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LEGÚJABB.
BUKAREST:
Az oroszok
csapataikat
már néhány nap óta kivonják Besszarábiából. A csapatokat Perzsiába viszik, hogy ellensúlyozzák a törökök által tervezett támadást.
BUKAREST: Sebekónak,
az
oroszok
volt bécsi nagykövetének küldetésével kapcsolatban az a hir van elterjedve, hogy a
cár sajátkezű levelét kézbesítette Eerdinánd
királynak. A cár arra kéri a román királyt,
hogy törekedjék az román-orosz
ellentétek
megszüntetésére és aztán Románia avatkozzék bele a háborúba az antant oldalán.
LUGANO: Milanói jelentések szerint, a
montenegrói hadsereg egyharmada harcképtelenné vált. Az Albániába menekülő katonák száma napról-napra
növekszik.
BASEL:
Az olasz szenátus
bizalmat
szavazott a
Salandra-kormánynak.
ZÜRICH: Az olaszok műszaki csapatokat vonnak el az Isonzó-frontról
és azokat
Albániába küldik.
GENF: A francia lapok azt
hangoztatják, hogy Jüansikai császárrá való megválasztása a német befolyás megerősödését jelentik Kínában. A németek ezzel ellensúlyozzák Japán magatartását és már annyit elértek, hogy Japánnak a jövőben
szüksége
van saját érdekei megvédésére, ezért kijelentette, hogy csapatait nem nélkülözheti.
ROTTERDAM: Párisi lapjelentések szerint Sarah Bernhard haldoklik.
SZÓFIA: A bolgár kormány a napokban fogja közzétenni azokat a
szenzációs
szerb aktákat, amelyeket
a szerb
levéltár
zsákmányolásánál hatalmába kerített. Ezekből az iratokból kitűnik," hogy a szarajevói
gyilkosokat a szerb trónörökös, a kormány
és a tiszti kaszinó bujtotta fel Ferenc Ferdinánd meggyilkolására.
STOCKHOLM:
Az angol alsóházban
hevesen támadták a kormányt. Dillon kijelentette, hogy Írország sohasem fog beleegyezni az általános védkötelezettség
meghonosításába.
KOPENHÁGA: A Reuter-ügynökség
jelenti, hogy az angol mértékadó körök nem
hisznek abban, hogy a bolgár csapatok nem
fogják átlépni a görög határt és a harcokat
görög területen nem folytatják. A német csapatoknak, ugy látszik, az a szándékuk, hogy
támaszkodva a bolgár csapatokra,
folytassák akciójukat Szaloniki ellen.
STOCKHOLM: Pétervári
lapok jelentik, hogy az uj hadikölcsön jegyzési határidejét január l-ig meghosszabbították,
mert
a jegyzések rendkívül szórványosak
és az
eddig jegyzett összeg igen alacsony.
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Péntek, december 24.

H torokok ujabb sikerei
Két ellenséges monitort és egy municiószállifó hajót
elsülyesztettek. - Nagy zsákmány AnaSorfánál és
Ari Burnunái.
Konstantinápoly, december 23. A főhadiszállásról közlik december 23-i!ki kelettel:
Irak-front: Kut ul Amaránál tüzérségünk két ellenséges monitort elsülyesztett,
egy harmadikat telibe talált és fedélzetén
robbanást idézett elő. Csapataink az egész
északi fronton közeledtek a megerősített
ellenséges hadállás drótsövényeihez.
Kaukázus-front: December 20-án az ellenség Id környékén támadva, 8 tisztet és
300 katonát veszitett.
A mi veszteségeink ennek egyharmadát teszik.
üardanella-front: Sed 11 Bahrnál időnkint tüzérségi párbaj és harc bombáikkal,
torpedókkal. Anatóliai tengerszoros ütegeink hatásosan lövöldözték a Morto öblöt
és a tekeburnul kikötőt, miközben két csónakot a mortói öbölben és egy municiószál-

Utó hajót a tökei kikötőben elsülyesztettek,
ugyanakkor egy teherszállító naszádot is eltaláltak.
Egy szakaszoiíi, amelyről az ellenség visszavonult, olyan mennyiségű élelmiszert találtunk, amennyi egy egész hadtestnek hosszú időn való élelmezésére elég.
Zsákmányoltunk továbbá egy millió homokzsákot, körülbelül 1000 sátrat, 500
gyapjutakarót, 40Ö hordágyat, 1000 doboz
konzervet, 5000 hordócska benzint, az Aghbí-patakban egy tarackot és nagymennyiségű taracklövedéket találtunk a földbe elásva, továbbá 300 kilométer hosszú telefonvezetéket és 374 darab, egyenként 180 méter hosszú drőtsövényt. A zsákmányolt muníció ruházat és egyéb anyag összeszámlálása még nincsen befejezve. (M. T. I.)

Bolgár és görög katonák
tévedésből egymásra lőttek.
— Több sebesülés történt. —
Szófia, december 23. A Bolgár Távirati
Iroda jelenti: Egy bolgár csapat-különitmény, amely szerb bandáikat üldözött, tévedésből Prodradesnél görög katonákra lőtt.

A görögök viszonozták a tüzelést s igy több
sebesülés történt.
A kormányok igyekeznek kimagyarázni
a tévedést.

Elfogtunk egy montenegrói osztagot.
Berlin, december 23. A magy főhadiszállás jelenti: A délikeleti hadszintéren jelentős esemény nem történt.
Legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
Budapest, december 23. (Közli a miSzalonikival

megszakadt
az összeköttetés.

Szófia, december 23. Harmadnapja már
niincs közvetlen hir Atíhénből és Szalonikiből.
Valószínű, Ihogy az angolok és franciák teljesen elzárták Szalonikit a külvilágtól. Még
Atihén és Szaloniki között is meg van zavarva a .táviróösszeköttetés, Ennek álllitólag a
nagy vi'har az oka, amely a távíró és telefonvezetékeket szétszaggatta, de sokkal valószinübb, ihogy az angol-francia hadvezetőség lefoglalta az egész athéni távírót.

niszterelnöki sajtóosztály.) Tepea környékén meg az északi Tara-part szakadékaiban
rejtve maradt kisebb montenegrói osztagot
rövid harc után elfogtunk.
Egyéb újság nincs.
Höfer altábornagy
a vezérkari főnök helyettese.
Lugano, december 23. Leirihiatatlan nagy
a zűrzavar és irémü'let Szalonikiban. Legutoljára érkezett táviratok hírt adnak arról, hogy
minden jómódú család elmenekült. A kikötőben levő hajók egész vagyont kérnek egyegy jegyért és mégis mindig zsúfolva indulnak útra. A vasútvonal Gevgheli felé bosszú
utón meg van rongálva és ugy Serres, mint
Ochtilar irányában is megakadt a forgalom.
Szaloniki városa olyan, minit egy nagy katonai tábor,
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Az o r o s z o k visszavonulnak
az A l - D u n á r ó l .

Budapest, december 23. Tpicsából jelentük: Az oroszok nagyon erősitik a határt, különöseit pedig a . kikötőket, ahol magy élénkség uralkodik, Igamail kikötője ialá van aknázva s a hajókat pilóták vezetik. A csatornám egyetlen orosz halászbárka sem látható,
holott ezek sűrűn szoktak közlekedni ezen. a
helyen. A Kilia-csatronából tegnap több sok
orosz csapatszállító hajó futott ki a nyílt tengerre. A szállitógözösöket hadihajók kisérik.
Az állítólagos bukaresti merénylet.

Bukarest, december 23. A Steagul iközlli,
hogy az áiüütólagos ímerénytetterv miatt letartóztatott embereknél talált anyagról a
vizsgálat megállapította, Ihogy nincs benrte
robbanószer.
A német és bolgár csapatok
benyomulása g ö r ö g területre.

Kopenhága, december 23. A Reuter-ügynökség egy athéni táviratban, jelenti, hogy
diplomáciai tárgyalások folynak a görög
kormánnyál a német és. ,a bolgár csapa toknak Görög-Macedóiniába való benyomulása
ügyében.
A francia vezérkari főnök
Szalonikiban.

Genf, december 23. A Si|efanir ügynökség jelenti: Castelnau tábornok az Ernest
Renan fedélzetén ma reggel Szalonikiba érkezett és tanácskozott Sarrail tábornokkal.
Castelnau nagyon meg van elégedve a védelmi intézkedésekkel és három napig marad Szalonikiban.
Érdekes leleplezés az antant és
G ö r ö g o r s z á g közeledéséről.

Bern, december 23. A Journal de Génévé londoni levelezője szerint ma már Konstantin király nagy népszerűtlensége Angliában. kezd1 veszíteni intenzivitásából. Látják,
hogy engednie kellett ,az erőszakos .angol fellépésinek és megértő .szemmel kezdik méltányolni, hogy meihézi helyzetben van.
A genfi lap tudósítója érdekes adatokat
ismertet a balkáni expedíció régi aktáiból.
Az év .kezdetén Görögország hajlandó volt
flottáját és szállitóhajóit a dardanellai expedíció számára Anglia és Franciaország rendelkezésére bocsátani. Akkor Oroszországnak nem volt szimpatikus a dolog, hogy Görögországnak is része legyen Konstantinápoly elfoglalásában és a terv nem valósait
meg. _
Áprilisban György görög herceg elhagyta Párilst, hogy Athéniben Konstantin,
király elé terjesszen egy tervet, mely az
antant- és Görögország seregeinek kooperációját célozza. Mielőtt a herceg elutazott
Parisból, beható tárgyalásokat folytatott
Franciaország vezető átlamíérfiaival. Konstantin király György előterjesztését nemi
fogadta barátságtalanul ós Gunarisz minisztériumával folytatott .alapos megbeszélései
után hajlandónak jelentette magát arra, miszerint a csataldzsai vonal ellen expedíciót
küld. Itt következett az első nagy meglepetés: a szövetségesek visszautasították
Konstantin király ajánlatát.
Ha a szövetséges diplomácia egyik baklövést nem tetéz ilyetén módon a másikra,
.akikor Görögország ima a z .antant oldalán
harcol. De mindenütt elkéstek, Bulgáriában,

Görögországban és Romániában egyaránt. cedóniában tartózkodó angol-francia csapaA tudósító megjegyzi, hogy mindezek dacá- toknak, azok ábrándba lovagolták be magura az angol közvélemény még mindig azt hí- ' kat. Egy ilyen országban, ahol minden élelszi, hogy nem veszíthetik el .a háborút.
miszerben. nagy hiány van, ahol nincsenek
összeköttetési utak, a nagy hadi operációk
Az antant a görög tiltakozás
teljesen lehetet lenek. Ha ia.z olaszok azt terellenére megerősíti Szalonikit..
vezték volna, hogy közvetlenül együtt opeZürich, december 23. Parisból .megbíz- rálnak csapatainkkal, ugy az lett volna a
ható forrásból közlik itteni lapokkal, hogy legegyszerűbb, hogy Szalonikiba menjenek,
az angol-francia hadvezetőség Szalonikiban vagy a legrosszabb esetben a Santi Quariannem készül offenzívára, sőt ellenkezőleg, ki- tá-ból Monasztirba vezető utat használták
zárólag a védekezésre akar szorítkozni és volna fel.
A valciniaí partraszállás és a partraszálépen ezért a görög kormány süni tiltakozásai sem fogják eltériteoi attól az eltökélt litott hadtest nagysága azonban nyiltan elszándékától, hogy Szalonikit és Ghalkidikét árulja. az igazi célt, amit különben Sonnino
minden, képzelhető módon erősítse, mert ezek egészen érthetően jellemzett. Elsősorban arnélkül 'a támaszpibnticik nélkül semmire sem ról van szó, hogy összeszedjék a szerb hadsereg szétszórt részeit. Több mint százezer
mehet.
emberről van szó, ezt össze kell gyűjteni,
Olasz nyugtalanság a görög
reorganizálni kell, hogy újra harcképessé leválasztások miatt.
gyen. Az olasz operáció másik célja, hogy
biztosítsa Montenegró és Albánia élelmezéLugano, december 23. A görög kamarai
sét. Eliképzeilhiejtetlein az a .nyomorúság, a
válasz.ások eredménye a Sonninohoz közel.melyben ennek a két országnak a lakosai
álló Giornale l'Italia szerint
Olaszországot
tengődnék. A szó szoros értelmében az .éhigen nyugtalanítja. A lap nyomatékosan tahalál pusztítja őket. Az olaszok feladata, a
nácsolja Görögországnak, hogy Bulgáriával
mit ők önmegtagadással1 vettek magukra,
és Törökországgal ellentétben ne feledkezzék
mindenekfölött igen. hálátlan1, de annál érmeg a négyesszövetségnek
mindenkor iránta
demlegesebb.
tanúsított jóakaratú támogatásáról. Különösen Olaszország több izben adta barátságá- Kitchener és vezérkara Kairóba indul.
nak jelét Görögország iránt és reméli, hogy
Amsterdam, december 23. Kitchener nagymost is visszatarthatja Görögországot az ön? rangu tisztek egész karával január tizedikén
gyilkosságtól és az övével együtt .fog lobogni Kairóba utazik, hogy ott Maxvell tábornokGörögország zászlója ebben a nemes hábo- kal együtt vezesse a küszöbön álló hadműrúban a közös ellenség ellen..
veleteket.
Bolgár

lap a balkáni háború
folytatásáról.

Szófia, december 23. A szociálista Marod
a kövekezőket irja:
— Ha egyszer meg kellett kezdeni a véres harcot, ugy azt minden erővel és minden
eszközzel tovább kell folytatni, hogy a béke
közeledését siettessük. Ezt kivágja a katonai
szempont. A dolognak azonban politikai oldala. is van.. Ebből a szempontból tisztázva
van a viszonyunk ugy a szövetségesekkel,
mint ellenségeinkkel, de semmi okot sem
szabad adnunk tarra, hogy köztünk és Görögország között konfliktus támadjon. Görögországnak meg kell adni minden szükséges,
biztosítékot, hogy semmi oka sincs, félni a
mi ser egeink akcióitól. Feltétlenül szükséges,
hogy a mai viszonyok között Bulgária és
Görögország jó viszonya és szoros barátsága továbbra is fenmaradjon.
Francia kritika az olaszok
akciójáról.

albániai

Genf, december 23. Az olasz segitőcsapatiok albániai partraszállása különböző kommentárokra adott alkalmat Franciaországban. A francia lapok nincsenek valami nagyon elragadtatva az olaszok .albániai tevékenységétől, minden esetre kínosan hat rájuk, hogy az olaszok nem Szalonikiben, szállítottak partra segitőcsapatokat.
Erről a kérdésről a Journal legutóbbi
száma a következőket: irja;
Ameglio tábornok megérkezett Valóméba, hogy átvegye annak a kis olasz hadtestnek a parancsnokságát, amelyet .az olaszok
partraszállitottak. Akik azt képzelték, hogy
egy olasz hadsereg fog Albánia hegyein keresztül előretörni, hogy kezet nyújtson a Ma-

A szerbek csak a hadifogságban
találkoznak szövetségeseikkel.

Szófia, december 23. Vasárnap 1200
angol és francia hadifogoly érkezett ide, a
kik közül, mintegy négyszázat az itteni fogolytáborban helyezték e'l. Midőn ia foglyok
az utcán végigmentek, mindenfelől csak a
sajnálkozás kifejezését lehetett hallani a
foglyok külseje miatt, laikik ki voltak éhezve
és akik közül különösen az angol katonák
nagyrésze cipő és köpönyeg nélkül volt. A
szállilmányt vezető bolgár altiszt elmondta,
hogy a Radomir utcáin felügyelet nélkül dolgozó szerb hadifoglyok, midőn meglátták,
hogy angol és; francia, hadifoglyokat visznek
át a helységen, engedelmet kérteik és kaptak
arra, hogy a pályaudvarra jöjjenek, ahol,
mint keserű gúnnyal mondták, mégis csak
látni akarták egyszer
szövetségeseiket.

Karácsonyi vásár

Sandbergnál
A legnagyobb választék m e c h a n i k a i é s
elektrotechnikai játékszerekben, fényképészeti g é p e k b e n é s
:-:
cikkekben.
:•:
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/YleghiusoEf olasz támadás.
niszter elnöki sajtóosztály.) Az olasz had-

közös
tetni.

szintéren az általános helyzet változatlan.

Semleges lap az olaszok őrjöngéséről.

nisztere Írnoki sajtóosztály.)

Judicariakban egy olasz zászlóalj tá-

Stockholm, deoemlber 23. Qörz bombázásáról az Aftenbladed a következőket irja:
E -céltalan bűntény indító okét alig lehet
másban keresni, -minit a tehetetlenség
őrjöngésében. Ez alkalommal azonban, -ugy látszik, elmaradt a k-ultuiri igának az a -megdöbbenése, -amely Löwen fölgyújtása és- Rei-msz
bombázása alkalmával 'megnyilatkozott. Az
o-la-sz nép gandolikozhatük azon-, minő pozitív
eredményt ért el a héthónapos háborúban a
négy nagy offenzíva után.

színtéren nincs esemény.

Budapest, december 23. (Közli a mi-

madását visszavertük.
Höfer altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.
Angol és francia tisztek Rómában.
Basel, december 23. A Basiefer Nachrichten jelenti -Rómából: A to-rinói gyorsvonaton számos angol és francia tiszt érkezett
ide. J-elenié-tüík -mindenkinek feltűnik. Minthogy tartózkodásuk feltűnő hosszú ideig tart,

olasz-angol

akcióra

lehet

következ-

Az orosz harctéren
nincs esemény.

A németek visszafoglalták
Hartmannsweilepkopfoi
— 1 5 5 0 foglyot ejtettek. — A franciák véres vesztesége. —
Berlin, december 23.
szállás jelein-ti:

A n a g y főhadi-

A 82-ik népfelkelő-dandár

bátor ezredei tegnap kemény küzdelemben
visszafoglalták a Hartmannsweilerkopf kúpját.
Az ellenség

rendkívül

súlyos,

véres

veszteséget szenvedett és 23 tisztet és 1530
főnyi legénységet hagyott -fogolyként ikezünlkön. Az északi lejtőn folyik egyes árokdarabok megtisztítása, amelyeket

a fran-

ciák még tartanak.
A tegnap esti francia hivatalos jelentés
adata, amely szerint a december

21-én a

csúcsért vívott harcokban 1300 németet fogtak el, legalább is felében túlzás. A mi öszszes veszteségünk, beleszámítva valamenynyi halottat, sebesültet é s eltüntet, amenynyíre eddig át lehetett tekineni, 1100 embert tesz ki.
Legfőbb hadvezetőség.
(Közli a minisztereitlöki sajtóosztály.)
Joffre jövő májusra igéri az uj
francia offenzívát.
Genf, december 23. Joffre legutóbb teljes- két hetet töltött iPárisba-n, aibdl -a titkos
haditanács üléseit vezette. Ez alkalommal a
francia fővezér a kormányzat -döntő tényezői-vei tanácskozott -és -az általános harctéri
helyzetről nyilatkozott. A -mi a- -nyugati harcteret illeti, e tekintetben Joffre -meg v-an elégedve, noha lényegesen alább szállította reménykedését
és már nem vár -olyan d-ön-tő
-sikert -az angol-francia együttes offenzivától'.
Azt -mondta Joffre -többek k-özött, hogy -nincsen hiány kellő haderőben-, de az offenzíva
ez idő szerint olyan óriási veszteségekkel
járna emberanyagban, hogy nem szabad kockáztatni. Ilyen- körülmények között Joff-re
várakozást tanácsol, mig megérkezik
Kitchener milliós hadserege. Akkor aztán a nyugati harctéren -a szövetségesek oly^an -erősek
lennének, hogy mem -kellene a -németek komoly ell-entá-lllásától tartani. Ez azonban a
jövő év április—május
hónapjai előtt nem
következketik
be.
A balkáni hadjáratot illetőleg Joffre -megmarad eredeti álláspontján. 'Ugy vélekedik,
hogy Szerbiát már nem lehet
megmenteni,

tehát az ott megindított hadmüveleteket
és
az egész vállakózást abba kell hagyni,
Igy
azután az ott ha-roba vetett 100.000
főnyi
francia sereget a nyugati harctéren
lehetne
felhasználni.
Elmondta Joffre, -ho-gy ezt- az álláspontját kifejtette a-had-i-tanácsban, -de akkor Brialand azzal érvelt, hc-gy ennek a tervnek keresetül vitele Franciaország presztízsébe
kerülne, ezért ő is hozzájárult, ho-gy folytassák
a Balkán-hadjáratot, de attól -tette függővé,
ho-gy a -szövetségesek legalább félmillió főnyi
sereget vonjanak össze Szalonikiban és környékén.
Clemenceau szerinf a háború már
a végét járja.
Lausanne, december 23. Clemenceau
a
Uomme Enchaine imai szám-ábam a Si-mvan
képviselő által -a kamarában -leleplezett viszszaélések konklúzióját vonta le. Meg-állapitj-a, ho-gy még a „j-ó bourgeoi's"-k tömegét i-s
megmozgatják, amely pedig szívesen csatlakozik -azo-k imögé, ákiík a z „örökös elégedetlenek" kellemetlen kritikája -elől! a -hiva-tál-o-s: biztatásokba- -mdnékiüilnék, Ih-ogy -minden jól -megy, -sőt „jobban- -megy". -Napi
gondjaik riasztják vissza őket attól, ih-ogy
saját véleményeik i-s lelhessen. Igy -történt,
hogy -nem hallgattak -e „z-avargók"-:ra, -akikre a Vivianik, Poincarék, Millerand-ok hazaifia-san -szájkosarat -raktak, mert azt, ami
ma- kiderül, meg akarták mondani, hogy az
egészségügyi -szolgálat -tehetetlensége -terjesztette a tetanost -sebesültjeink között. A
Simvan beszédében hivatalos- -adatok aila-pján
leleplezett botrányok után valóban nehéz d-o^
lo-g azt áJl-itaaif, ho-gy a hadügyminisztériumot igazgatnák. Bi-zionyos személyiségek
-a-zt mondják, hogy Simivanmak „erény-robama" van. Talán- szérumot i-s- tu-dnak -ez -undok
betegség eltein. Mások azt mondják*, hogy
beszéde „visszatekintő". Valóban, -szerkesztős-ági nyelven, „pofa -kell" ahhoz, hogy valakitől azt kivámják, ho-gy olyasmit lepieztzen -l-e, -ami meg -nem. történt. Tizenhat hónap
kellett ahhoz, íh-o-gy a Poinca-rizmu-s fcapálódzása ellenére, amely -mindent -megtett,
hogy a parlamentet megakadályozza
hivatali
visszaélései leleplezésére,
-ez-ek a dolgok a
parlament -elé kerüljenek, most, hogy a háború végét járja.

Budapest, december 23. (Közli a miAz orosz -had-

Höfer altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.
Berlin, december 23.

A n a g y főhadi-

szállás jelenti: A keleti hadszíntéren jelentős esemény nem 'történt.
Legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
Oroszországban ismét forradalom
készül.
Stockholm, -december 23. -H-a az ember
•arcnak a hangulatnak a nyomán i-tél, am-elyet
a Stockholmba érkező -s itt átutazó -oroszokkal való érintkezés -során szerez, figyelemreméltó képet kap Oroszország belső állapotából. A legkülönbözőbb társadalmi -rétegekből való oroszok vannak itt, akiknek nagy
-része azért h a g y t a él a mostani időben- hazáját, mert ott az állapotok elviselhetetlenek
s
közeli katasztrófát
mutatnak.
A -nehéz külső -helyzethez járul a zürzavarc-s belső politikai állapot, a z elszánt küzdelem a „fekete blokk" és a baloldali blokk
között. E pártok tagjai, bár valamennyien a
háborúnak végsőkig való folytatása -mellett
vannak -s- hazafias- -jelszavakat hangoztatnak,
adott esetben mégis hazaárulóknak kiáltják
egymást s -a -legnagyobb baj idején a legkiméletlenebb módon harcolnak egy-más ellen-.
Hogy a kormány -melyik oldalon- áll, -az
ne-m ikét-sége-s. Mindén -társaságnak, egyesületnek rendsze-res elnyomása, -a kormány -eljárása az élelmiszerfcérdésekben, -aiz ipar
„mozgósítása-' terén nyíltan -mutatják a kormány cinizmusát, mely sietteti az elkerülhetetlennek látszó forradalom kitörését. E z a z
oka araiak is, ho-gy számosan- távoznak -most
Oroszországból. A moszkvai májusi program
sok embernek felnyitotta a szemét, akik azt
hitték, hogy a -rend helyreállt Oroszországban.
Moszkvában a helyzet még az eddiginél
is kritikusabb.
Ennék a legbiztosabb (külső
jele a katonaság nagy tömege, amelyet a birodalom régi fővárosában összevontak. A katonák számát, a-kik az -ország belsejében vannak a -íróét helyett, háromszázezerre becsülik, ami tekintélyes százaléka a hadsereg
létszámának. Egyes hatóságoknak -megbüntetéséről, hamis katonai bizonyítványok miatt, katouaorvosok 'visszaéléseiről s -megvesztegetésekről -szóló hirek, még -a -napokban is, egyre gyakori-abbak s' kétségtelen-, -miszerint Nikolajevics Miklós nagyherceg viszsz-a-lépése óta ezeket -a visszaéléseket -sokkal
Zavartalanabbul űzik.
Különösen veszedelmes a lengyel menekültek élete Moszkvában. Ezék-nek legnagyobb -része földhözragadt -szegény s -teljesen a magán- -és közjótéko-nyságra van
ut-a-lv-a. A Szibériába való telepítésről pedig
hallani sem akarnak a ,/menekülték", akiket
tulajdonkcpen az -orosz hatóságok kényszeritettek arra, hogy elhagyják hajlékukat.
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Móra Ferenc ünneplése.
(Saját tudósítónktól.) Abból az alkalomból,
hogy a Tisza-part, a tanyák, >a magy magyar
Alföld és a gyermeki el.kek dalo-sMkü poétáját,
Móra Ferencet az ország egyik legelőkelőbb
irodalmi társasága tagjai sorába választotta,
barátai ós tisztelői csütörtök este bankettet rendeztek.
Móra Ferencnek Szegeden sok barátja és
tisztelője van, mindenki sietett; tehát, hogy helyet kérjem az ünneplők sorában, hogy néhány
szívből fakadó, közvetlen szóval ismételten biztosítsa szeretetéről, barátságáról. Sugárzó arccal közeledtek Móra Ferenchez a gratulánsok,
de mintha büszkébbek lennének a szegediek,
mióta poétájuk Petőfista lett. Az ünnepelt, —
akinek volna oka büszkének lenni, — egyszerűen, kedvesen, szerényen ölelte át jó embereit,
de az üdvözlőik seihogysem akarták ezt a köz.
vetlen módot akceptálni: végig büszkék maradtak. Elvégre van is okuk rá, hiszen Móra
Ferencet, a mi Móránkat tisztelte meg a Petőfi
társaság.
Elsőnek dr. Gaól Endre kulturtanácsos
köszöntötte M az ünnepeltet, önzetlenebb és
becsületesebb munkával, — mondotta — még
senki sem jutott dicsőséghez. Egy szívvel és lélekkel mindnyájam óhajtjuk, hogy ugy nekünk,
mint hazánknak sok dicsőséget szerezzen.
Utána dr. Kelemen Béla országgyűlési képviselő méltatta Móra Ferenc énedeineit. Élete
javát itt töltötte — mondta — mi már szegedinek tekintjük. Nemcsak jókívánságot, hanem
kérelmet is akarok kifejezni. I r j a továbbra is
andalító müveit, erős hazafias érzéstől áthatott
költeményeit. Kivárnom, liogy mint eddig ezentúl is eredménnyel küzdjön a közjóért. Mindenki Igaz örömére az Isten sokáig éltesse.
Ujlaky Antal szerkesztő a szegedi sajtó nevében üdvözölte az ünnepeltet és megemlékezett néhány kedves szóban Móra költészetéről.
Almássy Endre előbb Móra Ferencnek egy
versét olvasta fel, Üzenet minden házhoz címmel, amelynek „A te fiad iis katona" a refrénje.
Ezt a verset azért kaptam, hogy holnap egy
hadikórház estédyén mondjam cl. De azért olvastam fel, hogy ne kelljen sokáig magyaráznom, miért választotta Mórát a Petőfi társaság
tagjai sorába. Ez az első vers, amelyet Móra
Ferenc mint a Petőfi társaság tagja irt. Illő,
hogy itt, az ünmepeltötésén gyönyörködjünk
első ízben benne. Az ünnepelt távollevő nejét
és kis leányát éltette.
Dr. Rósa Izsó Enyedi Lukácsról, Kulinyi
Zsigmondról és Mikszáth Kálmánról emlékezett meg. Ezek egészséges, erős és finom irodalmi szellemét örökölte -Móra Ferenc.
Dr. Balassa Ármin: A költészet az élet
szépsége. Aki egy örömteljes pillanatot tud
szerezni az emberiségnek, az jótevője. A költészet jogcímén ünnepeljük Móra Ferencet. A
Dugonics-Társaság szépirodalmi osztályának
nevében üdvözli a költőt.
Ezután Újlaki Antal szerkesztő dr. Somogyi Szilveszter üdvözlő levelét olvasta fel. A
polgármestert hivatalos kötelesség szólította a
fővárosba és igy nem lehetett jelen Móra Ferenc ünnepeltetésén.

m i i

Dr. Szalay József főkapitány meleghangú
szavakban üdvözölte Mórát, majd Móra Ferenc állott fel szólásra. Hosszabb beszédben
köszönte meg az ünnepel te tést, a társaság lelkes éljenzésétől m©g-megszakitva.
Móra Ferenc után Tömörkény István szólalt fel és a Petőfi társaság nevében köszönetet
mondott 'a megjelenteknek.
A banketten megjelentek: Dr. Kelemen
Béla, dr. Szalay József, Taschler Endre, dr.
Gaól Endre, Wimmer Fülöp, Tóth Mihály, dr.
Balassa Ármin, Almássy Endre, dr. Torday
Imre, Valihora István, Tömörkény István,

Szegted, 1915. december 24.
Várnay Dezső, Weisz Bódog, Szigyártó Albert,
Kiss Ferenc, dr. Rósa Izsó, dr. Eisenstein Jakab, Balogh Károly, dr. Pálffy József, Szommer Endre, Lantos Béla, d,r. Dettre János,
Farkas, Szilárd (Csókáról), Sz. Szigethy Vilmos, Kisági Béla, Cserzy Mihály, Bokor Adolf,
Koszó István Rácz Antal, Dimand Béla, Klein
Vilmos, Taussig Ármin, Rózsa Béla, Csányi
Sándor, dr. Pártos Zoltán, dr. Orkonyi Ede,
Sebestyén Károly, dr. Engel Sándor, Deák
Dezső, Gracza János, ifjú Endrényi Imre, Soős
Aladár, Gerle Jenő, dr. Holtzer Gyula, Ujlaky
Szilárd, dr. Benő István, Fehér Ipoly és még
számosan,
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Karácsonyi ünnepségek a kórházakban
és jótékony egyesületekben.
— Beteg katonák és szegény ggermekek karácsonya. —
Mária O'SZtották szét a
(Saját tudósítónktól.)
A városi kereske- á é és Brauswetter
delmi iskola nagytermében, tartotta meg a kicsinyeknek.
Az ünnepély már véget ért, de a gyereFelebaráti Szeretet
Szövetség
csütörtökön
a karácsonyfa ünnepélyét. A hadbavoniultak kek nem tudták megválni a' karácsonyfától',
•gyermekei, — 'némelyiknek a z apja már ei amely alól még mindig került élő valami
is esett, — közül kétszázötvenet, láttak szép és hasznos ajándék.
a
el meleg puhával, cip ő vél és hoigy s emmiben,
se legyen az apróságoknak karácsony ünneA 'Hacteegátö Bizottság, dr. Tóth Lajos
pére' hiányuk, játékot, cukrot is osztottak
főtörzsorvos,
a szegedi összes katonai kórhá'Szét közöttük. JÓSZÍVŰ úriasszonyok heteken
ikeresztiiili maguk ültek a varrógéphez, hogy zak parancsnokával . együttesen If. hó 23-án
a kicsinyek el legyenek látva •ruhákkal. A karácsonyfa-ünnepélyt rendezett, ia lict egruháik szabását a harmadik száimu honvéd- es sebesült katonák részére. Az ünnepélyek
huszárezred szabásza végezte, aikit parancs- sorozata délután 2 órakor a vasúti intemánoksága erre ;a munkáira kirendelt.
Reök itiulsban kezdődött, la 'főtörzsoirvots ésl n a g y j
Ivánné, Maiina Gyuiáné, Rohr Jakabné, özv. számú érdeklődő jelenlétében.
Csemovits
Agenorné, Juhász fotvánmé, dr.
A felállított 'kariácfionylía gyönyörű pomGaál Endréné, Rainer Mór né, Cserép Dániel né, Kiss Jánosné és Dobó Arumiislkia azok, a páhan ragyogott, Több m i n t 100 gyertya
kiknek ;az apróságok nagyon sóikat köszön- égett /rajta. Az összes üvegdiiszt Pauer Káhetnék. Jótékony .adományokból sok miniden, roly aniáv. internátusi igazgató bocsátotta
gyűlt össze, Igy például Szokolovics
Szi- rendelkezésre. A iHadisegitő Bizottság elnöke,
lárdwé tiz kisleányt öltöztetett: fel tetetőidr. Orkonyi Edémé fáradhatatlan imunkájáfalpig, finom uj ruhába. Gösslné Sziits Viola
nak
gyümölcsiéiböl, rendelkezésre adott 400 kakét gyermeket látott el téli holmivál, Holtona
részéire: dohányt, cigarettát, szivairt, pi-,
zer Kálimánnié hat fiúnak adott nemcsak telpát,
aprósütemény
t, cukorkákat, diós és májes öltönyt, de még télikabátot is. Volt ezenkívül még több ajándék öltöny is, cipő é s kos patkókat.
]
más téli hoílmi, ezt a Szövetség vette .a gyerA mlüsort a tanítóképzői ifjúsági dalárda
mekeknek jótékony adományckból é s a bá- gondosan betanult énekei vtezeittéik he, Nabák i áll i tás j övedetméből.
szád)/ tanár szakszerű dirigálása mellett. EzA gyerekek meghatót tan állták körül a után páter Pacific, alsóvárosi, feremenendi
csillogó karácsonyfát, boldogan szorították
hitoktató lendületes és tartalmas buzdító bemagukhoz ta babát, a csákóit...
széddel üdvözölte a jelen volt sébesült harccscikat, imielynek megtörténte után az a j á n A Katolikus Nővédő Egyesület Vailéria- dékok kiosztása következett.
téri Napközi-Otthonában Várhelyi
József
A j á n d é k t á r g y a k beszerzéséire adiakoztaik:
kanonick, esperes-plébános tartotta a z ünne- Kővágó Józséifné í20, Vlértes IMiikisa .20, iSzabó
pi beszédet. Áh itattat hallgatta ® közönség, a Sándor 10, Sós A. Antal 10 K.-át. Ezenkívül
miikor a szeretet ünnepéről emlékezett ;meg
meleg érzéstől áthatott szavaikban a kanonok Holtai Jenőmé és Viigih Sándornó az ünnep
és mikor felem! itette, hogy m á r a második első napján p u l y k a sülttel és sült tésztával
karácsonyt ünnepelik fiaink :a. harctéren 1 , látják el az összes .betegeket és kórházi szenem m a r a d t szem szárazon. Végezetül a mélyzetet.
gyermekek nevében köszönetet mondott a z
Az ünnepély rendezésiével Kaszó A r a n k a
egyes öletnék és a jótékony adakozóknak, a bízatott iineg, ki Bernáteky Kornélné, Pataiky
kik lehetővé! tették, hogy hatvan ártatlan
gyermek a boldogságtól sugárzó arccal, áhí- Rózsi és Vass Margit közrcimüiködesével igatattal állja körül a karácsonyfát. A Nővédő zán szép és elismerésre méltó tevékenységet
Egyesület kebelében alakult
Patroné-Társa- fejtett ki.
*
ság énekkara egyházi dalokat adott elő,
m a j d a kicsinyek énekelitek és szavaltak,
Kedves ünnepség keretében osztotta ki
aztán aizi ajándékkiosztásra került a sor. a református egyházközség szegény 'tanulóiHúsz gyermeket teljesen elláttak mindennel, nak azokat ;a ruházati cikkeket, amelyeket a
Back Bernátné még Ihusz pár cipőt; is küldött Szegedi Jótékony
Protestáns
Nöegyesület
nekik. A többi gyermekeknek is jutott vagy adományából és a sízeény gyermekek felruegy télikabát, vagy meleg Ihárászkendő. A házását célzó Dombrádi Nagy Clarisse-, Volszeretet-adományokat Koszó Istvánné, Fluck ker Hugódé- és Szász János-féle alapitváDezsőné, Gárgyán limiréné. Halász Miklós- nyclk kamataiból közel ezer korona értékben
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Várak, hadihajók, katonák,
házak, állatok t e g m o d e r n e b b kivitelben kaphatók
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könyvkereskedésében
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Szeged, 1915. december 25.
szerzett t e a református egyház szegényügyi bizottsága. A dél-utáni négy órakor a
református népis-kio-la termeiben
rendezett
ünnepélyen Nótiay Dezsőmé, a iNőegyes-ület
elnöknője mondott megnyitót, a református
leányikia-r pedig uj egyházi éneket adott elő.
Falusy Sándor segédlelkész biibliamagyará-zat-a közben gyűlt ki a karácsonyfa. Ezután
fanuilóifj-ak alkatom szin-darabot adtak elő,
majd iima és közének zárta -be a programot,
miután előbb az ajándékokat osztották ki.
A fémipariskolában
a-z ünnepi beszédet
Várhelyi Józ-sef kanonok, belvárosi plébános
mondta, 'majd1 Herusch fém ipar iskolai tanár
énekkara -énekéit. Itt Frankó Andor-né és
Biedl Ado-lfné hadsegélyző bizottsági (hölgyek jelentek meg.
A honvéd csapatkórházban:
Enek-elt a
c-s. é s -kir. tart. kórház ápolónőinek énekkara.
Szabó Lajos belvárosi róm. katíh. káplán tartotta -az ünnepi beszédet Németh (Kátoánné
eziredesné jelenlétében i.
A bábaképezdében a z -ápolónak énekelnek. Ugi Géza róm. kath. piébánoshelyet-tes
tartotta a beszédet.
A felsőbb leányiskolában
a os. és- kir.
tartalék kórház ápolónőinek énekkara ének-élt. Dr. Kramer Tamás rcim. kath. tábori
lelkész, Polgár László,né -és Csik (Mária hadsegélyző 'bizottsági hölgyek jelenlétében 'tartotta fcesizédét.
A Szentgyörgyi iskolában Czirák Lénárd
minorita-rendi házfőnök nyitotta -meg a z ünnepélyt.
A Móra-iskolában Páter Athanáz szen-tferencreudi szerzetes -beszélt.
A
szükségtartalékkórházakban:
I. csoport: (Vasúti internátus:) A helybeli római kathcllikus 'tani-tő-lképző-intézet
énekkara énekelt. Páter Bacifik szentfereimerendi szerzetes; beszélt, Kaszó Ara-nkia, Pataky Erzsébet, Pataky Rózsi, Bernátsky IKor-nélné hadsegélyző bizottsági hölgyek jelentek meg a z ünnepélyen.
III. csoport: Boldogasszony
sugáruti
polgári iskola.-). A rókusi templomi műkedvelők zenekara és Cholnoky Margit énekelt.
Popovics Virgil gör. keli. tábori lelkész 'beszélt, Mayer Áronná, Thury Bélámé hadse®éilyező bizottsági hölgyek a megjelentek.
IV. csoport: (Jókai-utcai elemi
iskola:)
A rókusi templomi műkedvelők zenékara é s
Cholnoky Margit éneke vezette be a z ünnepélyt. Mátyás Miklós római fcatholikus- tábori telikész és- Firbás József igazgató beszélt. Mayer Áronraé, Thury Béláné hadsegélyző bizottsági hölgyek osztották (ki az
ajándékokat.
Jótékonyságból
fentartott
Vöröskeresztkórházakban:
A Katholikus Nővédő
Egyesület
tiszti
kórházában:
P á t e r d-r. Zadravecz
István
szentferenorendi házfőnök bes-zélt.
A Zsidó Nőegylet kórházában a cs, és
kir. tart. kórház -ápolónőinek énekkara énekelt, Bezdán János róm. katíh, börtörilelíkész
tartotta a beszédet,
Az Árpád-páholy
hadikórházában Becker Vendéi róm. kath. hittan-ár mondott beszédet.
eaaaaabhbflahaaaabambnabrebbbihbaaaaabagbasaaiisiia
Az összes harcterek legjobb és legát tekinthetőbb térképei legolcsóbb áron
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könyvkereskedésében (Kárász-utca 9.)

ADAKOZZUNK A KATONÁK
TÉLI R U H Á Z A T Á R A !

GáS Testve

Utódainál,

Klauzál-tér.
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A török Vörös Félhold képeslevelezölapjait 20 fillérért árusítja az Országos Bi
zottság, (Budapest, képviselőház.)

Karácsony előtt
jiátékosk-eid'vü (katonák hó-eimbe-rt gy-urtak és
kitették! .a dróta-kudályok elé őrszemnek.
Saipkát nyomtak a fejébe, -az ol-dialához karót
tűztek, oly-an -délcegen állt ott, imi-ntlhia ezen
oniuln-a a háború szerten-csés kimenetele. -Éjjel
a sötétben készült az óriási -méretni hóőrszem,
az ellenséges löviész,árck-haín, — -pedig alig
behány lépésnyire volt — nem iveitek észre
m.miit, csiak m-ikor a -szürkületből kibontakozott hat-almias -alakja. Az olaszok respektálták a művészetet, amely ilyen -szépet produkált és- nem lőtték az őrszemet,- A dermesztő hidegben jéggé fagyott a hó-ember,
wgy látszik -m-eg-sz-erette ,a- környéket, mert
nem mutatott hajlandóságot az elv-adásra. A
két lövészárok fark-asszemet néző legénysége
megszerette, megszokta a hóembert. A rni-sink éjjelenként szépítgették és a hóember
egyik! nap csákót, a másik míap hu,szál-sapkát
viselt a feje búbján. Hol k-ar-d vc-lt a hóna
nlá dugva, hol szuronyos puska,.
Közben persze a-z ágyuk is dolgoztak és a
gépfegyverek ikatt-cgáis-a sokszor felrázta álmából a -bóőrszieimet. ÍMiost -i-s -szólnak a puskáik, santűz sortűz után, kézigránátok, aknák -repülnek -egyilkl ár okiból a másikba,, ellenséges /fényszóró k u t a t v a csa.p a -lövészárok
möglp: az olaszok rohamra készülnek. IA -mieink görc-söse-n szor-itiáik a nmninli-cliert, a géppuskások készen állnak, -csiak -egy szó és a
pclkol minden kiinja v á r az ellenségre.
Meglapulva közctledik -az ellenséges gyalogság, —
fényszóróink kísérteties fényében — -elérik a drótakadályokat, keresztül
vágnak, egyik á t j u t , a másik véréig fejjel .rohan vissza. Az olaszok ékaliaikban; támadtak,
éllel -látszólagosan leggyengébb pon-tuinlk felé.
Alikor az élv, — megtizedel-v© —• ialérii átkainkat, bárom oldalról szólalnak meg a -gépfegyverek. 'Félórai borz-almas tüzelés -után
hírhozó ee maradt az ellenségből.
A. legénység -ujjong, énslkel, m-ikor a lelkesedés c-siilla-poidik, a zászlósinak eszébe jut
valaimi. Odamegy a kapitányhoz és tisztelettnidéia-n megkérdezi:
— Kapitány ur, jelentem alássan, a legénység tudni szeretné, hogy honnan kapta
az ellenség a géppuskatüzet hátulról. lA százados mosolyog és a fényszórót a hóemberre
inányittatjia.
A hóember háta, levált és a belső üregből gépfegyver csöve kandikál
elő. A géppuska -tetején kis karácsony-fa, apró gyertyákkal, ,az egyilk ágon jászol, -benne a kis
Jézus...
(t. r.)
—

Sólyom-Fekete

kapitány

Szegeden.

Sólyom-Fekete
Gellért, a szegedi 7. utász-ezred kapitánya, 'a boszorikányo-s gyorsaságú 1
hídépítő, akinek hősiességéről valóságos legendák jelentek meg a főváro-si lapokban is,
karácsonyi sizalbadságra Szegedre érkezett.
A vitéz kapitány mellét egész -sor kitüntetés
diszi'ti. — Védekezés az árvíz ellen. A földmivelésügyi 'miniszter leiratot initéziett -a város

tanácsához, amelyben meghagyja, hogy az
esetten, h a az árviiziveszedefcm komolyanfogja fenyegetni ia környéket, •távirati jelentést tegyenek a minisztériumba. A szükséges vízvédelmi munkálaticik elvégzésére ez
esetben katonaságot rendelnek ki.

— A városi üzemek nélkülözhető fém-

tárgyainak összeírása A városi üzemek birtokában levő nélkülözhető, vagy pótolható
fémtárgyak
összeírását kiérte a polgármestertől a budaipesti fémfcözpo-ut. Dr. Somogyi
Szilveszter -polgármester intézkedett, hogy a
kiivánt -összeírás közvetlen a fómközpontnak
küldessék be.
— Kiutalták a tanítók előlegét. A városi
tanács csütörtöki ülésén Balogh Károly
pénzügyi tanácsos referálta -a ta-nit-ők -fizetésielőleg -kérvényeit. A tanács -minden családos
kérelmezőnek teljesítette a kérelmét és ugy
-intézkedett, ihogy a tanítok a -pénzt még karácsony előtt megkapják.
— Az aradi főispánság. Aradról jelentik:
Ideérkezett hír szterint a kormány az üresedésben levő aradi 'főispánságot olyan módón
választj-a ketté, hogy külön főispánja lesz
Arad vármegyének és A r a d városának. H i r
ezerint a kormány már a személyek kérdésében is megállapodott, amennyiben A-raidvárrnegye főispánjává d-r. Baross Ferenc fősízoliga.lu-ró't, (Arad vjáros f ő i s p á n j á v á pedig
Kinzig
János földbirtokost f o g j á k kinevezni.
— Egv szegedi honvéd százados kitün-

tetése. Nagy László honvéd százados, aki a
háború kezdete óta a harctéren telj esi t szolgálatot a pozsonyi honvéd gyalogezred kötelékében mint századpa rames-nck, -már -a harmadik kitüntetést k a p j a vitézségéért, a katonai érdemkereszt, a Siynum Landis után
a Vaskoronarend III. osztályát a,mi a századparancsnok óiknak adott legnagyobb kitüntetések egyike. A százados néhai Nagy Jánosnak, a szegedi v-o.lt községi polgári és kereskedelmi -iskola egykori igazgatójának fia.
— Aki Petá't élteti. Nikolics Vládó földmives' ez év novemberében Törókikanizsán a
Szálkái-féle kocsmában kézében egy pohár
sört tartva, többek jelenlétében, a következő
felköszöntőt .mondta:
— Éljen a mi királyunk
Péter!
Hála Istennek, hogy még él!
A kocsma -vendéged megbotránkozva vonták felelősiséigre, miire Niikolks megijedt és
kérte ne bántsák, -már kimondta., azt nem
t u d j a -m-Qg neim történtté tenni. Hirschl (Béla
szolgaibirósá-gi iktató feljelentette a -csend-őrségem. Azóta vizsgálati fogságban volt Szegediem1 a. -Csillagtóörtön'b-en;, ahonnan a csütörtöki törvényszéki tárgyalásra börtönőr vezette elő. Nikolics nem t a g a d t a Ibiimét, -a tanúik igazolták -a váidat, mire a tö-r-vényszlék
Szenttamássy-ísraác&a négy \havi
fogházra
itélte el. A vádlott fele-bbezett, dé felebbezett
a-z ügyész is sarlyosbitásért.
— A hadsereg szükségletei. A szegedi
kereskedelmi és iparkamara közli, bogy a
hadügyminisztérium f. é. december második
felében nagyobb beszerzéseket fog eszközölni a következő cikkekben,: civil-ruhák kocsisoknak, -parget, flanell pam-utszövet hókabátöknak, nyak- és ér,melegítők, posztócsizma,
faeipő, nyeregül ct-akaró-k, láhka-pcaszövet és
karpaszomány. Az 1 (koronás bélyeggel ellátott ajánlatok a K. -u. Ik. Kriegsmimsteriuni
13. osztályába W-ienbe küldendők.
— A törvényszék uj Írásszakértője. Az

igaziságiiigymiriszter ik-inevezte Elek

R A R A C S O N Y E A
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szegedi városi felsőkereskedelmi iskolai tan á r t ,a szegedi -királyi törvényszékhez bűnügyekben állam dó írás- és könyvszakértővé.
— Hadisegély csalás miatt fel jelenteit
rendőr. Kapocsi Sándor hódmezővásárhelyi
rendőrt
és a feleségét valaki feljelentette,
hogy jogtalanul részesülnek hadiseigélybeu.
A rendőr fia -ugyanis bevonult és -az a n y j a
jelentkezett segélyért, amit -mag is -á] laplto tt-alk rlészére. A feljelentő azt állito-tta, hagy a
fiu neim tartotta szüleit, mert -az apa rendőr
ós az ő fizetéséből éltek. Az tiigy-é zstig -az
assz-ony ellen csalás büntette
miatt emelt
vádat, míg f é r j e imint bűnsegéd került a szegedi törvényszék elé. A kihallgatott ta-nuik
igazolt-áik, hogy a btev-onult segélyezte. cíket,
amiből a bíróság megállapitotta, b-agy a vádlottak jóhiszeműen j á r t a k el és
mindkettőt
felmentette. Az ítélet jogerős.
— A rossz tejviszonyok folytán most az
egész országban kávé helyeit teát isznak. Miután
a tea igen kényes cikk, amely minden idegen
szagot magához vonz és ez által a nemes zamatját elveszti, ezt a cikket csak különleges
teaiizletben vásárolhatjuk, még pedig a világhírű Kotányi János cég szegedi fiókjában,
Kárász-utca 5.
— Istentisztelet a zsinagógában. A péntek
es-ti .istentisztelet -a régi zsinagógában délután négy órakor, a prédikáció egynegyedötlko-r kezdődik. A zsinagóga fűlik.
— Nem kapott levelet a harctérről. Szerdán -est-e -a iRiigó-utoa 24. számú házban a lakóknak feltűnt, Ihogy az egyik lakásból erős',
gázsz-g icis-gp ki. (Rosszat sejtve benyomták a
kömyiba.aijitót, .ahol riáiatedt-nk Zachár Erzei
cselédlányra, -aki a íföklön -eszmél-etkin feküdt,
Értesi tették ;a mentőikét, akik mesterséges
légzéssel -annyira magához térítették .a lányt,
hogy m a g a mondhatta -el, .miért akart megválni a-z élettől. iM-ár egy hónapja nem irt a
vőlegénye a harctérről, holott azelőtt -minden héten ikiapc-tt tőle levelet. Ez annyira •elkeserítette, ihogy kinyitotta a gázcsapot és a
csövet a szájába vette. Zachár Erzsi -már tel
van -minden veszélyen.
— A feministák köszönete. A Feministák
Szegedi Egyesület-e ezúton is ífegbálá-salbb
köszönetét íiyilváni-tj-a, mindazcikin-ak, akik >a
folyó -bó -19-ükén rendezett, -mlesieelőaidá© sikerét
előmozdították ós támogatták. Elsősorban a
Korzó-moiai tisztelt tulajdonosainak nagylelkűen, átengedett helyiségükért. Dr. Pataki
Erzsébet nrbölgy-n-ek, tartalmas elöljáró beszédéért és ík'onferenszáért. 1 Sz. Szigethy Vilmos -uritaik az (értékes mesék megírásáért. K.
Gömöry Vilma sziiimüvés-ziiő-nelk azok közvetlen előadásért. Solymcssy Sándor és Matány Antal szin-müvész uraknak -a .gyermekek kedélyét gyönyönkö-d-eteő humoros páros
jelenetükért.
— A trónörökös keresztapasága. Újvidékről jelenítik: Beredits András, aki civil életében Újvidék-ón vigyáz a közrendre, nagyszerűen szolgálja a hazáját. iM-anliiaborrel a ke-,
»ében. A harctéren oly vitézül verekedett-,
hogy ezüst vitéz .--ég medáliát -tűztek a melllére. 'Retreditts András ©zeökiivül imegiórdnm-eln'e .még égy vitézségi énmet, hogyne, amikor -a felesége Marékkel le-ptc meg. Fin mind
a kettő és fiukra nagy szüksége -van most a
hazának, ©erédits 'András -a bős újvidéki
rendőr -a fronton léntesült. a -cs-alád-i eseményről. Nagyon megörült ós nosza hozzáfogott,
hogy keresztapát keressen a fiainak. Büszfkón
emlékezett vissza, hogy amikor -a. trónörökös
meglátogatta az lezred'at a ífienségie® tor, őit
is kitüntette barátságos .megszólításával. A
Feanrg, -gondolta -rangúban szívesen lesz ke•resztkeónája aki 2 katonát .szú 1.1 itt a császárnak
Kihallgatáson jelentkezett az ez-rrdpairan-esnoksáigon és előadta, hogy továbbítsák kérelmét Károly Ferenc trónörököshöz, hogy
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kegyeskedjék elvállalni (hü k a t o n á j a két fiának keresztap-aságát, iA múlt hét végén érkezett Újvidékire az értesítés, liogy -a trónörökös elfogadja a keresztapaságot
és egyben 200 korona ajándékot küld az njszülöttnek. A keraszteliest -csütörtökön F á t h Ferenc
apátplébános -végezte, -az ikreket pedig P-ayerle Nándor rendő-ilkia-pd-tány tartotta 'k'oresztviz alá.
— Meghalta vonaton. Dobiovszka Mihályné
orcszMimos-i parasztasszony -csütörtökön. felszállt a Temesvár felől érkező vonatra, ho-gy
Szegedre u-tiaízzom (bevásárolni. (Útközben
rosszullétről .panaszkodott, -majd, mielőtt -a
vonat b-e-érkez-ettt az állomásra, végigesett a
padon és meghalt. Dr. Andrássy
Ferenc
tisztiorvos intézkedésére -a közkórház bonctermébe szálli-tottáik,, ahol a li-alál -o-kát fogják
ui-egállapitani.
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képeskönyvek

Horzó - mozi úpUieléHen
1 kg. potyka K 3 80,
1 kg.-tól 5—6 kilógrammig K í"20,
továbbá h a r c s a , süllő és cigányhal
is kapható.

(volt Konrád) RókaI utca 6. sz., Szegedpályaudvarral s z e m b e n
Gyönyörűen átalakítva
2 koronától kezdve. — K á v é h á z
egész éjjel nyitva.

legnagyobb

Z

Hamupipőke. A szinházi iroda jelenti:
Különös ik-óp-e lesz a -ma délutáni Hamupipőke
előa-dásnsk, iNeivestő báij-cs igyierrnleig^ej-ek töltik meg a szinház nézőterét, a-mely hangos
kacajtól és pajkos j-óked-vtől lesz hangos ós
vidám. iSoJymosi mint Sudiguli bü-viísziinas, ki
ke-dv-enoe kicsinvéknok és nagyok-naík ikülönös-en elemében lesz -és uigy ő -valaiiruint iMatány egy bohókás udvarmester, Szilágyi
mint -lóháton vágtató eetemóniás .mesrter,
B-ende imint legfőbb miniszter, Unigvári mint
Kakadu k i r á l y kifogyhatatlanok lesznek tréfáikban -és -mókófeba-h egyar-á-nt. ÍA papucsházi családot Gazidy, Hantos, iLázár és Ferenic-i képvi-ieli, mig -a jóságos. tündér Miklósiban -nyer (kitűnő személyes-itőt. Hamupipőke Asztalos Mk'íin-ck (kitűnő szerepé' és
elegáns lesz Ihász (Raj-dús i?rerepébein. Számos
éneik-, zene- lés tétocszám fűszerezi a uiula-tságos bolKJzatot.

Ajánlatokat fizetési igény megjelölésével „ I r o d a k i s a s s z o n y " jelige
alatt a kiadóhivatal továbbit.

Díszmüvek, háborús aktualitások,

Á

Opera előadások Temesvárott. Mióta
Sebestyén Géza -a temesvári szinház igazgatója. a háborús idő dacára -a szinház' m-üs-crán
állandóan szerepel ricik operáik iA temesvári
lapok irják, li-ogy ott tegnapelőtt a Rigoletto
-került színre, ,a rválasatlcíkósaibb ízlést is 'kielégítő gornlos előadásban. Verdi operájának
címszerepét Pajor, a ihcnoagct Kertész, a Népopera volt tagjai, akiik most a temesvári
színtársulat köt-eJ-áklébe tartoznak, énekelték,
uri-g Hil-dát Kovács Margit, A „Tennesv-a-rer
Zeitung" az előadásról irt bírálatában nagy
elismeréssel emlékszik meg a szereplők pro-dukálásámól és szenzációsnak -mondja -egyik
kard-alosnak: Pajor Sándornak a sze-r-eplós-ét,
-aiki .Mointeiro-nc gróf szerepel.jen -m-egilepően
szépen ón-elk-elt ós a legteljesebb zenei biztossággal. Tisztán csengő, érces -a hangja,
-aminek meglepő a vivőerej-e. A bírálat szerint
a kardal-os elsőrendű Szerepek betöltésére teljesen alkalmas, Lá-m, a (temesvári szintáníűlatot a báb-emu dacára i-s ugy lehetett megszervezni hogy ott. még operákat is elő lehet adni
és különös, hogy ott neon hangoztatják az
érdekeltek, hogy auiin-d elvitték a művészek
elejét...

FROMMER, BROWNING, 1914. modelu steyer pisztolyok
Sebők Mihálynál Szeged, Valéria-tér kaphatók.

k ö n y v e k e t
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SZÍNHÁZI MŰSOR:
PÉNTEK délután: fél 4 órai -kezdettel:
Hamupipőke, -gyermek darab.
SZOMBAT délután: Limonádé ezredes,
operett.
SZOMBAT este: Lyon Lea, szinmü (páratlan).
VASÁRNAP délután: Liliom, külvárosi
legenda.
VASÁRNAP este: Legénybucsu, operett,
(páros).

— Cipőket nagy választékban vásárolhat a
Hungária cipőíizletben Szegeden, Kárász-utca
14. sz. (Corsó-kávéház mellett.)
— Tanuljunk idegen nyelveket a Városi
Nyelviskolában. Telefon 14—11.
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gyors- és g é p i r ó felvétetik.
Levelezésben és könyvelésben gyakorlottak előnyben.
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MŰVÉSZET

— Hólyagoshimlős katona. A honvéd
(egészségügyi főnökség közölte a -rendőr,seggel, hogy Kiss (Bálint koiwié-d hólyagos-himlőbe esett. A -rendőrség (megtette a szükséges
óvi-ntéizlkiedésckot, miután a katona a Lengyel-utca, 32. számú házban is megfordult.
— Szenzációs karácsonyi moziműsorok.
A karácsonyi ünnepek -alatt a legújabb és
legszenzációsabb moziképekben gyönyörködhet a szegedi közönség. Az Uránia-színházban
két -slágert mutatnak be: Az ajtónélkiUi ház
az egyik filmszenzáció. Ami fantasztikum és
újszerűség lehet egy filmben, az itt együtt
található. Nagy-szerű trükkök, mű vészi játék,
elsőrangú fotográfia, ez jellemzi a filmet. - A
másik s-láger: A remény. K é t felvonásos am-erikai -dráma, az amerikai fölvételek másodén
előnyeivé!. 'Szimbolikus léniájában s-ok a finomság és -művészet, 'A Vas-s-moziban ©igy
nagyszerű, erkölcsdráma: A modell kálváriája a sláger. A másik remek film -cime: Magányos szigeten, minden jelenete izgalmas.
Az lApolió-uroziba-u egy érdekes szerelmi -drámáit -és -egy iagal-mas aktuális filmet vetiten-ek.
-— Szilveszteri előadások a Korzó-moziban. Decenlber 30., 31., január 1. és 2-án a
„Kilenc ujju ember" eimü hatalmas detektív
drámát mutatja be a Korzó-mozi. Az előadások öt, hét és kilenc óra-kor, Szilveszterestén tizenegy órakor is kezdődnek. Jegyek
inár válthatók a Korzó-mozi irodájában.
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DÉLMAGYABORSZÁD

Lengyel légió
szomszédságában.
Északi harctér, december 15.
Amióta 1772-ben Leng yel or szágot. ylágj-al
gceen földarabolt áik, a lengyel népbfen mindig erősein: élt az a hit, tliegy azt. az országot,
amelyet a kormányzásra alkalmatlan politikai elem fényűző életmódjával és tehetetlen 'uralmával a romlásba •vezetett, alkalom
adtán ú j r a helyreállítják. Ez a politikai
áramlat azonban sohasem volt egységes s
ép azért az eszközökben sem i@en; válogatott,
ugy hogy most, amikor a világháború (fenje!
kestül felfordította, a békésjprpdluíktiv életet,
a lengyelek is akcióba léptek s telál Irtották a
légiójukat nálunk — lés az oroszoknál is.
Ez az •agyaégtelen politika jellemzi azt az
áramlatot- is, amely évekkel ezelőtt különösen a .főiskolai hallgatók kőzött kapott lábra.
Akikor valami titokzatos tüz lappangott a
főiskolai hallgatók lelkében, amely a lengyelek pesti, látogatásáyal ínég ink'áhb tápot, nyert s habár iser.lkii nyíltan ir.ifim koszéit
róla,, de sokan, különösen a szláv a j k n a k v:'rimos reményeiket fűztek liozzá, Ennek a.
srenesétlon előrelátás nélküli áramlatnak az
lett volna a célja, hogy orosz segitslógigieí függetlenítsék Csehareááigjót, újból belyrcáUitsák Lengyelországot s &SJ nagy Szcrboii-zág
megalapításához az alapköveiket hordják
össze: Terimlászetesen reánk un agyaré .ikra is
nagy szükségük lett volna, s nagyon r o szül
ösmei-tak bennünket, amikor ábnániíjsáikat
magyanáizták avval a céllal, liogy megnyerjenek maguknak. E r r e az időre es'lk az, amikor a szerb szigorló csaik szerbül á k a r szigorlatozni tolmács utján. m a g y a r egyetemen,
amikor m a g y a r honipolgáirolk szerb ösztöndíjakat élvezve tanulnak magyar egyetemelken
s íiiletsértő úévelétlenieigigel tárea.lognak
hangosain szerbül nyilvános helyeken. Emellett a fanatikus terv mellett csalki a szerb
nemzet tartott ki, mely most mint száműzött
bolyong a hóval borított idegen hegyek között is már nem szorítja olyan görcsösen azt
a fegyvert gémbfrediett kezében, amely elégtelen volt • a szerb határnak a Marosiig való
kitolására. A lengyelek pedig légiókat alkottak nálunk az oroszok ellen s az crcszoknál
ellenünk.

első ember a, lövészárokban egy szám ü veges
ügyvéd, közkatona, mellette egy 14 éves gyerek a nagy vitézségi éremmel, akiit korára
való tekintettel a téli hónapokra 'küldöncnek akartak beosztani az ezredparancsnoks.ághoz de nem nieiit, apaeut ct:t kevés alksa-lma
lenne te>gy másik vitézségi éneim megszerzésérc. Tiszt lehet mindenki, aki .személyes
bátorsággal kitűnik s megfelelő int/elliigenitiája van. Az egyik, (század parancsnoka egy
pincér főhadnagyi rangban; mint közkatona
kezdte. A tiszták fizetést nem kapnak, hanem
a legénység 'zsoldjához csatolva a pénzen
bayásárlá,sokat, eszközölnek s ezen mindenki
egyenlően osztozkodik. A fegyelem elsőrangú
náluk. Mindenki tudja a kötelességét s azé
Ihiven teljesíti is.
Annáik a határtalan 'bátorságnak a mag y a r á z a t á r a a m i náluk minden embeamél
alapfeltétel, közelfekvő pszichológiai momentumok vannak. IA knigyelelki fajilag b á r nem
állnak inicssze az orosztól, mégis .gyülölák az
oroszt, inert benne országuk élirablújít. 'szabadságuk elnyomóját látják. S ez a Itóto:-. ág,
amely náluk a vakmerőségig fokozódik- égy
másik hareitéren, .például az «• kiszoknál b'ztcisaw ellaposodna s ott bizonyára nem történnének olyan jeleneteik, hogy a légionista
élőre csőszük ,az elilemségies .állások dmtMiövényiéiig, s ha észreveszik, előbb jól összeszidja
az oroszt « csak.gzután tér ei§szu,„.lElfcgatni
nem • engedi ,magát, ínkabdroghal. Az egyik
támadásinál ezredünk s*,a légionisták t á m a l nak egy magasi,atof. A támadást az orosz
yisíszafiei'i a kőzheti 'az' egyik légiőiii-tá : lábtörést szenved1. Egy gránáttölcsérbe fcuezik s
pitt ilolilk katonáink három nap múlva, amikor egy ujabb fámasdásnál sikerül -az • oroszt
kiverni állásából. Ilyesmit csak olyan .:jk-"/altált lelkű katonáktól v á r h a t az ember, .amilyenekből a lengyel légió áll. Náluk bátornak kell lenni imán'jenkintik, mert különben
nincs maradása, ^összeszidják kigúnyolják s
mivel többnyire gyerek, ek, fcöoépistó lai,
egyetemi hallgatók, jól t u d j u k , liögy ezukn.lkj
a lelke leginkább érzékeny s leginkább befolyásolható ilyen eszközökkel. Magam lát-

A lengyel légió megalapítója nálunk Ptisztiek y volt, aki inast is az cgúsznek szelleimi
vezetőjie, egyébként pedig ,a,zr egyik, dandárnak parancsnoka. Ez az ember érdökis 'típusa a lengyel embernek s egyesíti magában a
lengyel nép tulajdoii«ág,ait a jó és rossz egymásba. olvadó árnyalatával. A hirtelen nagygyá lett embarek szuigigesztiv .erejével rányomta bélyegét müvére ,s minden egyes tagja a légiónak .kicsinyAtett képmása az alapitónak: telve idealizmussal, rajongással, hazaszeretettel, szömélyes bátorsággal s erőssen
kifejlődött szociális érzékkel.
'Pilszuczky sohasem volt katona, civil
életben szociálista vezér s a lengyel nemzeti
eszmék istápolója; saját (Szorgalmából Párásban elvégezte, a badiirkolát, A légiók szervezés ében a szociális eszmék erős ikidomibcrodá.sát látjuk. A légió minden t a g j a egyenlő.
Ezredünktől b a l r a bozánk csatlakozóan irz
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tam egyszer, hogy egy fiatal gy erek, élőt t. m
haladt a lövésizáfkok felé. IBgy pár srapnel!
pukkant el felettülik s a kis légionista egy
árokba feküdt, liogy védje magát. Mögöttünk
tót. másik légionista jött, s ezek amin; látják, hogy az árokban húzódik meg társuk,
messziről kiabáltak rá, öszeszidták s .kigúnyolták, amire ez fölegyenesedik elpirult arccal, 'biztos járassál folytatja útját.
Mint valami nagy család, tagijai, .a legnagyobb egyetértésben élnek. Megható nézni,
amint a tiszt karonfogva sétál inasával aki
rendesen a földből alig kilátszó 13—14 éves
gyerek. Az ő világuk egy külön világ s ugy
tűnik fel a szemlélő előtt, m i n t h a a háborújnlk nem is a mi háborúnk lenne. Ők valami
felsőbbség érzésével tesznek mindent, amibe
természetesem a lengyel nép sajátságához
tartozó nagyfokul fennhéjázás, büszkeség társul. De azért imándtenőseire imponáló és megható.
Mégis, ki tudj® mit hoz számukra a jövő?
Ki tudja lcssz-e .az u j térképen egy piros vonal 'által bekerített timület, aimdy.no Le:ngyelcrszágot Írhatják,, amim! ábrándoznak
az előőrs'i álMttokihan, amiről ólmodnak a
hideg fedezékekben! s amiről an'm'lnuk a. tábori füzeiknél. Ki t u d j a ? . . . S h a néni ugy
lenne, tegy Gégédetten nemzettel töhlb maradna az öreg Európában.
Dr. M. S.

Pillát lesiiipm
férfi és női divatcikkek
legnagyobb raktára. —

::

Legmegbízhatóbb cég.

::

Legolcsóbb beszerzési forrás.

Csekonics-u. 6.
Telefon 854.

Széchenyi-tér 17.
Telefon 855.

Ali! vegyünk karácsonyra
ajándékba azoknak, akik a
szépet és a zenét szeretik?
A legértékesebb, a legszebb és a legnagyobb m a g y a r
zenegyüjteményt

R ó z s a v ö l g y i 1915. évi

Karácsonyi Albumát,

Ára fűzve 5 K, kötve 7 K. 106 oldal, 46 értékesnél értékesebb zenemüvet tartalmaz.
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Változások az angol hadvezetőségben.
— Az uj főparancsnok

a harctéren.

Asquith szépítgeti a dardanellai
vereséget.

—

London, december 23. A 'hadügyminisztérium hivatalosan jelenti: Sir D ö n g t e Haig
itábornok átvette a francia lés flandriai harcterekén levő brit csapatok főparancsnokságát, sir Charles Monro tábornok lesz Haig
utóda az első hadsereg parancsnokságában,
Archibaild Murray, a birodalmi vezérkar eddigi főnöke pedig átveszi az utóbbinak parancsnokságát. (Aí. T. I.)
Asquith nem nyilatkozik a sorozásról.
London, december 23. A
Reuter-ügynökség jelenti: Hodge, a munkáspárt tagja a r r a
kérte a 'miniszterelnököt, ihogy legalább megközelítő számot mondjon arra a z erkölcsi
hatásra való tekintettel, amelyet a sorozás
a 'szövetségesekre .gyakorolt, azonibah Ásquith megmaradt álláspontja mellett é s megjegyezte, hogy ha részletes adatok nélkül
nyilatkoznék, könnyen a félrevezetésnek a
gyanújába eshetnék.
Chamberlain tudatta, hogy a veszteség,
amelyet Towinsend tábornok csapatai a
visszavonulás alkalmával Kut u! Amaránál
december 18-ig szenvedtek, 1127 ember volt
s közülök 200 a halott. Negyvenkilencen betegségekben haltak ímeg. (M. T. I.)

Amsterdam, december 23. Az angol alsóházban élesen bírálták azt az eljárást, miszerint elhalasztották Hamiltoo tábornok 'jelentésének közlését, amely beszámol a ö a i lipoli félszigeten történt hadi eseményekről.
Carson kifejtette, hogy Asquith miniszterelnök olyan hangon, jelentette be az angol
hadállásások kiürítését, mintha az valami
győzelem lett volna. Miért hagyták az angol
katonákat hónapokon keresztül abban a pokolban gyötrődni, ahol naponkint ezrével betegedtek
meg.
Asquith miniszterelnök beszédében Lord
Derby toborzási akciójáról számolt be, a d a tokkal azonban nem szolgált. Áttért azután
a Gatlipoti félszigeten történt eseményekre s
kijelentette, hogy a suvlai é s ari-burnui
visszavonulás alkalmával az angolok
vesztesége mindössze három sebesült volt és pedig két gyalogos és egy tengerész.
Bsaeaas'.asv'*

Adakozzunk a rokkantaknak
és a világtalan katonáknak!

•••
Bokor Malvin:

Tél van megint
Husz m e g k a p ó novella

előfizetési ára Szegedem
eov évre . .
félévre « •
negyedévre .
•gy hónapra.

. 24.— kor.
. 12.— »
.
6.— m
. 2.— 9

Ara 3 korona.

. . . .

Hölgyek naptára 1916. évre
Ara 4 korona.

t

Kincses Kalettdirinut1916.IVre
Ara 2 K 50 fill.

flfaslicte-Kalctiier 19)6. fVre
Ara 1 K 2 0 fill.

Pásztor József:

A muszka

vendég
Ara 2 korona.

H á b o r ú s novellák

Dél magy a rország

Hollandia tiltakozik az angol
kalózkodás ellen.
Hága, december 23. A külügyminisztérium közli, ihogy a németalföldi kormány a
brit kormánynál erélyesen tiltakozott az ellen, hogy a Noordaim, Frisia és 'Rotterdam
nevü németalföldi gőzösökön a postazsákofcat liefoglalták. A németalföldi kormány
kérte a postazsákok
azonnali
visszaadását
és kifejezte reményét, hogy hasonló esetek
nem fognak
megismétlődni.
Amsterdam,
december 23. A Handelsblad értesülése szerint a iNoordejdijik nevü
németa'lföddi gőzösön, ímely a Holland-Amerikai vonal tulajdona, az angolok szintén lefoglalták a postát.
Rotterdam, december 23. A Couramt jelenti Londonból: A felsőházban, ujabb vita
vei: a dán szerződésről. Sydenham é s lord
Miviier biráltá'k a külügyi hivatal vezetését.
A külügyi hivatal — -mondották — az admiralitás ellen dolgozik.
Creve lord; a Ikionmány nevében válaszolt
és kijelentetne: Sydenhaim és Milner azt
akarnák, hogy Anglia folytassa a régi kalózpolitikát. Azonban a semlegeseket mégsem
lehet ugy kezelni, mintha hadviselő államok
volnának s .még kevésbbé kihet tőlük elvárni,
hogy Angliát szövetségesüknek tartsák. A
d á n egyezményt e g y bizottság, amelyben az
admiralitás, is képviselve volt, helyeselte.

Szeged, 1915.öeeember 24.

Pajzs Elemér:

Cirkusz

Ara 2 korona.

Két elbeszélés

Tolcsvai Nagy Barna dr.:

n 43-50 Éues i l i l utatila
A r a 1 K 5 9 fiil.

_____

Gábor Andor:

Palika

A Nemzeti-szinház megnyitó d a rabja
Ara 2 K 50 fill.

1 Ili• ••

Gábor Andor:

Petűr meg a dínnge

tt
g y ó n i g é z a
przemysl

versei.

Ára 1 kor. 20 f.
K a p h a t ó : VARNAY
::
könyvkereskedésében.

APRÓ

H u m o r o s Pufi jelenetek , . . . Ara 2 K 50 fill.
Szenzációs újdonság 1

Szenzációs u j d o n t á g !

Aage Madelung:

Hadinaplöm

L.
::

A h í r n e v e s dán iró könyvet irt
a kárpáti nagy harcokról . .

HIRDETÉSEK.

Fájós fogára vegyen
m i e l ő b b a hires Leinzinger-fíle f o g c s e p p b ő l
üvegje 60 fillérért k a p ható
Leinzinger
Gyula
g y ó g y s z e r t á r á b a n Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Izzad valamely testrésze? Ugy h a s z n á l j a a
dr. Leinzinger-féle k i p r ó bált szert. Üvegje 60 fillérért k a p h a t ó Leinzinger
gyógyszertárában S z e g e d ,
Széchenyi-tér.
250

Hajhullás, hajkorpa
gyorsan elmúlik a Leinzinger-féle „C h i n a h a js z e s z " által. Ara K 1-20
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Hajőszülés ellen
csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle , „ H a j r e s t o r e r "
használja. Ára 1 K 2 0 fill.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában S z e g e d ,
Széchenyi-tér.
250

Gyomorbajosok dicsérik a
Leinzinger-féle
g y o m o r c s e p p jó hatását.
Üvegje 1 koronáért k a p ható
Leinzinger Gyula,
g y ó g y s z e r t á r á b a n Szeged.

Legjobb hajfestő az
o r s z á g o s a n elismert Leinzinger-féle. Ára 2 K 50 f,
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged
Széchenyi-tér.
250

Ara 4 korona.

Franyó Zoltán:

A kárpáti harcokról
A d i c s ő kárpáti h a r c o k egy aktiv
résztvevőjének izgalmas csataleirásai

Ara 3 korona.

Bemard Shaw:

Anglia ellett (s a dr ellett
A nagy angol iró b ö l c s szavai a
háborúról

Ara 2 korona.

Nyáry Andor:

Sírnak a hősök . . .
Rendkívül friss é s m e g k a p ó n o vellák a h á b o r ú b ó l

Ara 3 korona.

Ambrus Zoltán:

A tóparti ggiíkosság

i IfiBfapfósaMi.

Lebilincselő m e s é j ü , finom h u m o r u é s művészileg megirt elbeszélések

Ara 3 korona.

s z e g e d ,
Széchenyi-tér 2. szám.
••
Telefon 311.

Kaphatók:
buü cipőujdonságok.
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