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Madridból jelentik: Mánuel, az elűzött
király spanyol hatúron át Portugália területére lépett s a monarchístákkal találkozott.
Budapestről jelentik: Körbernek közös

Budapest, január 29. (Közli a .miniszterelnöki sajtóosztály.) Erős havazás állott be
Nyugat-Galíciában
és Lengyelországban.
Csak felderítések, járörcsatározások és ahol
azt a kilátási viszonyok megengedik, ágyuharcok folynak. A Kárpátokban, az uzsoki
szorostól nyugatra az oroszok támadásait
visszavertük, súlyos veszteségeket okozva
az ellenségnek. Vezérszállásnál és Volócnál
a harcok véget értek, az ellenséget a hágók
magaslatára visszaűztük és újból négyszáz
embert elfogtunk. Bukovinában nyugalom
van.
Höíer altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.
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Bécs, január 28.
Argetoyano Konstantin, román szenátor
Bécsbe érkezett, ahonnan több heti tartózkodásra Déltirolba megy. Argetoyano azelőtt
román diplomata volt és előbb Bécsben, majd
Pár.isban vo't követségi tanácsos. Kiváló tagja a konzervatív -pártnak, amelynek utolsó
kabinetjében atyja hadügyminiszter volt.
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Argetoyano, aki papijának elnökével,
Margilo mannal való barátsága, de Brátianu
román miniszterelnökkel való kitűnő viszonya
folytán is alaposan tájékozott a román politika terveiről és céljairól, Bécsben a következőképpen nyilatkozott:
A sajtó az európai publikumban azt a hitet keltette, mintha Románia mihamar Németország és Ausztria-Magyarország ellen törne. Sőt a semleges országok sajtója is ily irányú gondolatot terjeszt. És ebben annyira
mennek, hogy jóformán előre megállapítják a
román részről kiinduló ellenségeskedés napját és óráját. Ez a nemzetek életében -eleddig
ismeretlen jelenség.
Azt hiszem, hogy éti nemcsak pártom
szándékairól, de a kormányéiról is pontosan
vagyok tájékoztatva. Románia külpolitikájának a kérdésében ez idő szerint a konzervativ
és a kormányon levő liberális párt közöttnincs nézetkülönbség. Ez a nézet pedig odairányul, hogy Románia megtart/a a semlegességét lisqiie ad fínem.
Most éppen több heti tartózkodásra Déltirolba szándékozom. Mint Románia parlamenti éleiének részese, ugyebár nem volna
igazolható, ha ennyi időre távol volnék hazulról, ráadásul leendő ellenségünk országában rnost, a Románia részéről megindítandó
háború előestéjén?
Románia megőrizte semlegességét Le.mbergnek az oroszok általi elfoglalása után és
mialatt az osztrák-magyar haderő visszavonulóban volt, megőrizte akkor -is, mielőtt még
Törökország beleavatkozott a háborúba, amikor tehát nem fenyegetett volna bennünket
arrói a részről veszély, ami most nem volna
elkerülhető, ha Románia hadba szállana Németország. és Ausztria-Magyarország ellen.
Olaszországgal való viszonyunk rgen
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A HONVÉDTÜZÉRSÉG MUNKÁJA.
Ai északi sajtóhadiszállásröl jelentik: A
Kárpátokban vívott győzelmekben a honvédtüzérségnek nagy része volt. Három zászlóaljat megsemmisített, egész századok rémületükben elvesztették a visszavonulás frányát, mindent elhagytak, ágyttt, lőszert, szekeret. A Latorca-völgyi orosz hátvédet bekerítettük és mindenestül elfogtuk. Az fingba n helyreállt a rendes élet.
. „HOGY EGÉSZ EURÓPA MAGYAR
LESZ . . . "
Egy magyar újságírónak FiUpescu román politikus, Take Jonescu meghitt barátja,
a következőket
mondta:
— Én az entente győzelmében hiszek;
Románia semlegességét nem kívánom. Önök
most azt hiszik, hogy végül egész Európa
magyar lesz.
Filipescu nyilatkozata
csupa
magyargyűlölet.
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bensőséges és biztos vagyok . benne, hogy
Olaszország is meg fogja őrizni semlegességét mindvégig. A két ország teljes egyetértéssel jár el.
Romániában van Ausztria-Magyarország
és Németország ellen izgató sajtó és néptömeg. amely borzasztó agitáció nyomása alatt
áll. Ez a turbulens propaganda azonban, mely
a külföldön is sok hamis látszotot kelt, semmiféle befolyást nem gyakorol a kormányra
és a vele tartó megfontolt elemekre. A lármázok közül sokan Ausztria-Magyarországot
csak ürügyül akarják felhasználni, hogy
a
Bratianu-kormányi támadhassák. A külpolitika zászlaja alatt tehát pártpolitikát űznék.
A lármázok ötven százaléka ilyen elemekből
áll
Összefoglalom:
Ausztria-Magyarországnak — s ebben biztos vagyok — nincs mit
tartunia Romániától és — amit a legnagyobb
valószínűséggel feltételezek — Olaszországtól sem.

KÁVÉHÁZBAN

Csemegeüzletben

1

pénzügyminiszterré való kinevezését hétfőre várják.
Rómából jelentik: A Garíbaldlsták elhatározták, hogy harriiihcezer emberből Garibaldi-légiót szerveznek.

mindenütt kérjen h a t á r o z o t t a n

Füszerkcreskedésben

I

Románia és Olaszország

Berlin: Az oroszok jelentik, hogy a Kárpátokban leküzdhetetlen akadályokra bukkantak. Az utak elmocsarasodtak. A Novoje
Vremja azt irja, hogy az osztrákok és magyarok Andrejevtöl északra elfoglalták az
egész Nlda-völgyet domináló magaslatokat.
A legnehezebb ütegeik szétlövik a klelcei
vasutvonalat.
A Reuter-ügynökség jelenti: A török
tüzérség Kantarában lövöldözött az angol
előőrsökre. Blrrauhadadnál angol hidroplán
bombázott egy török hadoszlopodot.
Bukarestből jelentik: A Scara tegnapi
számában egyik aktiv román miniszter irja:
Mi nem akarunk és nem is fogunk a központi hatalmakkai szembe szállni és Oroszországnak a zsoldjába állni. Romániának
nem szabad a háborúba avatkozni — s ha
mégis megteszi, akkor sem a központi hatalmak ellen.
Londonból jelentik: A Szuez-csatornánál
megkezdődtek az előőrsi csatározások. — A
francia tengerészetiügyi miniszter az angol
fővárosba érkezett és a királynál megjelent
kihallgatáson. Az angol kormány kijelentette,
hogy félmillió gyalogság áll készenlétben.
Ujdélvaies kormánya kijelentette, hogy az
első hívásra másfél millió embert Európába
küld.
Washingtonból jelentik: Wilson elnök
vétót emelt a bevándorlási bili ellen.
Budapestről jelentik: Varsóban a kormányzó elrendelte áz öregek és gyermekek
eltávolítását.
Hágából jelentik: Holland szakértők véleménye szerint az orosz offenzíva teljesen
megtört s a defenzíva se értékelhető sokra.
Vendéglőben

Szombat, január 30
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A főállásbél kivert oroszok.
A német nagy vezérkar közli: Az oroszoknak Kussen környékén, Gnmbinnentöl
északkeletre ellenünk intézett támadása az
ellenség súlyos veszteségei mellett meghiúsult. Lengyelország északi részében nincs
változás Bolimowtól északkeletre, Lovictól
keletre csapataink az ellenséget elöl levő
állásából kiverték és behatoltak a főállásba.
Az elhódított lövészárkokat heves éjjeli ellentámadásokkal szemben is egy kis darab
kivételével megtartottuk és berendeztük.
A legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
Orosz

hivatalos

jelentés.

Kopenhága, január 29. Pétervarról
a
visztula-rnenti 'harcokról ma a •következőket
jelentik:
Az Alsó-Visztula iobbpartján a folyó
•hosszában Chorzeleig és még tovább keletre
•csapataink állandó és szoros érintkezésben
vannak az ellenséggel; ezen a helyen azonban a küzdelem csak másodrendű fontos' ságti.
A Visztula balpartján és a 'Dunajec mentén semmi lényeges változás nem történt, kivéve a már megszokott ágyúzást a harcvonal
némely pontjain. ,
Az oroszok

visszavonulása.

Bukarest, január 29. A román határról,
Maniomicából és Burdujeniböl érkező jelentések szerint az oroszoknak az törekvése,

Orosz

, -
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Népvándorlás Varsóból.
Bern, január 29. Hiteles jelentés szerint
tegnap telt le a határidő, amelyet a varsói
főkormányzó a semleges államok hlrlaptudósitóinak szabott és azok tegnap elhagyták
Varsót. Egyidejűleg a lakosságnak körülbelül
egyharmada a főkormányzó rendelete következtében elköltözött Varsóbó).

Angol támad: angol bánja.
Berlin, január 29. A nagy főhadiszállás
jelenti a nyugati hadszíntérről: Egy légi jármürajank éjjeli repülés alkalmával bombát
ejtett a dünkircheni vár angol hadtápparkjára. Az ellenségnek a dünákban, Nieuporitól északnyugatra ellenünk intézett támadását visszavertük. Az állásunkba egy helyen
benyomult ellenséget éjjeli szuronyrohammál
vetettük vissza. A lohassei csatornától délre
az angolok inegkisérelték a tőlük elfoglalt
hadállás visszahódítását. A támadást könnyű
szerrel visszavertük. Az arcvonal többi részén lényeges esemény nem történt,
A legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
A francia nagy veszteségek okai.
Berlin, január 29. Hágából táviratozzák:
A Daily Telegraph legutolsó szánra közli,
hogy egy francia ezredes szerint a háború
elején a francia sereg óriási veszteségeket
szenvedett, Couronne de Nancy körül egyetlen -francia hadtest húszezer embert vesztett.
A súlyos veszteségeket az magyarázza, hogy
-A francia tisztek és; a katonák is, a tábornokokat sem véve ki, a háború kezdetén még
járatlanok voltak a támadásban.
PAU GENERÁLIS KÜLDETÉSE.
íMint. már''Jelentettük, Pau tábornok,, az
orosz főhadiszállásra utazott fontos küldetésben', egy besanconi jelentés szerint azért, hogy
az ' orosz - lengyel o rs| ági hadsereg főparancsnokságát átvegye. Pau már az 1870—71-iki
háborúban megismerte a német fegyvereket;
csifk fél keze van; jobbkarját egy súlyos sérülés következtében,., amelyet a vvörthi csatában szenvedett, amputálni kellett. Mikor akkOribMumz operációra kész-ülőd t-ek, ahadikór-,,

Dum-dum lövegek

hogy a Kárpátok erdélyi szorosait elfoglalhassák, végleg meghiúsultnak tekinthető.
Többszörös rendkívüli veszteségekkel járó kísérletezések után az oroszok megkezdték a
visszavonulást. Az orosz hadbiztosság már útban van Csernovic felé. Nap-nap után érkeznek ugyan megerősítések, de a jakobénii vereség után az uj orosz csapatok közbelépésétől
már nem sokat várnak.
Bécs, január 29. A Newyork Herald párisi kiadása közli kiküldött tudósítójának jelentését a keleti harctérről. E szerint a szövetségesek 'Neu-Sandec és 'Boehnia körül hatalmas csapattesteket vontak össze, hogy elhárítsák az orosz sereg támadásait. Az oroszok egészen Tarnovig hátráltak az osztrákmagyar tüzérségnek igazán vitéz
ágyútüze
elől, amely miatt-a kozákok igen nagy veszteségeket szenvedtek. A Pilica mellett is heves ütközetek vannak az oroszok és a szövetségesek között. Az oroszoknak sikerült Racsia
és Wlacegowa között megvetni lábukat. Varsótól északnyugatra a német offenzíva tovább
tart. Az oroszok szívósan állanak ellent.

ház kloroform-készlete tnár a vége felé járt.
Pau alhadnagy erről az orvos beszélgetéséből
értesült és felkérte őket. hogy a maradék kloroformot tegyék el a katonák számára, ő
maga összeharapta a foguk és szó nélkül tűrte az -operáció kegyetlen fájdalmait. Hogy akkoriban a csatamezöről flszállithátták. a
nancy-i kórházba, ezt. csak nővérének -és Bismarcknak köszönheti. Nővére kérte a német
kancellárt, hogy engedje a sebesültet Wörthből elszállítani. Bismarck a kérést teljesítette
azzal a feltétellel, hogy a sebesült- tiszt a további harcokban nem fogadta el, mire a (németek, tekintettel sulvos sebesülésére, feltétel
nélkül megengedték az elszállítását. Igv mentette meg az életnek a német humanitás az
egykori alhadnagyot, aki ma a francia hadsereg egyik legkiválóbb vezére. Orvosai azt
hitték, hogy az amputác'öt nem fogja elbírni,
de felgyógyult és már októberben megint
részt vehetett a harcokban. A keleti hadseregÍren küzdött, amelyet a németek végül is a
svájci területre szorítottak. Ö azonban nem
tudta magát elhatározni a semleges földbe való menekülésre, összegyűjtött néhány elszánt
embert és átvágta magát a német seregen.
egészen Lyonig. A mostani háborúban Pau,
akit a francia hadsereg -egyik legkiválóbb tábornokának ismernek, nagy szerepet játszott
Pau tábornok energikus arcú, katonás külsejű
férfi.
A szövetségesek

uj offenzívája.

Genf, január 29. Pont-Arlierböl táviratozzák, hogy a szövetségesek néhány nap óta
Augsonne körül jeleptékeny csapatokat vontnak össze. A francia hadvezetőség minden
rendelkezésére álló csapatot fokozatosan a
harc vonalba visz. Ebből az következik, hogy
a szövetségesek általános .offenzívát terveznek, amit az is bizonyít, hogy egyre jönnek
a frontra az angol segédcsapatok.

kegyetlenkedés.

helyett: „Einschiesspafron."
— Harctéri levél. —

t

Körülbelül az egész világ tájékozódott
:nár az oroszok hadviselési módjáról, amely
kétségen felül -a legkegyetlenebbek közé sorozandó és kigunyolása az összes konvencióknak, amelyeket csak békeszerető és humánusan érző férfiak Genfben, Hágában és a
többi „konvencionális" helyeken összeszerkesztettek'. . . Kiváló helyet foglaltak el a
mostani hadi-rekriminációk sorában az orosz
gyalogság által előszeretettel alkalmazott
„Dum-dum" lövedékek, amelyek fudottan
szonyu rombolást vittek végbe az emberi
testben. Az elmúlt időkben. Az oroszok ujabban ugyanis szinte forszíroznak egy talán
még kegyetlenebb harcmodort, mint a „Dumdum": a belövő, az iu. n. „Einschuszpatront".
Minden, fegyverhez értő katona borzalommal
gondol az „Einsc'huszpatron" pusztító hatáságra. Ezeket -a lövedékeket a világ majdnem
minden hadseregében használják — békeidőben. Jó! tessék megérteni: békében, a háborúra való készülődések közepette. Ezek a belővőpatronok majdnem olyanok szemrenézve,
mint a közönséges golyók, csakhogy az a főtulajdonságuk és céljuk, hogy a katona bevilágítson egy bizonyos területet, meggyőződendő, vájjon van-e célpontja, mily távolra
visz a fegyvere, érdemes-e a munícióját kilőnie. A „belövő" t. i. ugy van megszerkesztve, 'hogy a „magja" felrobban abban a pillanatban, amikor -ejlenfállasra talál, céléhoz
ért. A robbanás alkalmával a patronlöveg bengálítüzhöz hasonló effektust fejt ki: világfi,
be-világit egy darab területet -és pedig' annyi
ideig, míg a lövegben rejlő világító anyag tart.
Ha azonban a lövedék emberi testbe hatol be,
az explózió és az elégési folyamat magában
az emberi húsban- megy végbe. Mindenki
könnyen elképzelheti tehát az „Eín-schuszpatron" rémes hatását . . . Az izmok és- a csontfelületek nagyon is „kiadósan" végzik kötelességüket. Az északi harctér tábori kórházaiban működő orvosok megdöbbenve tapasztalják már huzamosabb idő óta, hogy a lőtt sebek nem azt a — mondhatni „megszokott" —
képet mutatják, aminőt az Angliából és Franciaországból importált orosz „Dum-dum"-ok
produkálnak, hanem még ennél is borzalmasabbat. A sebfelületek .egy-két
tenyérnyi
nagyságúak, az izomrostok cafatokká tópődtek és maga a csont többszörösen írakturált.
szétroncsolódott.
Az „Einschuszpatronok"
pusztításának iszonyuságát még fokozza a
minden esetben beálló sebfertőzés, mert a lövedék tartalma mérges gázokat és idegen inficiáló anyagokat is visz katonáink testébe,
ugy, hogy az „Einschuszpatron"' nemcsak
harcképtelenné teszi, de nyomorékká is vitéz
harcosainkat. Az ily módon meglőtt katona
leírhatatlan szenvedésen megy át, megmenthető esetleg, ha rögtön sebészi beavatkozás
van kéznél, ami azonban a legtöbb esetben a
tűzvonal közvetlen közelében majdnem lehetetlen, mert ott az orvos az első segélyen -kávai nehezen -nyújthat mást, tio meg úgyszólván képtelenség ott a helyszínén az ilyen sebekhez szükséges sterilitás.
Igy „dolgoznak" mostanában a -mi gálád ellenségeink, akik fennen hirdetik a „kuítura nevében" folytatott harcukat, amelynek
modora a humanizmusnak — sajnos naiv —
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jegyében született genfi „egyezmény" egyenesen szembe — köhögése! . . .
Lázár Antal.
Nemzeti színünk becsülete.
Szeged, január 29.
Vitézi vérünk fel lobogása, dicsőséget
szomjazó szivünk dobogása megmozgatta immár az egész világ sajtójának az ólombetűit.
Régi dal a régi 'dicsőségről uj .dicsőségünk uj
dalává változott. Amiért legnagyobb államférfi ainlk bölcsesége békében élteit évtizedek
óta folytatott meddő küzdelmét, azt megvalósította most rövid néhány liónap alatt a háború. A magyar név megint szép lett, megint idicső lett, mert a mi véreink dicsőségétől hangos most az egész világ sajtója. Egyetlen barátunké és sok-sok ellenségünké egyformán. Ágyúdörej közt megfogant és vérből
sarjadzott dicsőségünk nagy becsületünk nékünk. 'Mert most ime mi a félreismertek, a
inegrágalmazotiak és lenézettek, mi a mostohák nemcsak a tűzvonalban kerültünk az első sorba, (hanem első helyre kerültünk a világ
legvitézebb népei sorában is. Németországban válósággal láziba jönnék az emberek, ka
egy-egy vörös ördögöt, vagy magyar bakát
kaphatnak maguk közé. Ámbátor a szeretettel mi sem maradunk adósaik.
Ha csak a saját lapjaink hirdetnék a óni
nagy-nagy dicsőségünket, akkor tálán csehül
állanánk vitézség dolgában. Akikor talán jogosult volna a kétely, hátha csak a nemzeti
hiúság
nyomdafesték es
megnyilatkozása
mindaz, amit magyar vitézkedésről, magyar
Hősiességről olvasunk. De mikor nrár az egész
világ sajtója, ínég az angol,- francia és orosz
sajtó is kiemeli hős fiaink halálaiegvető bá-
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torságát és mindeneket leverő dicsőségét,
akkor a kételynek nincs helye.
És meghajlik nemzeti színünk előtt a
sárga-fekete zászló is. Kell-e ennél nagyobb
dicséret és elismerés?
Szem- és fiiltanuja voltam a minap a
budapesti nyugati pályaudvaron a következő
esetnek:
Egy század katona állott az állomás i>er
ronján. iSzótilos kaptákban. A katonasapkák
alig látszottak ki a piros-fehér-zöld pántlikák alól. Kíváncsi voltam, hová való fiuk.
Odaszólok tehát a legszélsőnek:
— Hová valók, testvér?
— Iclli sprec.be nieht uugariseh, — ka
poim feleletül.
— Hát akkor sváb, jelentem ki németül.
Mert ez kijelentés volt a részemről és nem
kérdés. Tudom és vallom ugyanis, boga- a délvidéki svábságnalk piros-fehér-zöld a n e m z e t i
szine. És más nemzeti szine nincs és más .nem
zeti szint nem ismer el a magáénak.
D
mennyire elámultam, mikor kijelentésemre
ezt kapom válaszul:
— Ne in bitté, wlr sind allé Oberoestei
reicher!
— Hát akkor mit jelentsen ez a pirosfehér-zöld szín? — kérdeni németül.
— Ganz edmfach : die Russen sülien halt
glauben, dass ívir Ungarn sind. üenn habén
sie wenigstens Respekt und laufen in die Halié hijveiu. (Egészen egyszerű : hadd higyjél
az oroszok, hogy mi magyarok vagyunk. Ak
kor van legalább tekintélyünk és elfutnak
a pokolba.)
Igy történt és uenn másképpen.
Stri&gl F. József.

A diplomácia háborúja.
Bécs, január 29. Czemin gróf bukaresti
osztrák-magyar követ tegnap Bécsbe érkezett és a délelőtt folyamán kihallgatáson jelent rneg őfelségénél. Délben tanácskozott Budán közös külügyminiszterrel is. A bukaresti
követ bécsi utazása állítólag semmiféle rendkívüli eseménnyel nincs összefüggésben.
Bukarest, január 29. A Dimineata közli :
hogy a betegen fekvő Porumbaru külügyminiszter lakásán tegnap minisztertanács volt,
amelyen a román diplomácia vezető állásaiban fontos személyváltozásokat határoztak
el.
Bécs, január 29. Genadíev volt bolgár
külügyminiszter a legközelebbi napokban
Bécsbe érkezik. Valószínűleg Budapesten keresztül utazik Bécsbe, ahonnan Szófiába fog
visszatérni.
Bécs, január 29. Bukaresti lapok szerint
Seton Watson angol újságíró, aki Scotus Viutor név alatt szokott irni a magyarok ellen,
nemzetiségeink érdekében, egy idő óta Bukarestben tartózkodik. A Nemzeti Liga és az újságírók szindikátusa bankettet rendezett Scotus Vkior tiszteletére. A banketten több politikus is megjelent, igy többek között Filipescu^.Take Jonescu, Gradisteanu, Pleva stb.
Take Jonescu az angol király és Scotus V.iator egészségére ürítette poharát. Scotus Viator Ferdinánd királyra és Mária királynéra
mondott felköszöntőt, akiknek az angol dinasztiához való rokonsága őt sok reményre
jogosítja.
Bem, január 29. Parisból táviratozzák,
hogy a Peti; Párisién közlése szerint Istréti
volt román miniszter Rómából odaérkezett.
Rómában fontos politikai tanácskozásai voltak és Parisból valószínűleg ismét Rómába
fog utazni.

A. Bukarest, január 29. A moszkvai Russ-

koje Slovo hosszú cikket ir arról, hogy a
hármas entente hatalmai elvesztették Romániát. Igy szól többek közt a cikk:
— A dolog ekként áll: Románia feltétlenül semleges marad, mert
1. Románia Olaszországgal egyetértőleg
iá:- el, már pedig nincs hatalom, amely rábírhatná Olaszországot, hogy a német birodalom és az osztrák-magyar monarchia ellen
forduljon;
2. mert Románia érdeke ellen való volna,
hogy most a központi hatalmak ellen támadjon, mikor azok még erejüknek teljességében
vaunak.
Az orosz diplomácia tehát olyan vereséget szenvedett, mint volt a mukderii vereség.
A hadisarc kútba esett. Az entente elvesztette
Romániát.

Angol előadássorozat a francia fővárosban a háborúról.
Rotterdamból jelentik: Amsterdamból jelentik, hogy New-Yorkból drótnélküli távírón
közölték a nisi főhadiszállással Miss Ellennek a francia fővárosiban tartott első háborús
előadását, A főhadiszállásról az egyik szófiai
lap kiküldött tudósitója ugyancsak drót nélkül táviratozta -meg a beszédet Bukarestbe,
amely Svéd és Norvégországon (keresztül jutóit él Rotterdamba. A szenzációs .beszéd, a
melyet az eredetiből előbb .franciára, azután
-zerbre, bolgárra, románra, legvégül a nor
vég nyelvre lefordítottak, svédből való átültetés után igy hangzik:
Miss Ellen: Uraik! Andire Pamarell ur
volt szíves vállalkozni arra, ihogy azokat az
igazságokat, amelyek elmondása végett jöt-

tem át hajón dicső hazámból az önök országába, a francia nyelvem tolmácsolni fogja. Én
ugyanis egész eddigi nyilvános pályámon két
nagy élvet hirdettem. Az egyik az, hogy
minden tisztességes ember, ha egy csöpp esze
van, feminista. A másik az, hogy akit a sors
olyan szerencsésen születtetétt, hogy a dicső
angol nyelvet az édes anyatejjel szívta magálba, annak fölösleges bármely más nyelvet
megtanulnia. Higyjék el, ikizárólag ez az oka
annak, liogy az önök nyelvét nem beszélem.
Ez az elvszilárdságom hozta most önöket abba a kellemes helyzetibe, hogy a dicső angol
nyelvet egy született angol nő szájéból élvezhetik.
Felkiáltások: P f u j ! P f u j !
Miss Ellen: Talán a szám ellen van az
urnák kifogása?! Megfelelek én arra is, ha
akarja itt nyilvánosan, ha akarja a lakásomon.
é
A felkiáltó férfi: Csalk a lakásán.
Miss Ellen: Epedve várom délután hat
órákor. De minthogy ott és akkor csak önnek tudom bebizonyítani, hogy szabályos és
kicsiny szám miéi tán hi'vja ki az el ragadtatást, az ügynek a nyilvánosságot, érdeklő részét itt és nyomban kell elintéznünk. Ebből
a szájból csillogott ki 16 éves koromban olyan
fogsor, amely után bomlott a City 33.5 százaléka. Ez a száj prédikált ki a házasélet kötelékéből négy és fél férjet. Ez a száj a feminizmus .méltán csodált apostola. Erre a szájra
lekint fél sovárogva ma is a City 27.6 százaléka. Nem vagyok hiu, de él kell mondanom,
hogy ez az a piros száj, amelyet még'sohasem ériintett piros festék.
Sok francia: .Ne sértegessen.
Miss Ellen: Csönd asszony-rabszolgáim,
inost az urakkal konverzálok. És ez az a száj.
amely átjött ide közétek, liogy a szövetségi
hűségről tanúságot tegyen. Átjött urak, amikor az angol partokon is német gránátosok
erős karja helyett azok a bizonyos aknáik leselkedtek rá. Franciáik, bizonyítsátok be, hogy
emberek .vagytok a. tálpatakon. Franciák, álljatok a talpatokra. Franciáik;, ne inogjatok a
talpatokon. Adjatok katonát, sokat, minél töb
l*et a tengerpart védelmére. Mi is adunk. De
nálunk a toborzás nehéz. Kevés az önfeláldozó nő. Nálatok mindenki önfeláldozó. Mégis vigasztalódjatok dicső nemzetem boldog
szövetségesei, meglássátok hány millió katonát szállítunk mi a harctérre a iháboru hetedik évének, negyedik hónapjának tizenhetedik napján.
Kevesen: Éljen!
Nagyon sokan: A fene, aki megette.
Miss Ellen: Ki volt az az egyetlen elégedetlenkedő? Ön uram? Legyen szerencsém
holnap reggel 9 órakor a lakásomon. Remélem már nem elégedetlenkedik? Remélem, elértem jövetelem célját és mindenkit sikerült
meggyőznöm arról a gyönyörről és boldogságról, amit az Angliával való szövetség jelent és azokról az áldozatokról, amelyeket a
közös ügyért nii is hozni fogunk.
Miss Ellen befejezte. Egy-ketten 'gratulálni akarnak neki, de ö lesiet az emelvényről és egy zömök, szakállas és öreg ur felé
tart. Karját a karjába fűzi és elindult, vele
hazafelé. Egyszerre megszólal mellettük egy
csinos és tipikus francia nő:
— Hisz ez a pfujozó ur, hisz ez Poincaré,
a vén disznó.
A Páriából közvetlenül Rotterdamiba érkező tudósítás végén ínég ez áll:
Épen akkor hadiba induló katonák még
ezeket kiáltották:
— Előbb az orosz medvét hozta a nyakunkra, most meg elszeretni eshedik (bennünket az angol kurtizánnak.
P f u j Poincaré.
Küldjünk ka Urnáinknak t he RM QS il vegeket, teát konyakot, tikarl, csokoládét, caces-f.
Az adományokat köszönettel fogadja s a hadtápparanmnokságokhoz juttatja a honvédelmi minisztérium Hadsegélyező Hivatala, Bu
d a pest, IV. Váw utca 38.

DÉLMAG Y ARORSZÁG.

A tüzérség a háborúban.
Moraht őrnagy cikke következik itt a Berliner Tagebtait-ból. Különös jetentőséget ad
a nagy szakember értékes írásának az. hogy
a közel múlt i apókban je ••vtek m-g Höfer altábornagynak azok a jelentései, amelyek kifejezetten tüzérségi győzelmeinkről
szóltak.

beli erőket tudnak az egyes hadseregek egymás ellenébe állítani. Ezért egész helyesein
egyáltalán nem veszi figyelembe a szerző a
mozgósítás esetere ,felállítandó formációlkaftv
a liáboru pedig a legmesszebb terjedelemben
fog neki igazat adni abban, hogy minden a
békében eszközölt számítást a tények halomA tüzérségről a háború (kezdete óta neon ra döntöttek. Áttekinthető összeállításából kiegy korai ítélet látott napvilágot a sajtólban. tűnik, hogy Kémetország könnyű és nehéz
államokéval
Az ilyen ítéleteik jobbára olyanoktól eredteik, tüzérségének a száma a többi
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akilk részt vetitek ugyan egyes ütközetekben, szemben rendkívül kedvező. A tábori ágyúi
de a tüzérségi harcoknak csak egy kis te- békelétszáma Németországban 2832, AusztriaFranciaországban
rületre szorult részét tekinthették át, illetve Magyarországban 1842,
2844,
Oroszországban
4434.
Könnyű
tábori
azt hitték, hogy módjukban állott áttekinteni. Mert az ellenséges tüzérségi tüzíbatás okai- tarackja van Németországnak 900, Ausztriaról csak fölötte ritka 'pillanatokban Ikimál-' Magyarországnak 416, Franciaországnak egykozott alkalom alapos megfigyelést tenniük a általán nincs, Oroszországnak 444. Tiz centir űz vonalban állóknak. Elismerjük abbeli buz- méteres ágyujuk a központi hatalmaiknak!
galmukat, hogy észleleteik közlésével szolgá- nincsen, Franciaországnak 160, Oroszországlatot akartak tenni a hazának, de felismertük nak 32. Nehéz tábori tarack van Németortuibuzgalmukat is, amikor egyes fiatal tisz- szágban 400, Ausztria-Magyarországban 112,
tek a tábori tüzérség számára u j lőíizábály-' Franciaországiban 240, Oroszországiban 64. —
zab tervével állottak elő. Egészen nyugodtak Bármekkora is Oroszországnak a könnyű tá•lebetüiÉÍk afelől, — a,mit egyébkent minden bori ágyuja, legénységi ereje a miénknél kedidősebb tiszt amúgy is tud — hogy az ágyu- vezőtlenebb.
Ép oly kedvező ránk nézve a kép, ameharöban szerzett tapasztalatokat a legpontolyet
egy hadtestnek és tűzhatásának valószísabban gyűjtik, megbírálják és hasznosítják
már a jelenlegi h a d j á r a t harcaiban. Az el- nű tüzérségi erejének az összeállítása nyújt,
megállapítható.
lenségéé tűzhatás mindem háborúiban fölötte amennyiben az a súlyból
Alapul
vesszük
a
hadtestenkinti
100 löveget.
aktuális tanuflmánnyá kőin, mert az egyes ütközetek véres praxisában mindig több meg- E szerint: egy-egy német hadtest 108 tábori
lepetés adódott, mint amennyire békében szá- ágyúból, 36 könnyű és 16 nehéz tábori tamítottak. Voltakép'on azonban arról van szó, rackból 197.200 kilogramm Jövegsulyt röpit
hogy a személyes benyomásokat ós élménye- az ellenségre, az osztrák-magyar 108 tálbori
ket nem szabad elsietve általánosítani. A hír- ágyúból, 24 könnyű és 12 nehéz tábori taközlésben nagy óvatosság .ajánlatos. iA jelen- rackból 156,000, a francia 144 tábori ágyúból,
trététel közös utjának a fölöttes parancsnok- 8 tizcentiméteresből éis 12 noliéz (tábori tarackból 166,000, az orosz 96 tábori ágyúból,
sághoz kell vezetnie.
12 könnyű és 8 nehéz tábori tarackból, valaA francia tüzérségről már a háború élőtt mint 4 tizcentiméteres ágyúból 138,000 kilotudták Németországban, ihogy az jó. Nem grammot.
egyeztek meg azonban a. vélemények: hatáKinél nagyobb most már a
tüzelési
sossága, alkalmazhatósága, összeállitása és gyorsaság? Előfeltétel, bogy a niunicié-pótkalibérje felől. .Amikor aztán az ólHásharcok lás biztositottsága 'mindenkor lehetővé teszi
kezdetén olyan gyakran vált érezhetővé a a tüzelési gyorsasáig tokozását. iA muníció
francia tüzérség, megfeledkeztek egy olyan mennyisége eszerint nagy jelentőségű. Munimagyarázatról, amely pedig meglehetősen ké- cióbeli felszerelés dolgában
Franciaországé
zen fekvő; Mi például gyorsasággal nyomul- az elsőség. Ahogy a Iháboru kezdetén állott
tunk előre. A mi nehéz kaliber jeink Hlyén a, dolog, megállapítható, hogy egy-ögy nemet
gyors élőnyomulásnak nem tudtak mindig hadtestnek 695,864, a franciának 913,632, az
megfelelni. Az ellenség szerencsésebb 'helyzet- orosznak 565,944 kilogrammnyi tüzérségi muben volt. A technika mindén eszközeivel ké- níciója volt. Az osztrák-magyar munícióra
szíthette elő állásait hatásos tüzérségi tüze- vonatkozó adatokat a cikk szerzője nem islésre és módjában állott nehéz tüzérséggel merté.
megnyitni a harcot. Már . pedig a nehéz tüA tüzérségi tűzerő megtartására,
illetve
zérség ismeri terepen nagyobb távolságokra
fokozására
hol
a
nagyobb
kiíáftás?
Németortudja tüzét belevinni az ellenséges hadsorok
rendiba, mint a könnyű tüzérség. Az is bizonyos, szágnak és Ausztria-Magyarországnak
hogy a francia könnyű tüzérség is a mleuk- kívüli teljesítő képességű ágyú- és löveg gyáktü. •egyenrangúnak mutatkozott. Ép oly bi- mi vannak. Oroszország e tekintetben a legzonyos azonban az is, hogy a mi muníciónk nagyobb zavarban van és almerika! ,segítségjÓMga sokszor teli bennünket a helyzet urá- re szorul. Franciaország és Anglia azonban
képesek hiányaik pótlására.
vá.
Németországnak és AusztriasMjagyarorScskkal határozottabb azonban nehéz tüzér- szúgnak azonfelül vannak — s ez volt. a. háségünk fölénye minden harctéren. Még ha ború meglepetése — egészen nehéz (42. és 30.5)
teljesen 'számításon kiviil is hagyjuk gyilkos mozsarai. Anglia és Franciaország talán meg
negyvenketteseinket, egyéb nehéz ágyúink is, próbálkozik u j alkotásokkal, de a békéiben
ahol csak megjelennek, hamarosan felül ke
való, hosszadalmas előkészület nem pótolható.
rekednék. Nyugati ellenségeink gyakran ahOroszországnak nincs sem arzenáljaiban,
hoz az eszközhöz folyamodtak, hogy hajóik- "cm váraiban ebhez hasonló tartaléka. Japán
ról és várakiből hozták ellenünk nehéz kali- segítsége van ugyan állítólag a fronton, de
berjeiket. Ezeknek az ágyuknak az alkal- nagy hatás attól sem várható.
mazhatósága azonban csekély mozgékonysáA központi hatalmak, főleg Németország,
guk miatt nagyon is k orlátolt.
legnagyobb egységeikét: hadtesteiket, nem
A kitűnően szerkesztett
Artillerjstische sejtélt mértéhben tudták szaporitani. Ezzel a
Monatshefte nem régiben egy cikket hozott fronton a tüzérségi erő is az elvisel bet ellen.,A mi és a velünk szomszédos államok tüzér- ségig fokozódik. Franciaország u j ajakul átok
ségének ereje és iisszeái itása" cinjén. A ciklk létesítésében csak igen szerény határok kömég a háború kitörése előtt íródott, de a tü- zött mozoghat, Angii iának pedig nincsenek
zérségek szervezetéről széles köröknek nyújt törzsei ezen „tudományos fegyvernem" számegbízható támpontot.. Bevezetőül hangsú- mára, amely pedig beiskolázás nélkül csak
lyozza, hogy a tüzérség ereje az ágyuk szá- luxus. Oroszország m á r elavult anyagra szomától é.s használhatóságától, a lövegek meny- rul. És amilyen kitűnően harcolt a cári hadnyiségétől és jóságától, végül a kaliberek és sereg a védelmi harcban, olyan csekély a haágyuneimek összeállítását ól függ. A szakértő tása a mozgó bá,borúban.
tolj azután azonban kény télen, bevallani,
A Mílitar Wochenblatt egyik igen viláhogy még becslésszerüen sem tudja megálla- gos cikke megerősíti ezt a hadi tapasztalapítani, hogy háborít esetén indkkora szám- tot.

Szeged, 1915, január 30,
Igy ttíliát kilátásaink a tüzérség terén
is a legjobbak. A Iháboru tartóssága pedig
még nagyobb túlsúlyt biztosit számunkra, ha
ugyan győzelmünkhöz arra a túlsúlyra
még egyáltalán szükségünk van.

HÍREK
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Rendelet a liszt maximális árainak betartásáról.
A hivatalos lap mai száma közli Tisza
István gróf miniszterelnöknek az összkormány nevében kiadott 422—1915. 'M. E. sz.
rendeletét az összes lisztfajokból
meglevő
készleteknek lefoglalásáról, valamint a lisztneműek eladása körül tapasztalt visszaélések
megtorlása tárgyában.
A rendelet elrendeli, hogy a gabonanernüek lefoglalására vonatkozólag kiadott kormányintézkedések a mai naptól kezdve kiterjeszt'essenék a buza-, rozs-, árpa-, tengeri-,
burgonya- és rizslisztből meglevő készleteknek bejelentésére, feltárására és az országos
gazdasági bizottság részére való átengedésére.
Ez intézkedés következtében mától kezdve nyilvántartják és hatósági ellenőrzés alá
veszik az országban levő összes lisztkészleteket és a földművelésügyi miniszter fel van jogosítva bármilyen pillanatban bárhol található lisztkészletet lefoglaltatni.
A kormányrendelet második szakasza kimondja, hogy aki gabonaneműért vagy lisztért „a követelhető legmagasabb árnál magasabb árat vagy a legmagasabb áron felül ebbe beszámítandó bármilyen mellékszolgáltatást követel, elfogad, adat vagy Ígértet, a maga vagy harmadik személy javára, az — a
mennyiben cselekménye súlyosabb büntető
rendelkezés alá nem esik — kihágást követ
ei és két hónapig terjedhető elzárással, valamint 600 koronáig terjedhető pénzbüntetéssé! büntethető.
Ugyanígy büntetendő az is, aki akár
szándékosan, akár a köteles gondosság elmulasztásával bármely módom közreműködik
tbban, hogy az árusítással megbízott alkalmazottja, vagy az eladást közvetítő más személy a gabonanemiüért vagy a lisztért követelhető legmagasabb árak megállapított korlátozását kijátssza vagy meghiúsítsa vagy a
ki bárkinek e korlátozás kijátszására vagy
meghiúsítására irányuló eljárást bármely módon élősegiti vagy eltitkolja.
A megtorló intézkedés módot ád az öszszes rendőrhatóságoknak, hogy a legmeszszebbmenő hatáskörben nyomozhassák ki
azokat a személyeket, akik mint ügynökök,
meghatalmazottak, bizalmi személyek, vagy
mint úgynevezett barátok lépnek föl a kereskedőkkel szemben és lisztet kínálnak, ha a kereskedő bizonyos árdrágító föltételek teljesítésébe hajlandó belemenni.
A rendelet a mai napon lép életbe.
— Tizenkétéves menekült Szegeden.
Kaptuk a következő sorokat:
Tekintetes Szerkesztő Ur! Tegnap, vagyis pénteken megjelenő lapjában ..tizenkét
éves menekült Szegeden" cim alatt ugy látszik, téves információk alapján a többek között azt irja, hogy a rendőrségre vezetett egy
ur egy tizenkét éves Bártfáról menekült
gyermeket, hogy ott gondoskodjanak róla, az
ügyeletes rendőrtiszt azonban azt a kijelentést tette, hogy „ők ilyesmire nincsenek berendezve". Én voltam az ügyeletes s amikor
egy asszony, aki a Horváth (Mihály-utca 7.

Szeged. 1915. január 30.
szám alatt laikik, hozzám a gyermeket felhozta, azt -kérdeztem tőle, hajlandó-e a gyermeket to-váhb eltartani, mint menekültet, .mire
azt -felelte, nem. Erre én az asszonyt elboesájtottarn, a, gyermeket pedig a rendőrségen
elhelyeztem -és -pénteken reggel -a gyermekmenhelyre gondozás végett
átkísértettem.
Szeged, 1915. január 29. Sa&s Lajos, rendőrtiszt.
— Knut Hamson az angolokról. Norvégiának Ibsen után legnagyobb írója, Knut
Hamsun irta a következőket:
Az angol kisebb nép, amely csak néhány százezer főnyivel szaporodik egy évl e n ; Németország l akossága él lenben évenként -háromnegyed -millióval nő. Az angolok
gyarmatokat foglaltak él; a német, amely
sokkal nagyobb .nép, -Európában az orosz
után a legnagyobb, nem is vágyódhat erre.
Ezért a véleményem a következő: Anglia el
fog pusztulni e politikája miatt.
Az eseményekre 'nincsen döntő hatással
nagy irók és költők v-éleménye, de érdékes,
liogy semleges országok nagyjai imit mondanak népüknek az angolokról.
— A titokzatos ház. Szegeden még film
olyan páratlan sikert -alig aratott, mint a
Sherlock Hotmes-dráma, A titokzatos ház.
És méltán. A helyzetek izgalmassága 'valós á g g a l eksztázisba hoz minden embert. Olyan
helyzetek következnek, amelyekhez foghatót
még a mozi s-e igen produkált. És nincs -pihenés, amikor -azt hisszük, (hogy: na, ezután
már semmi se jöhet, akkor még egy fokkal
többet kapunk. Ez az Igazi Conan Doyile-levegő, amely a szenzációs, a viharos érdeklődést vi-tte végig annak -idején regényeivel az
egész világon. A -szegedi nagy közönség leírhatatlan tetszéssel fogadta a -bemutató műsort, melyből még kiemeljük az első téli fölvételeket a világháborúból. Szombaton és vasárnap J átható a Korzó-imozi műsora.
— A szegedi lisztnyilvántartás ögve. A
kihágás! biróság elé került ma a Back-malom és a Fenyő .Mátyás lisztkereskedő cég
pöre. Az a följelentés érkezett ellenük, hogy -a
tiszta búzalisztet a makszimáüs áron felül
adták el. A kihágást biróság az ügyet átutalja
véleményezés végett a -kereskedelmi és iparkamarához s a vélemény után hoz a biróság
ítéletet.
- - Piaci árjegyzék. Január 27-én a szegedi piac átlagos árai igy al-aku-ltak : Hízott
liba. 10—16 K, Sovány liba 6.40—10 K, Hízott
•kacsa 4.80—6— K, -Sovány kacsa 4—5.— K,
Csirke 1.60—2.— K, Tyúk 2—3.60 K, Pulyka
6.80—9 — K, Káposztafej száza 26—30 K, Káposzta savanya kilója 28—30 í., Krumpli 10—
12 f„ Gyökér 20—244 f„ Sárgarépa 20—24 f.,
Tonna 1.10—1.30, Fogbagyma 1—1.20, Vöröshagyma i50—54 f„ Marhahús, sütni, kilója

5
1.86—2.—, levesnek 1.7-6—1.86, pajprikásnak
1.60—1.76, Borjúhús eleje 2.60—2.80, hátulja
2.80—3.—, Sertéshús 2.20—2.60, Zsi-r 2.3012.40,Juhhús 1.30—1.40, Tej literje 20—28 f.,
Tojás/ dr-bj-a 7—8 -f., Kenyér, fehér kilója
48—50, barna 46—50, -Disznó -élősúlyban pörkölt 2.20—2.40, alml-t'2.20—2.40, füstölt szalonna 2,20—2.40.
— Óriási szenzáció az Urániában. Régi
török rege keretében nagy háborús jelenetet
elevenít meg a Szent Háború ci-mü fantasztikus film játék. Az igen mozgalmas 4 -felvonásos slágert — -amely a világszerte híres Ambrosio gyár remekműve — egy teljes -hétig

Verscnyárnház

-játszották a legelőkelőbb -fővárosi ós hónapokon át a külföldi mozik, mindenütt a. legnagyobb sikert aratva vele,
— Nelly III. A Vass-tnozí mult heti óriási
tetszés mellett bemutatott slágerének második része kerül vetítésre szombat, vasárnap,
amelyben egymást érik az izgalmas jelenetek, középkori rejtelmes kastély, kínzókamaráík, titkos ajtók. A fő -női szereplő Tomy
Sylvia, a csodaszép berlini színésznő, akinek
kiváló játékáról a közönség már a mult héten
a legnagyobb elismerés hangján nyilatkozott.
Az Apolló-mozi vasárnap a Dr. Qar el
Hama-nak III. részét hozza, amely részben
talán a legravaszabb trükkökkel dolgozik a.
diplomás gazember. Azonkívül 6zinre .kerül
Éjfélkor cimü amerikai dráma, -M. Castelloval a főszerepben.

Főüzlet: R e f o r m á t u s
palota.
Fióküzlet: Kossuth Lajos-sugáruf 1.

SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET

Alkalmi véieSek!
140 széles cosztüm szövetek . . . . K 2-től 8 K-ig
80 széles finom pargetek . 68 fillértől 8 0 fillérig
Lepedő és fehérnemű vászon . . K 13-tól K 2 4 - i g
Divat bársonyok
K 1 -90
Pargett és flanel pongyolák . . . . . . . . K 5*—
Cloth alsó szoknyák
K 1*90
Pargett és flanel női blúzok
K 3*—
Parget leányruhák
K 1 -50-től K 3-ig

Női k ö t é n y e k K 1 ' 5 0 - f ő ! K 1 - 9 0 - i g
Trico alsó ingek, nadrágok, szveterek, érmelegitők,
hósapkák, keztyilk, harisnyák, férfi és női divatcikkek

meglepő olcsó árakon
lesznek
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Igazgató:
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VAS SAF1DOR

oooo
MŰSOR:
SZOMBATON : G. Kertész Ella és Góth
Sándor vendégfelléptével, bérletben, tleszállitoitt helyá/rakal Nagy művészest. (Páros
2/3-os).
VASÁRNAP dóin tán: Féíhelyárakkal Az
obsitos, daljáték.
VASÁRNAP ESTE : G. Kertész Ella és
Góth Sándor vendégfelléptével, bérletben, leszállított helyárakkal, először Jönnek a németek, vígjáték. (Páratlan 3/3-os).
HÉTFŐN : G. Kertész Ella és Góth Sándor vendégfelléptével, bérletiben, leszállított
helyárakal Baccarat szin-mű. (Páros 1/3-os),
A színházi iroda hirei. Vasánap este
kerül bemutatóra Stobitzer Károly három
felvonásos 'vígjátéka, Jönnek a németek, ame~
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KORZO MOZI

Telefon:
11-85.

Szombaton és vasárnap, 30-án és 31-én
68
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A titokzatos ház
Detektiv sláger 3 felvonásban.

Minden tekintetben

felülmúlja

az előbbit.

Ugyanazon

szereplők,

ugyanazon személyeket játszák. A képben érte el a kinematogrrphia
a mai

napig

a legnagyobb

szenzációt,

egy kétemeletes ház

elsülyesztésével egy tóba.

Harctéri felvételek a török-orosz
és német-orosz-francia harcszintérről.
kik magyar és német nyelvben
jártasak, megfelelő irodai gyakorlattal birnak, akár férfi (de
katonamentes legyen), akár nő,
sürgős felvégeire kerestet
nek. írásbeli ajánlatokat kérjük
a fizetés",megjelölésével a
S l i MsziMirts i i l ü s p S i i a i i M f c "
:-:
cimezve beküldeni.
:-:

Valamint az uj k i s é r ő
Előadások:
szombaton 5 , 7 és 9 órakor, Vasárnap délután 2 órától éjjel 12 óráig,
Rendes helyárak.
H

műsor.

Katona-, diák- és gyermek-

g

jegyek vasárnap esak a 2

ej

ó r a i e l ő a d á s r a adatnak ki.

«J

Rendes helyárak.

DÉLtoA GY AROESZ1G.

6

lyst Góth Sérrttor 'dolgozott-át-a <i»a«5w«aÍB.
pad sráiaára. A francia-német háború 1870—
7-1-iki . törfénétéből uieritett érdekes és derűs
szerelmi regényt visz .szimpadra az újdonság,
mdyet márpéháiny év óta adnak a német
nagy szinházakbán és a melyet a mostani
nagy idők isidét aktua-lissá tettek. -A francia
gróf.-kastélyában rémöléf-tél fogadják a né-'
met bódítókat, álkiiik uzóinbftn esakhatmár bobizbnyíftjáik, itnonny.ivel különbek annál a
hírnél, -aanélyet rólak költöttek. A kemény,
rideg kapitány és a lágyabb, de .nem kevésbé ezivÓs Ibdófc, aki mint tartalékos hadnagy
vesz részi; a háborúiban (Körméndy és Ocskáy) a s'ziv fegyvereivel tudnak győzni. A
küzdelmet "a két grófkisasszonnyal szemben
folytatják, akikét ÍGóthné-Kertész Ella és
Báinky Judit BTfemélyesrteinek. Góth Sándor
egy kömikífe francia tszájhőst ad, akinek minden szava, minden mozdulata kacagtat. Egy
nemes gtödölikozásu francia főurat. Szegülő
játszik Mulattató szerepe van Sziklaynnk,
egy IbutyaihoáÓ bohókás szerepében.
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Szombaton és Vasárnap

a múlt héten nagy sikert
aratott dráma második része
A címszerepet

Tonny Sylva
játsza.
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Eredeti felvételek az északi harctérről.

®

Előadások 5, 7 és 9 órakor,
vasárnap 2 órától folytatólag
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| Rendes helyárak gj
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FOGAK
szájp adlás
nélkül.

Az általam készített
rágásra kitűnőén használható a valódi fogaktól fel ném isínefhető, az eredeti fogakat teljesenpótolják. Készítek továbbá arany koronákat és levehető arany hidakat jtitányos árak
mellett. Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve
T

8ai-fa
M

Ágoston

fogtechnikus

S t é m ü , KIOVÖ-UTCA !, SZ.
TELEFON 1 3 6 4 .
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A 'Somogyi-könyvtár
fes á v á r o s i

muzeum.

— Jelentés az elmúlt évről. —
(Saját tudósítónktól.) Tömörkény István
anuzéumi igazgató részletes jelentést ikészitétt á Somogyi-kön yvtár és a Városi Múzeum mu.lt évi állapotéról. A jelentésből a
következőket közöljük:
A gyűjtemények elhelyezésére szolgáló
épületen a folyó évre tervbe vett s nagyobb
költséget igénylő külső-belső renoválási munkák a háború miatt elmaradtak. A könyvtárba beosztott törzsanyag állománya az évvégén 83,674 kötet. Az évi .gyarapodás 1160
kötet, amiből 438 kötet adomány és tagilletmóny, a többi vétel és letét. Ősnyomtatvány
204, hittudomány 13,496, jogtudomány 5675,
álla.mtuodmány
204,
orvostudomány és
gyógyszerészet 3161, mathematika, fizika ós
természetrajz 9614, filozófia, művészetek, nevelés 6773, történelem .földrajz, néprajz, irodalomtörténet, régészet 15,524, nyelv, irodalom 12,194, vegyes 8704, újság 4879 kötet. Az
olvasók összes száma 14,385, tavaly 14,945. Az
olvasóik átlagos napi száma 56. Legtöbb olvasó volt március 28-án: 104, legkevesebb
szeptember 1-én: 8. Köny vtárul.vitás! nap volt
255, tavaly 246. Indokolt esetekben házi .használatra kiadatott 207 élisóiervényre 325 mii.
iA könyvtárban olvasott müvek száma 17,630
(tavaly 18,670).
A mm (rumban az összes osztályok nyitva voltak minden ünnepnap délelőtt 10—1
óráig. Vidékieknek ugyanezen időben köznapokon is és megtekinthették a képtárt és a
rógiségtárt. A látogatók száma 31,682, amely
•hónapok szerint igy oszlik meg: január 2052,
február 2480, március 2755, április 2761, május 4449, jninius 5135, július 1582, augusztus
1530, szeptember 2054, október 1800, november
2030, december 2704. Az április—junius havi
időközben a muzeumot. s. a könyvtárt elemi
ós .középiskolai tanulók csoportosan tanáraik,
illetve tanítóik. vezetése alatt harminc intézetből tekintették meg.
A régiségtár számára ebben az évben is
többen adakoztak. A régiségtár anyaga az
év végén 13,501 őskori, 378 római, 4028 közép
cs újkori, 163 kegyeleti tárgy és 9037 érem
és pénzjegy, összesen 27,077 darab. Az éremtár évi gyarapodása 38 darab. Az éremtár
anyaga az év végén 183 arany, 4269 ezüst,
4592 egyéb anyagból való tárgy, összesen
9044 darab
Néprajzi gyűjtést végzett Szász Gyula
szak díjnok Tótkomlóson. Az évi szaporulat
62 darab tárgy, amelyből 17 darab adomány.
Az egész anyag 6472 tárgy, amelyből hazai
magyar vonatkozású 6051, hazai nemzetiségi 414, külföldi .müveit népek tárgyai 3 darab.
Képzőművészeti gyűjtemény. Évi gyarapodás: A szobörgyűjteménynél:
Stróbl Alajos: Tisza Kálmán. Életnagyságú mellszobor. A művész adománya a. városi tanáéi'
utján. A képtárnál. 1. Papp Gálbor: Komifoa.
Olajfestmény vásznon, 600 korona értékben.
A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár tizenharmadik adománya. 2. Nyilassy Sándor: Kelemen Béla. Olajfestmény vásznon. A városi
tanáés adománya. 3, Károlyi .Lajos: Virágzó
őszibarackfáik. Olaj festmény vásznon, 200 korona értékben. Városi vétel. 4. Mérő István:
Parasztudvar. Olajfestmény vásznon, 350 korona értékben. Városi vétel az előbbivel
együtt a Szegedi Képzőművészeti Egyesület,
képkiállitásáról. Az iparművészeti osztály is
.gyarapodott.
.A természetrajzi gyűjtemény
a novargyüj töménnyel . együtt az állatok és ásványok tára 37,320 darabból áll.
A növénygyűjtemény
évi szaporulata
423 darab. Az 1913. év végén leltározva volt
4935 példány, a lefolyt évben leltároztatott
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^lakozzunk az ingyentejre!

szerkesztő: Pásztor József. Kiadótulajdonos: Várnay L, ,

Szeged, 1915. január 30.
1561 példány, az összes leltározott anyag 6496
példány vagyis majdnem fele az egész gyűjteménynek.
A könyvtárban és a mnzeúmban az 1914.
év végével 168,256 darab tárgy van kezdés
alatt.
Jankovich Béla vallás- és közoktatásügyi
miniszter júliusban meglátogatta az intézetet s a tapasztaltak felett megelégedésének
adott kifejezést.
iA mozgósítás alkalmával katonai szolgálatra behívattak Móra Ferenc (könyvtáros,
két szolga és a kazánfűtő. Móra könyvtáros
később fellüvizsgálatra
szabadságoltatott,
mig az első szolgát súlyos betegsége miatt
elbocsájtottáik, a másik szolga és a fűtő a
harctereken vannak. A fűtő helyett helyettest adott a városi mérnökség.
Az év folyamán a képtári helyiségekei
május és juridus havában kiállítási célokra
előbb a Szegedi Képzőművészeti Egyesületnek, később a Szegedi Nőipari Egyesületnek
engedtük át.
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RANIA

MAGYAR
Tud,
Színház
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Telefon 8 0 7 ,

Szombaton és vasárnap
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ft szent
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bábom.

Fantasztikus
M

rege a régi

törökök harcaiból 4 részben.
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© Ambrosio-gyártmány.

—

Több

1000 szereplő. — A legelőkelőbb
budapesti mozik egy hétig

mű-

soron tartott slágerdarabja.

A hadügyminisztérium
engedélyezett felvételek.

által
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Előadások 5, 7 és 9 órakór,
vasárnap 2 órától folytatólag

Rendes helyárak
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Nyomatott Váraay L. könyvnyomdájában Szeged, Kárász-u. 9,
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