz generális Zilahy Gy.
Marika . „ ... —
Berki Kató
Sanyi..
Kálny I.
Bimbó István
— Czobor Ernő'
Juli, szolgáló
Mészáros A.

I

S Z E G E D , K Á R Á S Z - Í J . 14.
(Ungár-Mayer-palota.)

Igazg.: VAS SÁNDOR. Tel. 11-85.

9. Sorozás a franciáknál.

Modern

M o d e m 6 s z o b á s lakás
minden megfelelő mellékhelyiséggel, erkélylyel a
Kállay Albert-utcára, májusra bérbe adandó. Tudakozódni lehet Deák Ferencutca 24. sz. f e l e f o n 521.

Korzó-JRozf

Korzó-kávéház mellett.

Helyárak: eme eSi páholy ülés
3-—, zölye 3 ' - , I. hely 2-—,
II. hely 1-50, Hl. hely 1 — kor.

:=űl

396.
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czukrászdájáf
Széchenyi-lés* 6. szám,

(volt

Angyal - drogéria)
helyezte

át. =====

Szeged, 1914. december 29.

szinjátszá*. Göre Gábort, a bírót ábrázolta,
tőről metszetten, minden tülek-adiés nélkül, a
mi alatt azt értjük, hogy egy percre sem
kivánko'Zott ki a darab keretéiből, nem ksvánt
darabot csinálni a darabban és nem a külsőságékre, hanem a belső lényegre 'helyezte
a fősúlyt. Paraszti embert mutatott, aki többet gonidol és érez, mint amennyit Kifejezni
képes; paraszti eimlbert, aki maga sóikat a'd
hivatali állásának tekintélyére ós ennek a
tekintélynek a maga módja szerint ér/vényt
is tud szerezni. Paraszti embert állított ellibénk, olyant, akiinek csöndes a ihuimora, megállapodott az észjárása, akit nem ragadnak
el az indulatai, mindent nyugodtan, megfontoltan cselekszik és cselekedeteinek fontosságot tulajdonit. Az alak ábrázolálsa egy kis
kiairrikiirozáist is megengedne talán, 'külső hatás szempontjából, de még — jó érzéktől vezérel tet ve — ezt is kerülte Kabók Győző, akinek tiszta, magyaros, szeged vidéki szóejtése
igazán zamatos, szinte jól esett hallani. Jó
színészt ismertünk meg ben né, aki — ugy
látszik — a kontaktust fen,tart j-a az iróval,
aki meg tudja adni a színjátszásnak ,a természetes jellegiét és egyének és helyezetek
iránt kifejlett érzéke van. A közönség nagyon szépnek, nagyon jónak találta a szereplését, örömmel látta a színpadon ós soksok tapssal adózott játekla szépségeinek és
karakter festése kiválóságának. Az előadásiban részt vettek még: Göniöry Vilma, NagyErzsi, Gazdy Aranka, Déri Rózsii, Mrklósy
Margit, Almássy Endre, Matány Antal, Szilágyi Aladár, Ungvári Mór, Solymosy Sándor és Békéísy Antal. A nézőtér az utolsó helyig megtelt.
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Háborús dráma 6 részben

Hofer András
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vásárolni, KERESSE FÖL

ABOHTYI
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(A zsidók háborúja)
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Az amerikai A. B. gyár
csodás drámája 4 részben, jáisza a legszebb
amerikai

színésznő.
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Szegeden,
SZÉCHENYI-TER 2. SZ.
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— A rossz idők következtébe mindenki
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hasznos) ajándékot vásárol szeretetteinek.
Legjobban megfelel e óéinak kávé, tea, oaioaó,
csokoládé, loognac, valódi jamaikai rum vagy
szegedi paprika, melyek elismert jó minőségÍren kaphatók a. világhiirii Kotányi János cég
szegedi fiókjában, Kárász-utca 5.
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Felelős szerken/tő Pásztor József. Kiadótulajdonos Várnay L. Szeged.
Nyomatott Várnay L. könyvnyomdájában S/cged
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