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Montenegró letette a fegyvert.
A képviselőház hétfői ülésén, déli fél egy
órakor, gróf Tisza István miniszterelnök szólásra emelkedett és keresetlen
szavakban
adta hírül azt a történelmi jelentőségű eseményt, hogy Montenegró győzelmes csapataink előtt letette a fegyvert és békéért könyörög. Tizennyolc hónapi háborúskodás
után ez az első hir arról, hogy egyik ellenségünk már belátta tehetetlenségét és felismerte, hogy nemzeti létét csak a feltétel
nélikiil való megadással mentheti meg. Épen
ebben rejlik az esemény történelmi fontossága. Helyesen állapította meg a miniszterelnök, hogy az eset túlbecsülése nélkül,
mindenképen örvendetes esemény Montenegró kapitulációja, mert a monarchia és a
•magyar nemzet eddigi kitartásának, eddigi
hősiességének első gyümölcse.
Kétségtelen amellett, hogy a montenegrói diadalmas hadjáratunknak sztratégiailag
•és külpolitikailag is nagy és hasznos következményei lesznek. Sztratégiailag elsősorban az a következménye, hogy balkáni haderőnk egy része felszabadul, melyet a szükséghez képest máshol foglalkozta ihatunk.
Másik nem ,kevésbbé fontos következménye az, hogy a Lovcen birtokában a cattarói-öblöt, amely most már a szárazföld és
a tenger felöl egyaránt megközelíthetetlen,
elsőrendő hadikikötővé rendezhetjük be, a
mi által az olasz önteltség dacára, az Adria fölötti hegemóniát a hatalmunkba kerítjük. Ezenkívül Montenegrón keresztül megkezdhetjük az albániai hadmüveleteket, a
hol az utolsó csapás következik a szétugrasztott szerb seregre és az első érzékeny
vereség a hitszegő olaszokra, akik Valonát,
mint a féltékenységük zálogát őrzik, reszketve őrzik az Adria innenső partján.
Az esemény külpolitikai hatása minden
messzebbmenő kombináció nélkül abból áll,
hogy egy ellenséges állam már elismerte
hatalmunk fölényét és megszegte a többi ell e n s é g ü n k h ö z fűződő szolidaritást. A z antant varázshatalma ezzel automatikusan fog
megszűnni a többi állaimokkl szemben, ámen e k szintén abba a helyzetbe
kerülnek,
hogy különbékét kérjenek, Olaszország nem
•akart, v a g y nem tudott segíteni Nikitán, az
olasz király apósán és igy ő tanácsolta azt,
v a g y legalább is belenyugodott abba, hogy
Montenegró
a mi
kényünkre-kedvünkre
hizza magát. Ez jellemző az olasz állapotok-

fi

ra is és bizonyára hamarosan visszhangja
keletkezik ennek a felfogásnak az olasz
közhangulatban. A semleges államoknak pedig egyenesen intő példa arra, hogy velünk
szembe ne merjenek helyezkedni és ha jogos igényeik vannak, azt csak a mi oldalunkon szerezhetik meg. A Balkánon most már
olyan fölénybe kerültünk, hogy ezt az intő

példát nem [tévesztheti szem elől a kényszerhelyzetben l e v ő Görögország sem, de
különösen nem Románia, amely még szabad
elhatározás előtt áll.
Gróf Tisza István miniszterelnök a kép
víselőházban a Pénziihtézeti Közlpont tárgyalása közben a következő
bejelentést
tette:

Tisztelt Ház! Engedélyt kérek egy pillanatra, hogy félbeszakítsam a tisztelt Ház
tárgyalásait egy bejelentés megtétele céljából. (Halljuk! Halljuk!)
Tiszteit H á z ! A montenegrói király és a montenegrói kormány a győztes jóindulatához folyamodva

béketárgyalások felvevését indítványozta.

Erre válaszul minden tárgyalás előfeltételéül a feltétlen fegyverletevést

jelöl-

tük meg. (Élénk helyeslés.) Ép most kaptuk az értesítést, hogy

Montenegró a feltétlen fegyverletevést elfogadta.
(Élénk helyeslés és taps a Ház minden oldalán) ennélfogva a kapituláció végrehajtása után meg fogjuk kezdhetni a béketárgyalást. (Élénk helyeslés a Ház minden oldalán.)
Anélkül, hogy túlbecsülni akarnám ennek az esetnek a jelentőségét, azt hiszem,
mindenesetre fontos, örvendetes esemény ez, amelyben a monarchia és a magyar
nemzet eddigi kitartásának, eddigi hősiességének első gyümölcsét élvezi. (Hosszantartó zajos taps és éljenzés a Ház minden oldalán.)
Höfer altábornagy a .következőket jelenti Montenegró kapitulálásáról:
B U D A P E S T , január 17, (Közli a miniszterelnöki

sajtóosztály.) Montenegró ki-

rálya és a montenegrói kormány január tizenharmadikán az ellenségeskedés megszüntetését és a béketárgyalások folyamatbatételét kérték.
Azt feleltük, hogy ezt a kérelmet csak azután teljesíthetjük, ha a montenegrói
hadsereg feltétel nélkül való fegyverletételre irányuló követelésünket elfogadta.
HÖFER altábornagy, a vezérkari főnök helyettese.

Görögországban államcsíny készül
Az antant és a Venizelosz-párt a király ellen. —
— Ultimátum Görögországhoz. —
F R A N K F U R T , január 17. A „Frankfurter Zeitung" jelenti Konstantinápolyból: A
görög helyzet forrong. A Venizelosz-párt
nyíltan a király ellen foglal állást. Nem lehetetlen, hogy az antant
közreműködésével államcsíny történik.
ATHÉN, január 17.

A z összes

görög

tartalék-korosztályokat behivták.
SZÓFIA,

január 17.

Görögországgal

minden összeköttetés megszakadt.

A z an-

tant azzal indokolja erőszakos fellépését,
hogy Gunarisz a vezérkari főnökkel együtt
német-barát politikát üz.
ZÜRICH, január 17. Az antant Athénben ultimátumszerű jegyzéket nyújtott át.
Az ultimátumban követeli, hogy
Görögország a központi hatalmak diplomáciai képviselőit azonnal távolítsák el és minden hivatalos érintkezést szüntessenek be a központi hatalmakkal.
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Az oroszokat kivertük egy előretolt
állásukból.
BUDAPEST, január 17.

(Közli a mi-

niszterelnöki isajtóosztfrly.) A

besszarábiai

vonala ellen intézett három előretörését vertük vissza.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

és keletgaliciai határon harcba állított orosz
hadseregek tegnap sem ismételték meg támadásaikat.

Általában

csend

uralkodott,

csak a Rarancetól keletre fekvő

vidéken

űzték ki csapataink heves harcok közt ellenséget egy előretolt állásból; betemették
árkait és drótakadályokat létesítettek.
József Ferdinánd főherceg

hadseregé-

nek területén az oroszoknak tábori őrseink

BERLIN, január 17. A nagy főhadiszállás jelenti: Az arcvonal legnagyobb részén
hóviharok megakadályozták a harci tevékenységet.
Csak egyes helyeken voltak járőrharcok.
LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Repülőink sikeres tevékenysége
az olasz fronton.
BUDAPEST, január 17. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) A tengermelléki
és tiroli harcvonal egyes pontjain a tüzérségi harcok tovább folynak. Csapatainkat az
Oslavia melletti templomdombról az ellenség tüzérségének oda összpontosított tüzelése miatt újra visszavettük.

Az antant-csapatok
elhagyták a phafleroni
kikötőt.
Athén, január 17. A phaleroni hadikikötőben partraszállott francia és angol csapatok néhány épület átkutatása után ismét elhagyták a kikötőt.
Athén, január 17. A Phaleronban partraszáht osapatclk tovább is Phaleronban maradtak és eddig egy idegen egyenruha sem
mutatkozott Athénben. A partraszállás liire
nagy izgalmat keltett itten. A szalonikii és
korfui események mindenesetre kellő figyelmeztetésül szolgálhatnak arra, hogy az athéni magyar és osztrák követ, valamint a
német, bolgár, török követek is, idejekorán
bizthos helyre szállították irataikat.
Arról, hogy miként okolták meg az angolok és franciák a phaleroni partraszállást
a görög kormánynál, eddig semmi sem került nyilvánosságra. Katonai ürügyeket, a
melyekkel az Egei-szigetek, Szaloniki és
Korfu megszállását megokolhatták, itt aligha
hozhattak fel. Talán azt, hogy kézre akarják
keríteni a szaloniki—volói vasutat, miután
már régebben elárulták azt a szándékukat,
hogy a volói kikötőre rátegyék a kezüket. A
partraszállásnak azonban főképen mégis politikai okai lehetnek. De itt erősen kételkednek abban1, hogy az antantnak Ily módon sikerülne visszavonást kelteni a görög hadseregben s igy azt, vagy annak egy részét
maga mellé kényszeríteni.
A kilinderí hidat és vasútállomást
felrobbantották a franciák.
Lugano, január 17. A Corriere della Sera
szalonikii jelentése megerősíti azt a hirt,
hogy az angolok és franciák Kilindir állomását a levegőbe röpítették. Elpusztitották/ovábbá a tartályokat, a műszaki csapatok által készített hidat Kilindirben és Karasulibai
egyaránt és elpusztították a táviróvezetékeket is. Repülőgépek bombázzák naponta a

A görzi szakaszon repülőink több olasz
rögzített léggömböt kényszeritett leszállásra és bombákat dobtak az

ellenség

tábo-

raira.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.
francia sereg táborát, de időnként görög katonákat is eltalálnak. Francia aviatikusok
bombákat dobtak a bolgár vonalakra.
Korfui konzulunk letartóztatása —
rendőri intézkedés.
Berlin, január 17. A Lokolanzeiger->nek
jelentik Genfből:
A párisi sajtó egyszerű
rendőri intézkedésnek tekintik azt a tényt,
hogy Korfuban a francia parancsnok rendeletére elfogták a magyar és osztrák konzult,
valamint az osztrák kolónia több tagját.
Az angolok Szalonikiba hivják
az olaszokat.
Bern, január 17. A Temps mai vezércikke a katonai helyzetiről elmélkedik és felszólítja Olaszországot, hogy vegyen részt a szalonikii hadműveletekben, mert ez az egyetlen hadszíntér, athol Olaszország még valamit segíthetne Szerbia és Montenegró felszabaditá'Sa céljából, ellenben az Adria mentén
és az Isonzónál az ellenség roppant védekezése miatt még akkor sem mehet semmire,
ha miden haderejét harcba veti. A legjobb
volna, ha az olasz csapatok Szalonikiban támogatnák szövetségeseiket, mert a bolgárok
a görög halár mentén a
lövészárkoknak
egész labirintusát építették ki, amelyeknek!
meghódítása nagyon sok áldozatba fog kerülni. A cikk megelégedéssel állapítja meg,
jtogy az olasz minisztertanács Szerbia és
Montenegró támogatására hatásos rendelkezéseket tett, fölveti azonban azt a kérdést,
vajjon van-e a szövetségeseknek elegendő
eszközük a támadó hadjáratra s nem volna-e
helyesebb, ha csak Szaloniki védelmére szorítkoznának?
A központiak hatalma a Balkán fölött.
Lugano, január 17. A Giornale d'ltalia
mint mindig, ugy most is könnyedén akar
el siklani a komoly helyzet fölött és a Balkán
semlegesei fölött való erőszakoskodással
szeretne az antant ügyén lendíteni. Erőszakkal kellene őket egyetértésre kényszeríteni,

miként az orvos a makacskodó beteget. A
Balkán szabadságáért, amely Európának
(értsd: Olaszország) legfőbb érdeke, minden
áron meg kellene akadályozni, ihogy a Balkán a központi hatalmak befolyása alá kerüljön.
„Szaloniki megtisztítása'* tovább
folyik.
Zürich, január 17. A Petit Párisién jelenti Szalonikiból:
Szaloniki
megtisztítása
tovább folyik. Ujabb embereket, köztük két
nőt azzal a gyanúval, hogy kémkedtek és nz
ellenségnek csapatmozdulatokról híreket juttattak, hajókra szállítottak. Számos igen érdekes okmányt foglaltunk le.
Az angolok a blokád szigorítását
követelik.
London, január 17. A Daily Mail megerősiti, hogy a parlamentben erélyes kísérletet fognak tenni arra nézve, hogy a kormányt a blokád szigorítására kényszerítsék.
Dulziel javaslatot fog benyújtani, hogy tűzzenek M határnapot annak megbeszélésére,
hogy miért látja el még mindig Anglia Németországot élelmiszerrel. A Daily Mail két
intézkedést javasol: Az első abból áll, hogy
a blokádot Amerika óhajának megfelelően,
törvényes alapra fektessék, amennyiben az
egész partvidéket blokád alá helyezettnek jelentik ki. A semlegesek megnyugodtak Németország tengeralattjáró-politikájában és
ezzel feljogosították az antantot arra, hogy
a blokádot a Keleti-tengeren tengeralattjárókkal végrehajtsák. A másik javaslat arra
vonatkozik, ihogy a vasúti szállítmányok
jegyzékét revideálják. A jegyzékben soroltassanak fel mindazok a cikkek, amelyek német származásúak és semleges hajókon szállíttatnak.

Török hivatalos jelentés.
Konstantinápoly, január 17. A főhadiszállás közli január tizenhatodikáról:
ÍRAK-front: Kut el Amaránál megszakításokkal egyre tart a tüzérségi harc.
KAUKÁZUS-FRONT:
Az ellenség tegnap is folytatta támadásait állásunk ellen al
Arras-foJyótól északra és délre. Az ellenség
súlyos veszteségeket szenvedett, különösed
az Arras és az Id*völgy között lefolyt harcban.
E szakaszon csapataink, amelyek egy
hét óta az ellenségnek az Id-vöígy közelében
álló szárnyához tartozó erős csapatait feltartóztatták, előretolt állásainkból visszamentek az Árastól néhány kilométernyire léiri
fekvő állásokba. Az előretolt állásokban ember-ember ellen vívott harcokban' sulyo*
veszteségeket okoztunk az ellenségnek. Sok
fegyvert zsákmányoltunk.
A Dardanella-frontról
való. (M. T. I.)

nincs

jelenten'

Roosevelt elnökjelölt.
Kopenhága, január 17. A Daily Telet'
raphnak jelentik Newyorkból: Roosevelt let'
közelebb Nyugatindiánába utazik. A volt elnök
kijelentette, hogy nem pályázik az elnökség'
re, ámde ügynökei nagy tevékenységet fejtenek ki. Terjedőben van az a meggyőződés) j
hogy Roosevelt fel fog lépni Wilsonnal szene
ben elnökjelöltnek és hogy nemcsak a saját j
pártja, a progresszívek, hanem a republikó'
nusok is jelölni fogják.
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LEGÚJABB.
BÉCS: Montenegró kapitulálása azzal
kezdődött, hogy ortodox njévko relöörseinknél megjelent Mette miniszter e g y tüzérör" a g y g y a l és kérte, hogy vezessék a parancsnokságra. A parancsnok előtt megkezdték a tárgyalásokat. Mi azt követeltük,
hogy az összes katonai és magántulajdont
képező fegyvereket rakják le és szolgáltassák át; ezenkívül átkutathassuk egész Montenegrót, nehogy bandák
alakulhassanak.
Montenegró mindent feltételt elfogadott; a
férfiakat összegyűjtik és minden helységet
külön átadnak.
B É C S : Illetékes forrás közlése szerint,
Montenegróval a béketárgyalások a tábor
egy helyén folynak.
B E R L I N : A porosz képviselőházban az
elnök bejelentette a Wolff-ügynökség közlése nyomán Tisza parlamenti nyilatkozatát, élénk tetszés mellett. A z elnök beszédéhez hozzáfűzte: Vivát sequens!
BaaBBaBBBBaaaBBaaaaBpaaaaaaaBaaBBaaaaaBBaaBaaBBaBaa

Montenegró háborús
szereplése.
— Az előrelátó Nikita. —
(Saját tudósítónktól.)
Nikita király ép
Rjekúban volt, amikor hírét vette, hogy Ausztria-Magyarország Szerbiának ultimátumot
küldött. Azután rögtön Cetinjébe ment, ahol
magy tüntetéseik folytak a monarchia ellen.
Nikita a tüntetőket nyugalomra intette, sőt
bottal kergette őket haza. ő maga pedig elment a 'konokba és — várt. Amikor hírül:
vette az orosz mozgósítást, lliáborut üzent
Ausztria-Magyarorszáignak és augusztus hó
8-án megindult a seregével. Foca, Avtovác,
•Bitek, Trebinje, Cattaro volt a támadás célja
é.s Nikita már Moisz'tar házait is eligérgetfe
'katonáinak.
Ámde a Drina-vonal harcosai bátran tartották állásaikat. A támadás nem a legerősebb oldala a ornagócoknak és igy a.z első
heves összeütközések után megelégedtek azzal, hogy néhány határmenti községet kiraboljanak és felgyújtsanak, a mohamedán lakossággal kegyetlenkedjenek és 'Biteket megszállják. Végre a Pongrácz-dandár
elűzte a
montenegróiakat és egymás után nem kevesebb mint tizenegy montengrói dandárt vert
meg. Erre 'Nikita hadserege e g y darabig
nyugtom maradt. Az első szerb offenzíva ideién tízezer montenegrói harcolt a szerbek
sorában, azután azonban megbénult harci 'tevékenységük és 1914. december óta csak kis
csatározások folytak a határon. A z ország
élelmiszerhiányban szenvedett. Nikita haragudott az antantra,
mert sem elegendő
Ttenzt, sem kellő szánni fegyvert és megfel e ! ö mennyiségű élelmiszert sem kapott.
A nép sem volt megelégedve a háboruDaniló és Mirkó hercegek elutaztak és
a z öreg király magára hagyatva morgott
a
i n a k b a n . Beteg volt, csuz és rheuma gyöt o r te.
Néha meglátogatta a foglyokat — a
Zemta legénységét és elfogott előőrsöket —
<>s
'Újságokat osztogatott szét közöttük,
meg __ cipőt. December végén Olaszország
tiltakozása ellenére is megszállotta Szkutar i t - Akkor néhány szép nap virradt Nikitára.
A n é P ujjongott és ő ismét népszerűvé vált.
Val-

DILMAGYÁSOXSZÁ&
ö azonban jól volt informálva és tudta, hogy
az oroszoknak rosszul áll a szénája. Az antant „hálátlansága" miatt kedvetlen volt és
egy szép napon kiadta a parancsot, hogy katonái Cattarót ne löjjék, legföljebb csak akkor, iha a császári és királyi csapatok őket
veszik tüz alá.
A nép insége mindinkább növekedett,
mivel az olaszok sem segítették. Zsoldot a
katonák már régebben nem kaptak, sőt Nikitának el kellett rendelnie, hogy minden
család maga élelmezze harcban álló embereit. Legutóbbi szerb offenzivánk óta megparancsolta, ihogy ,a határt minél jobban erősítsék meg és Nikita napi parancsban tudatta, hogy Montenegró órája ütött. S ebben
Nikitának igaza volt.
Bécs, január 17. Az előrelátó Nikita,
legokosabb ellenségünk, mint hetekkel azelőtt, ugy most is bizalmi férfiakat küldött a
központi hatalmakhoz
azzal a küldetéssel,
hogy hangulatot csináljanak mellette és elhitessék azt, ihogy ö csak a kényszernek engedett, mikor csatlakozott a háborúhoz, melyet ellenünk igazán lanyhán viselt.
A z olasz Messaggero azt a reményét fejezi ki, hogy Montenegró, ép ugy mint Szerbia, a becsületet mindenek fölé fogja helyezni. Azonban sajnos, Montenegró uj miniszterelnöke, valamint az ország előkelői osztrákbarát-hirben állanak.
*

Küszöbön a perzsa-orosz
háború.
Stockholm, január 17. A perzsa-orosz
háború immár elkerülhetetlen.
A
Novoje
Vremja szerhit ez az oroisz diplomácia teljes
veresége a némettel szemben, mert bár a háború kezdete óta az orosz diplomácia szakadatlanul azon dolgozott, hogy ezt a háborút
elkerülje, neim tudott célt érni. Oroszország
egy évvel elkésett Perzsiában. A perzsa eltentállás igen erőteljes és a nép egyhangúan
kívánja a szent háborút.
A z utak az orosz előnyomulás frányában
igen rosszak, de ehhez járul még a nép ellenséges hangulata is.

Nyugaton nincs lényeges
esemény.
BERLIN, január 17. A nagy főhadiszállás jelenti: Lényeges esemény nem történt.
Lens városában az ellenséges tüzérségi
tüz tizenhat lakost részben megölt, részben
megsebesített.
LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
Demoralizáció a francia seregben.
Genf, január 17. Hervé a lapjában „ A
sötét pont" cimmel arról ir, hogy a francia
hadsereg erkölcse meglazult.
Nyugtalanítja
őt, hogy rengeteg katona rossz bánásmódról panaszkodik. 'Ezért a sok fiatal tisztet
okolja, akinek nincs elég tapasztalata. A
chainpagnei csata durva hibái — úgymond
— demoralizálóan hatott. Hervé ezután kikel
a francia vezérkar ellen, amely nem tud különbséget tenni az elmélet és a gyakorlat között. A vezérkari tisztek hátul ülnek, ahelyett
hogy a parancsok ellenőrzése miatt fölkeresnék az elül levő állásokat is. A demorali-

záció utolsó oka az a sok hasztalan veszteség, amelyet a 'kis helyi támadások okoztak,
őrültség, ha egy kis darab árok miatt sok
száz embert áldoznak fel. Csak nagyon jól
előre elkészített támadással lehet célt érni.

Az ügyes detektívek
és a makaó.
— Tettenért

hazárdjátékosok a Belvárosi
kávéházban. —

(Saját tudósítónktól.) A kávéházi hazárd
kártyások tettenérése a legnehezebben kivihető rendőri munkáik közé 'tartozik. Nem is
gondolják a laikusok, imilyen
körültekintő
óvatossággal és ravaszsággal kell a detektiveknék eljárni, hogy a játékosok meg ne neszeljék a fenyegető veszélyt. A ru. ;teázott
hazárdjátékos például csak a bejárattal szemben levő asztalhoz ül, hogy a belé,
egent
szemmel tarthassa. Legalább három < dalról
elsáncolja magát, a legcsekélyebb szokatlan
esemény sem kerüli el a figyelmét. Meglepni
csak kezdőkét lehet, öreg játékost csak kiváló rendőr tud tetten érni.
A szegedi rendőrség kiválót produkált
hétfőn este: a Belvárosi kávéházban — valósággal Sherlock Holmes metódusa szerint —
letartóztatott három hazárd játékost.
Vecsernyés, Kosztra és Kállai detektívek dr.
Borbola Jenő bűnügyi kapitánytól azt az
utasítást kapták, hogy figyeljék meg a Belvárosi kávéházat, mert ott tiltott szerencsejáték folyik a vacsora előtti órákban. A z
egyik detektív hosszú fekete ál szakált ragasztott és beült egy feketére, közvetlen a
kártyaszoba ajtaja mellé, ahonnan szemmel
tarthatta a játékosokat. A kártyaszobában
mit sem sejtve makaózott
Dávid
Sándor
vasúti vendéglős, Jelinek Adolf kisteleki pékmester, aki Szegeden teljesít katonai szolgálatot és Mandel Mór Temesvári kereskedő.
Mikor a detektív bizonyságot szerzett arról,
hogy a különszobában .tényleg hazárdjáték
folyik, megadta az előre megbeszélt jelet az
utcán figyelő társának. A másik pillanatban
•már egy sürgöny hordó lépett a kávéházba,
nyugodtan körüljárt, mintha valakit keresne
és bement a kártyaszobába. A táv.iratkihordótól nem hagyták magúikat zavartatni a játékosok, de annál kinosabban lepődtek meg,
mikor a postás rájuk szólt:
— A törvény

nevében!

Ekkor már a másik detektív is bent volt
a különszobában, az ajtót pedig a harmadik
társuk állta el. A detektívek lefoglalták a kártyát és ugy .a játékosokat, mint a kártyaszobában levő nézőket, — köztük e g y nőt — a
rendőrségre kisérték, ahol dr. Borbola és
Drcyer József kapitányok hallgatták ki őket.
A tettenérés este fél hétkor történt, de éjjel
tizenkét órakor még tartottak a kihallgatások. A játékosok egyöntetűen tagadták, hogy
tiltott játék volt amit játszottak, a nézők meg
azt állítják, hogy nem íjs figyeltek oda mit
játszanak, mert Montenegró kapitulációjáról
•beszélgettek. Aki odafigyelt, az ártatlan társasjátékot látott.
Összesen tizenhat embert állítottak elő
a detektívek, ezek vallomását jegyzőkönyvbe vették. Kedd'en a detektívek hivatalos jelentést tesznek a történtekről, ezután az
ügyet átteszik a járásbir.ságra, ahol
tiltott
szerencsejáték miatt fogják a
játékosokat
felelősségre vonni.
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h képviselőház ölése.
(Saját tudósítónktól.)
A
képviselőház
hétfői ülésén a
Pénzintézeti
Központról
szóló törvényjavaislatot 'tárgyalta abban a
módosított formában, amelyet a pénzügyi bizottság az ellenzék és a kormány között létrejött megegyezés alapján megállapított.
Az elnök jelenti, liogy a törvény javaslat
harmadik szakasza szerint ia 'Pénzintézeti
Központ alapszabály tervezete a törvény mellékletéként cikk'elyeztetik be. Azok t cihát,
akik az alapszakéiytervezethez hozzá takarnak szólani, ezt a törvényjavaslat harmadik
szakaszának tárgyalásánál tegyék meg.
Polónyi 'Géza. a házszabályokhoz kár szót.
A z alapszabálytervezetet a harmadik szakaszszal együtt tárgyalni jogi és fizikai lehetetlenség. A házszabályok különben is előírják a törvényjavaslatok pontonkénti tárgyalását. Itt. nem egy nemzetközi szerzőtlés
tárgyalásáról van szó, amelyen már változtatni nem lehet, hanem egy magyar törvény
megalkotásáról. A z alapszabály tervezet 64.
szakaszához egyszerre hozzászólni
lehetetlenség.
Az elnök: 'Hivatkozik arra, hogy a házszabályok gyakorlata szerint a törvényjavaslatok mellékleteit mindig együttesen tárgyalták. iMódositásokat lehet előterjeszteni a
szakaszokhoz és a tárgyalás befejeztével a
módosításokra egyenkint fogja elrendelni a
szavazást.
Sághy Gyula: Együttes tárgyalásnak
csak ott <van lrelye, ahol a szakaszhoz hozzácsatolt mellékleten változtatni már nem lehet.
Az elnök újra (hivatkozik ama, liogy módosítások előterjesztésének van helye. De ez
az alaiptszftíbálytervezet különben is a kormány és az ellenzék között létre jött kompromisszum eredménye (Felkiáltások: Nem!)
nagyszámú módosítás tehát (előreláthatóan
nem lesz.
Gróf Tisza István
miniszterelnök: A
konkrét esetben a kérdésnek (semmi gyakorlati jelentősége sincs, mert hiszen a javaslatnál előreláthatóan nagyobb vita nem lesz. —
Mindesetre fontos, hogy a házszabályokat
ezúttal is helyesen alkalmazzák. A harmadik
szakasz azt mondja, Ihogy ez az alapszabálytervezet mint a törvény melléklete cikkelyeztetik be, tehát nincs inkorporálva magába a törvényjavaslatba, hanem mint melléklet fog becikkelyeztetni. Nem lehet azt kivánmi tehát, hogy pontonkint tárgyalják a
részletes vitánál. A
tárgyalás 'technikája
szempontjából ezt a mellékletet nem is lehet
másutt tárgyalni, mint a (harmadik szakasznál. A szavazás feltevésénél az elnökség módot fog találni arra, hogy az összes módositásokra megtörténhessék a szavazás.
A Ház ezután megkezdte a részletes tárgyalást.
Bródy Ernő: Miután a törvényjavaslat
első szakasza szól a tisztviselők nyugdijbiztcsitásáról, leghelyesebbnek tartja, ha módosítását itt terjeszti he. A Pénzintézeti Központ öt évre tervezett fennállása nem oly
nehézség, amely megakadályozhatná a tiszt1 viselőik
nyugdíj biztosítását ia felszámolás
utánra. Ha a, nyugdíjintézetről kimondják,
hogy az önálló jogi személyiség, ugy a felszámolás után a nyiugdijintézet további működésének semmi akadálya sincs. Minden
nyugdíjintézetre különben ki kellene mon-

dani, hogy önálló jogi személyiség, mert igy
nem fordulhatna elő, hogy a nyugdíjalapot
'bevonják az üzleti spekulációba, mint, ahogy
igen gyakran megtörténik.
A z első szakaszhoz a következő módosítást nyújtja be:
,JA Pénzintézeti Központ azon tagjai, a
•melyek saját nyugdíjpénztárral nem rendelkeznek, kötelesek alkalmazotivákat a Pénzintézeti Központ nyugdijalapján ál
biztosítani, aíinennyilben ezek már fennálló pénzintézeti v a g y magántisztviselői nyugdíjintézetnél biztosítva nincsenek.
Hantos Elemér: A
magántisztviselők
nyugdija rendkívül fontos kérdés, helyesnek
tartaná, hogy a pénzintézetek minden körülmények között (biztosítsák tisztviselőik nyugRáth Endre: A (függetlenségi ipárt nevében kijelenti, hogy a módosítást elfogadja.
A Ház elé meggondolatlanul szerkesztett .javaslatok kerülnek. Ez azért történik, mert hiányzik a Háziból a valóságos egyetértés.
Polónyi Géza azért nem fogadja el az
első szakaszt, mert nem járulhat hozzá oly
intézkedésihez, amelyről nem lehet tudni,
hogy mennyi pénzébe kerül az országnak.
Beck Lajos kérdi, hogy a veszteségi tartalékalapról hogyan fognak elszámolni és
végül, hogyan kontemplálja a kormány a
parlamenti ellenőrző bizottságot. (Helyeslés a
\ftiloldalon.)
Teleszky
János pénzügyminiszter kifejti, 'hogy Bródy Ernő módosításával elvben tökéletesen egyetért. H o g y a nyugdijbiztositást nem tette kötelezővé, annak oka egyrészt az, hogy az érdekeltség is ilyen megoldást (kiván, másrészt pedig az, hogy öt év
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múlva, amikor a pénzintézeti központ fenmaradásáró'l a törvényhozás dönteni fog, ugy
és módjában' lesz e kérdést véglegesen rendezni.
Bródy Ernő módosítását nem fogadja el,
mert olyan kérdésről van szó, amelyet csak
hosszas tanulmányozás után lehet elintézni.
Kérj a Házat, hogy a szakaszt változatlanul
fogadja el.
Teleszky János beszéde után jelentette
gróf Tisza István Montenegró kapitulálását.
A miniszterelnök bejelentése után a képviselők óriási lelkesedésben a terem közepére
vonultak s a karzattal együtt éljeneztek. Tisza alig tudott az ujjongó tömegen át szobájába .menni.
Szünet után Beck Lajos, Simonyi Sémadam Sándor szólaltak fel. Majd Bolgár Ferenc indítványára Frigyes királyi herceg tábornagyot és. Kövess gyalogsági tábornokot
táviratban üdvözölte a Ház.

Vihar a tanácsülésén a színházi konzorcium miatt.
(Saját tudositónktól.) Január nyolcadikán Balogh Károly pénzügyi tanácsos (beadványt intézett a város tanácsához, amelybe®
szeptember 'elsejétől — az uj színházi esztendő kezdetétől — a színház konzoreionális állapotúinak megszüntetését proponálja. Előadta a tanácsos a beadványban, Ihogy csak a
világháború okozta bizonytalan
helyzetiből
alakult ki az a körülmény, liogy a városi tanáos a színház igazgatóját a szerződés teljesiteséiwk kötelezettsége alól felniientette. Kérte Balogh, hogy a tanács hivja fel a szán iga?gatót a. 'vállalt kötelezetttségok teljesítésére
lés kötelezze, hogy a szerződött tagok nóvse.rát májius tizenötödikéig mutassa be. Azzal
az indokolással kiérte ezt Balogh, hogy az a
bizonytalan helyzet, amelytől a szinház flhanciális dolgait a háború kitörésekor féltetteik, tisztázdott, szinház (kitűnően megy<
az igazgató felelősségét tehát vissza kell álU"
tani.
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A (hétfői' tanácsülésen ez a beadvány v 1 '
Iharos jeleneteket provokált. Balogh Károly'
felszólalt és azt a kérdést intézte dr. Ga<d t
Endre kulturtanáesoshoz, miért nem referálta még a beadványát. Nyolc nappal e z e l ő t t
adtam Ibe az indítványt — mondotta IBaloglh |
és még mindig nincs a tanács előtt. Tudtom
mai a szinház a városé, nem pedig a km Itta"
tanácsos uré, aki csak akkor csinálhatja azk
ami neki jólesik, ha saját, színháza lesz. Fő®' |
tos közügyről van szó, követolenn a l é g g y é "
sahib intézkedést!
Balogh .megismételte a b e a d v á n y á b a . ®
foglaltakat és ismételten követelte, hogy Jl- I
mássy Endre feleljen meg a szerződésibe11 í
vállalt kötelezettségeinek. Taschlcr
Encta
azt ajánlotta, hogy a tanács a szinügyi ü1' j
zottságtól kérjen .véleményt, Bokor Pál P° k
gármtester helyettes is csatlakozott a föjeta"
ző véleményéhez.
iDr. Turóczy Mihály főügyész azt jata'L.
solta, hogy február elsejéig adjon a tanács "
szinügyi bizottságnak időt arra, hogy vél1''
menyét beterjessze. Ezt a tanács elfogadta
de ezzel a kincs helyzetnek nemi volt véta
mert most már dr. Gaal tiltakozott ez ell cI j ;
a mód ellen, amelylyel Balogh ezt az ügí^' ;
sürgeti. Ebből ismét vita támadt: B a l o #
nivótlannaik tartja az előadásokat, Gaal íü'rá
azt állította, hogy a lehető legjolblbak.
I
Nagyinelhezen elcsendesült a vihar, lecs>
lapodtak a kedélyek, Gaal Endre egy data
big még az aktáit rakosgatta, majd elhagy', i
.a tanácstermét és a továibbi tárgyalásokh® ,
nem vett részt.
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A török Vörös Félhold

képeslevelezíb

lapjait 20 fillérért árusítja az Országos Bi
zottság, (Budapest, képviselőház.)
— Fáklyásmenet Montenegró kapitulációj á n a k örömére, A Délmagyarország adott elsőnek 'hírt arról, ihogy Nikita király megadta
magát a központi hátaimaik diadalmas seregeinek. Fegyvereink eme nagyfontosságú tényét a Délmagyarország
kiilön kiadásából
tudta meg Szeged közönsége.
Valósággal
tépték a liaipokat az árusítók kezéből1. — Az
•esti órákban két fáklyásmenet vonult végig
az első béke örömére a városon hangos zeneszóval: a honvédzenekar és a huszonnyolcasok. Nagy tömeg csatlakozott a vigan masírozó zenészekhez és egész a kaszárnyáig
kisérték el őket.
— M é g egy indítvány a közéleímezés
ügyében. Dr. Gerle Imre, törvényhatósági bizottsági tag kedden inditványt nyújt be a
januári közgyűléshez a közélelmezés ismeretes ügyében. Az indítvány három pontból
áll és azt kívánja, hogy a közgyűlés ia városi
üzlet és huskimérés ügyeinek megvizsgálására bizottságot küldjön ki, a közéíelimezés
intézésére okleveles gazdászt alkalmazzon.
Dr. Gerle 'indítványának indokait .a közgyűlésen kívánja elmondani.

amennyiben a Város közönsége a nyugdijszabályzatot a belügyminiszter észrevételeinek megfelelően átdolgozza, az még a jóváhagyási záradékkal való ellátás előtt életíbe
léphessen. A város elfogadta a miniszter feltételét, a szabályzatot az észrevételeknek
megfelelően módosította s ezzel beállott az a
feltétel, melynek alapján a uyugdijszalbályzat a jóváhagyási záradék rávezetése előtt
életbeliélplhetett. Kétségtelen tehát, hogy a
törvényhatóság helyesen járt el, midőn özv.
Lázár Györgyné nyugdiját már az uj nyugdijszabályzat alapján állapította meg. S
minthogy iMihalovies Dezső panaszos sem állította, hogy az özvegyi nyugdíj az uj szabályrendelet megsértésével állapíttatott volna meg, a panaszt — amint az ítélet megokolása mondja — jogos alap hiányában el kellett utasítani. lA közigazgatási bíróság termésszetetsen csak a nyugdíj összegének jogossága tárgyában ítélkezett; a kegydij kérdéséiben az irat ókat áttette a belügyminiszterhez, ahol néhány nap múlva fognak éhben az ügyben határozni. Érdekes, hogy dr.
Somogyi Szilveszter polgármester felterjesztéséiben Lázár György kiváló érdemeire hivatkozva, maga is (elutasítani kérte a tiszti

főügyész panaszát.
— Kitüntetés. Dr. Bav Bertalan szegedi
iáráisbirót, aki mint százados-Jbodbi.ró tol ipsit
katonai szolgálatot, őfelsége a Signum Laudisszal tüntette ki.
— Mikor fesz készen a városrendezési
tervezet. Balogh Károly pénzügyi tanácsos, a
— Személvi hírek. Dr. Cicafricis Lajos fő- városi tanács hétfői ülésén bejelentette, hogy
ispán hétfőn Szegedre érkezett, hogy a keddi
a mérnöki hivatali még nemi terjesztette elő
közgyűlést előkészítő tanácsülésén ás a töra
városreimíez'ti tervezetet és intézkedést
vényhatásági bizottság szerdai közgyűlésén
elnököljön. — Blasikovich Ferenc kanonok, kért. A tanács utasítani fogja a mérnöki hiországgyűlési iklcjpviselö Szögeden tartózko- vatalt, hogy a tervezetet mielőbb mutassa Ibe.
dik,
— A hadsecélvzö központi bizottság ülése.
— A szegedi hadseregszállítók pöre a A (hadbavciipuflt katonák családtagra inak seKuría előtt, Budapestről ielentik: A Fúria III, gélyezésére alakult köznouti bizottság január 19-én szerdán d. e. fél tizenkét óraikor a
büntető tanácsa január 27-én és a következő
széképület bizottsági .termében ülést tart,
napokon fogja tárgyalni a szegedi hadiszál- amelyre ezúton is smeahivja a tagokat Bokor
lítások körüli visszaéléseik' körüli visszaélé- Pál polgármester helyettesi, ügyvezető alsek bűntettével vádolt Beregi Béla ós társai elnök.
— A köztisztasági telep leltára. Decembűnügyét..
berben Balogh Károly javaslatot terjesztett
— L á z á r polgármester özvegyének nyuga tanács elé és kérte, liogy a köztisztasági
dija. I-meretes, hogy néhai Lázár György poltelep ingóságairól leltárt vegyenek fel. Migármester özvegyének nyugdija iegy íziben
ntán a leltár még mindig nem (készült el, hétmár a legmagasabb fórumokat is (megjárta
főn a tanács utasította a köztisztasági hivas a város törvényhatósági bizottsága kény-'
tal vezetőjét, hogy haladéktalanul terjessze
te le n volt a teljesen inegsemíniisitett eljárást
a leltárt a tanács' elé.
újból lefolytatni. A mnlt év októberében a
— A d o m á n y a Sajtószállás-ra. A Vidéki
város közgyűlése ismét rendezte az ügyet s Hírlapírók Országos Szövetsége legutóbb
özv. Lázár György,né ellátási összegét 8000 mozgalmat indított egy kárpáti falu felépítékoronában állapította meg; ebből. 4300 koro- siére. A z országos gyűjtésnek >már eddig igen
szép eredménye van. A hazafias célra a mai
nát nyugdíj iés 3700 koronát kegydij eimén
napon a V jH. O. Sz. ügyésze: Reiniger Jakab
kívánt folyósítani a közgyűlés. A határozatot
és neje 500 koronát adományoztak.
Mihalovics
Dezső törvényhatósági bizott— Letartóztatott pénzhamisító. A rendsági tag és dr. Thuróczy Mihály tiszti főőrök már néhány hete figyelik Galanta Anügyész megfellebbezték. Mihalovics előadta
drás (hatvanhat esztendős foglalkozásnélküli
Panaszában, hogy Baross Gábornak, a volt
veit napszámost, mert Valaki fel jelentette,
kereskedelmi miniszternek özvegye, tudohogy hamis pénzt gyárt. Kei-esete nem volt
mása szerint ne!m kap 8000 korona nyugdijat
az öregnek, mégis mindig vásárain i járt.. Vas hogy Szeged város vagyoni helyzete ily
sárnap végre megállapították, miből költeösszegű ellátás megállapítását nem engedi
Erna M o r é n a !
Erna M o r c n a j
meg. A panaszokkal minapi ülésén foglalkozott a közigazgatási bíróság s mint fővárosi
tudósítónk jelenti, azokat elutasilfctta. A közigazgatási bíróság ítéletének, melyet gróf
Lázár Árpád előadása alapján hozott meg,
igén érdekes a megokolása. K i f e j t i a^ jogerős
ítélet, hogy a belügyminiszter a város ^ uj
nyugdijszabályrendeletét az észrevételeivel
nem érintett részében jóváhagyta és kijelentette, hogy nem tesz kifogást az ellen, hogy

Jön!

Jön!

Szerdán és isiiiirfGHén.
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íkezik a munkanélküli gyanús ember. E g y
rendőr, igazolásra szólította, miikor épen egy
üzletbe akart belépni, az öreg meglepetten
nyitotta ki a markát: hamis egykoronások
voltak benne. A rendőr kiment Galanta lakására, ahol a pénzhamisításhoz szükséges
gipszmodelleket,
önt vényeket és (különféle
szerszámokat talált az ágyban elrejtve. A
pénzhamisító aggastyánt letartóztatták.
— Petrovics Szergej helyes számitésa.
A háboru kitörésekor a cár, jobban mondva
Nikoláj nagyherceg a legszigorúbban lépett
fel a megvesztegetések ellen. Oroszországban
most már persze néni lelhet senkit sem vesztegetni. Legalább amellett bizonyít az alábbi
eset:
Petrovics iSzergej szeretne 500.000 pár
hadi csizmát szállítani és elmegy Maszkvába
a hadbiztosságíhez. Előzőleg az egyik pápának 1000 rubelt, ad, ihogy egy fél óra unulva
megszólaltassa Moszkva összes harangjait.
E g y fél óra múlva Szergej a főhadlbiztos
előtt áll. Óriási harangozás hallszik a hivatalos helyiségbe.
— Mit jelentsen ez? kérdi csodálkozva a
főhadlbiztos.
— Én voltam bátor, kegyelmes aram, harangozta tnL
— Igen? És miért?
— Mert az én számításom szerint ebben
a pillanatban vonulnak be a franciák győztesen Berlinbe.
— Meg van ön bolondulva?
•— Nem én, kegyelmes uram és fogadok
önnel 20.000 rubelbe, hogy az én számitásom
helyes.
A főhadlbiztos kaipva kap az ajánlaton és
Petrovics Szergej számítása csakugyan helyesnek bizonyult. A franciák ugyan nem
vonultak be Berlinibe, ide ő megkapta a csizmaszál litóst.
— Előadás a csecsemővédelemrrtl. Az
itteni hatósági csecsemővédelmi bizottság
meghívására dr. Berend
Miklós egyetemi
magántanár a magyarországi csecsemővédelem egyik legkiválóbb országos nevű szákférfije folyó hó 23-án délután 4 órakor a városháza közgyűlési termében a csecsemőhalandóság elleni küzdelem eimén előadást tart.
Dr. IBerend Miklós egyetemi magántanár
már évek óta tanulmányozza a magyarországi csecsemőhalandóság oikaif és ezen a téren az ország legkiválóbb szaktekintélyének
egyike. A hatásági csecsemővédelmi bizottság ezúton is felkéri a veszélyeztetett csiecseimők ellenőrzését vállalt úrnőket és az érdeklődő közönséget, hogy ezen előadásra minél
nagyabb számiban megjelenjenek.
— Szervezkednek a faiparosok. A szegedi
faiiparosoik vasárnap gyűlést tartottak, amelyen Ttainer Ferenc elnökölt. Elhatározták,
hogy a szegedi színházban február negyedikén bemutatásra kerülő Ugarimádás
cimü
darab első előadása alkalmából dr. Szalag
Józsefnek és Cserzy Mihálynak koszorút fognak átnyújtani. A z elnök felhívta a tagok figyelmét arra, hogy a háboru pusztításai főként a Balkánon sok munkára adnak alkalmat, ezt csak közös szervezkedéssel lehet elvégezni. Indítványozta még, hogy a ipónzügyigazgatóságtál adójuk egy részének elengedését (kérjék. Elhatározta a gyűlés, hogy
az ipartestület utján felkéri a várost, hogy a
jövőben minden Vállalkozásnál szegedi iparost foglalkoztassanak.
— Felhívás az Urinők Otthona ügyében.
A Felebaráti Szeretet Szövetség — imint azt
már jeleztük lapunkban — nemrégiben elhatározta, hogy az Urinők Otthonának létesithetése érdekében memorandummal fordul a
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kormányhoz. Ennék megtétele előtt azonban
szükségesnek tartja, bogy a nemes célú intézmény keresztülvitelének leglényegesebb kérdéseit az ügy iránt érdeklődőkkel ós az Urinők Otthonaiba belépni óhajtókkal előzetesen
megbeszélje. A Szövetség vezetősége ennélf o g v a felkéri mindazokat az urinőlket, aikik a
létesítendő otthonnak majdan a tagjai óhajtanaik lenni, ugy azdkat is, akik az ügy iránt
bárimi tekintet/ben is é-rdelklődnek s arra vonatkozóan bárminő felvilágosítást, útbaigazítást kívánnak nyerni, hogy akár e hó 18-án
kedden, akár pedig 21-én pénteken, mindenkor délutáni 4 és 7 óra (között, a Szegedi Uri
Kaszinó hölgy termében szíveskedjenek megjelenni.
— Aki nem szereti Ferenc Jóskát. A
szegedi törvényszék He vessy Kálmán elnöklésé vei működő tanácsa hétfőn egy kasalhidi
vagyonos parasztasszony felségsértési ügyében Ítélkezett. A z asszony: Feldbáhó
Bogdáni lét azzal vádolta meg az ügyész-ég, hegy
1915. december hetedikén Hasaibidon, a nyílt
utcán azt kiabálta:
a királyt, ezt a
sváb Ferenc Jóskát. Felségsértés és nemzeti
gyűlöletre való izgatás miatt vonták felelősségre. Eelbálbóué tagadta á bűncselekmény
elkövetését, de a kihallgatott tanuk ellene
vallottak. Dr. Sztachó ügyész vádbeszéde
után a biróság egy havi fogházra és ötven
korona
pénzbüntetésre
ítélte a királyiséritö
asszonyt, az izgatás vádja alól azonban -r
bizonyiték-ck hiányában — felmentette.

Szeged, 1916. január 18.

TELEFON:
11-85.

Igazgató:
VAS SÁNDOR

TELEFON
11-85.

Kedden,

Rudolf Schildkraut
legszebb alakítása.

— Orosz fogságban. Csiki Csikasz Lászl é
Csiky Lászlónak a nyugalomba vonult szegedi színművésznek a fia, a pozsonyi 13-ik
honvéd gyalogezred önkéntes szakaszvezetője
Toporouc és Rarance között egy előőrs szolgálat alkalmával hadifogságba esett.
— Aki tyúklopásból élt. Szabó Vince és
Pap Mihály rókusi rendőrök elfogták Kási
Károly volt szállodai portást, akiről a vallafáis során kiderült, hogy rendszeresen űzte a
tyrik lopást. Kási hat hónapja lézeng minik anélkiil a városban és csak ilyen módon tudta
magát fenntartani.
— A felsőtanyai vadvizek
levezetése.
Hétfőn délelőtt dr. Somogyi Szilveszter polgármester Katona Béla műszaki tanácsos, az
aradi kulturmérnükség főnökének társaságában kiutazott Sádorfalrára. bogy a felsőbányái vadvizek levezetését a helyszinén tanulmányozzák. A z a vélemény szakemberek körében, hogy a felsőtanyai Vadvizek idegen
törvényhatóság területéről folynak át.
Az
esetben, ha ez megállapítást nyer, a földművelésügyi miniszterhez tesz a -város felterjesztést.
— M ű k ö d t e k a tolvaiok vasárnat) éjjel.
A [Bocskai-utca 9. számú háziban, özvegy
Flaschner L a j o s r é lakásának padlásáról hétfőre virradóra -kétszáz (korona értékű szappant loptak el, eddig ismeretlen tettesek. A
Csongrádi-sugárut 52. szám alól pedig fajtyukokat tulajdonítottak el — Valószínüleg
ugyanazok — a tolvajck. A rendőrség megindította a nyomozást.
— Vigyázatlan villamos kocsivezető. Vasárnap délelőtt a Szege dallom ás 'felé baladó
20. számú villamos kocsüból kiesett
fíáez
István kocsivezető. Eejón súlyos sérüléseket
sze.n vedett, a mentők a városi közkórházija
szállították.
— A d o m á n y o k . Az alábbi sorok közlését
kérték: A Szeged-pályaudvar beteguyugvó állomás vezetősége 1915. V.. hó 1-től 1915. X I I .
hó 31-ig történt alanti adományokért bálás
köszönetét nyilvánítja: Bálint' Jáuos 2, Benkő József 30, Benedikt Ferencné 5. Ragii András persely.gyűjt és 5.60, iBalasa Jáncsné 16,
iBoihn étterem persely gyűjtés 7.10, Ghilko
Rózsi 4, Deutsöh Bernát persely gyűjtés 7.20,
Englánder József 14.31, Dr. Eisenstein Jakabbá 5, Kónya Ferenc 10, Kotányi Max 100,
Koszorú megváltások 250, Kiss iMórné 8.30.
Kendergyári munkások 199.28, K r o o Adolf
persélvgyüjtés 22.22, (Merc ,T. p-ers-elygyüjtés
10 80, dr. Onkonyi Edóné 2, Poliák Nándor 40,
Panal Pál 20, dr. Rattmann 6.90, Szieil J. perselygyűjtés 13.58, Szvcboda Károlyué 4, dr.

Dráma 4 felvonásban.

Tóth Lajosné 10, Tóth Péter persely gyűjtés
132.(25, Templomi perselyek 5C0, V a j d a iSándor 10 korona, Természetbeni adományokért:
Árva.y Sándor és Fia, Aigner József if.,
Englánder József. Sohweiger S„ Márton
István, Bol-aivári József, Bagi András, Városi rendőrség, Wagner Gusztáv.
— Slemil. Egy kevéske túlzással állandó
üztomü ifilmlakamához lehet (hasonlítani a
Korzó-mozit, miért az igazgatóság minden alkalmat -megragad, hogy a fővárosi 'mozikkal
egyidejűleg mutassa be a film,technika legújabb alkotásait is i g y a közönség valósággal
lakmározhat az u j műsorokban. Tegnap este
is egy kitűnő (képet mutatott he a. Korzóimozi. Rudolf iSdhildlkraut já-tsza benine a ifőszerept, a. tőle sokszor 'megcsodált művészettel. A darab cirne ,miamii" négy ifölvonásos
életképnek van jelezve, de taunyi a humor
benne, hogy vígjátéknak is megfelelne. Még
kedden marad műsoron a -remek kép. (Szerdán
és csütörtökön „ A fattyú" cimü nagyhatású
kép kerül bemutatásra.
— A városi nyelviskolában uj francia,
német, angol és t ö r ö k tanfolyamok nyilnak
meg jannár 1-én. Beiratkozni lehet, naponkét
a Városi Felsőkereskedelmi iskolában földszint
jobbra, délelőtt és délután. Telefon 14—11.
Igazgató, Jakab Dávid.
FR0MMER, BROWNING. 1914. modelu steyer pisztolyok
Sebők Mihálynál Szeged, Valéria tér kaphatók.
Erna M o r é n a !

Erna M o r é n a !
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Az Unió és Mexikó
összeütközése.
El Paso, január 17. (Reuter.) Huerfa meghalt. Kihirdették a z ostromállapotot. A rendőrség, amerikai katonák és polgárok
megtámadták a mexikóiakat, hogy őket elűzzék.
Heves harc van folyamatban, amelynek eddig sok sebesültje van.

Életkép 2 felvonásban.

Valamint az uj
kisérő műsor.

Berlin, január 17. A
Wolff-ügynökség
szikratávíró utján
jelenti
Washingtonból:
Pali republikánus- szenátor
a szenátusban
beszédet tartott Wilson elnök mexikói politikájának irányáról és kifejtette, hogy az elnök azzal a szerencsétlen eljárásával, amely
szerint elismerte Ca-ranza kormányát és azt
fegyverek küldésével támogatta, felelős a
Chiuhua hunban megölt 17 amerikai haláláért. Stone szenátor, a külügyi bizottsági einök, egy intervjuban kijelentette, hogy nagyon kellemetlen volna -az -Egyesiilt-Államokra, ha ilyen időkben háborúba
bocsátkoznék Mexikóval. Azon a -nézeten vagyok,
hogy oly -amerikaiak, akik hasonló helyekre
merészkednek menni és azok, akik a hadviselők hajóin a haditeriileíre
merészkednek,
bünt követnek el a kormány ellen, amelynek
védelmét követelik.
Én egyáltalában nem
vagyok meggyőződve, liogy valamikor nem
lesz szükséges az, hogy Mexikóba vonuljunk,
de most nincs itt az ideje annak, hogy háborúról beszéljünk.
India uj alkirálya.

Előadások:

5, 7 és 9 órakor.

London, január 17.

Lord

Clielmsfordot

kinevezték India aiki-rályává. Hivatalát március végén fogja elfoglalni. (M. T. I.)
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€gy nenjzetközi szélhámos
vendégszereplése Szegeden.
Saját tudósítónktól.)
Talán három éve
•lehet annak, hogy Budapesten a nyári lóversenyek -alatt az államrendőrség két iigyes
detektivje letartóztatott egy feltűnő eleganciával öltözködő lakkoipős, íehérkamás-nis
gentlemant. Pozitív vád nem volt ellene, közelebbről nemi ismerte senki, csak azt, tudták iró'la a tízkoronás hely
turflátogatói,
hogy állandóan huszártisztek
társaságában
jelenik meg a gyepen. Napokig figyelték,
minden lépését követték mint az árnyék, mig
elegendő bizonyíték nem volt a .kezükben,
hogy a kifogástalan ur — szélhámos. A nyári
futtatások utolsó napján történt -a leleplezése
minden feltűnés nélkül, a legnagyobb csöndben. Maguk a detektívek sem tudták, hogy
milyen jó fogást csináltak. Csak késő éjjel
derült ki, hogy a letartóztatás ellen erélyesen tiltakozó gavallér a kontinens egyik legliirhedtebb szélhámosa. A túrion Rittmeister
Búron von Kettenburg néven szerepelt, porosz vezérkari tisztnek adta ki magát és elhitette a huszártisztekkel, hogy
azért jött
Budapestre, ihogy versenyistállója
részére
megfelelő magyar zsokét szerződtessen.
Reggelre már nem akart lovast
hoppegarteni istállója fellendítésére,
vallott, mint a karikacsapás.
(A

találni
hanem

titokzatos

báró.)

Ezerkilencszáztizenkettőben — még Krec-sányi Kálmán detektivfőnöksége idején —
egy- rqjgi mágnás, csalójából származó huszárönkéntes ál ütött be a főkapi tányságra.
Bement a detéktivfőnökhöz, akiinek előadta,
hogy az éjjel a Folies Capric-ban együtt mulatott egy magát Rittmeister
Báron
von
Kéttenburgnak nevező állítólagos porosz vezérkari kapitánynyal. Ugy ismerkedett meg
vele, hogy -a lóversenyen- a kapitány véletlenfii meglökte, mikor a .pénztárnál tikettet
akart váltani, bocsánatot, kért és bemutatkozott. Polgári ruhában volt az állítólagos porosz tiszt és ő beszélgetni kezdett vele. öszszeismerkedtek, verseny után együtt vacsoráztak, majd -at orfeumba' mentek. A költségeket az önkéntes fizette, a kapitánynak csak
borravalót kellett volna adni. Nyalt is a zsebébe, ijedten keresgélte össze a zisebeit, közben félhangosan ismételgette: — Verdamt,
verdamt! Közelebb hajolt az önkénteshez é-s
ijedten súgta, hogy az erszényét, amelyben
körülbelül tízezer márka volt, elvesztette. Az
önkéntes, — nem kérte ugyan a bajtárs, mégis -szinte kötelességének érezte kisegítem felajánlott száz korona kölcsönt, a-rmt- a vezérkari tiszt örömmel elfogadott. Nem a szaz
korona miatt jelentette az esetet, lhanem gyanús volt a z erszény manőver.

löitös — előkelő porosz vorsenyistállótulajdcuoshoz nem méltó — dolgok derültek ki.
Megállapították a defektivek, hogy a báró
mindig -más zugszál-Iedában lakik, nappal a
cilindert sportsapkával cseréli fel és — nincs
felöltője. A versenyekre pontosan kijárt az
álkapitány, mindig a tiz ko-ronás helyről
•szemlélte az izgató finisJheket, de futtatás
után mellékutcákon kóborolt és zsebből evett
tepertőt.
A detektivek egyelőre meghagyták a bárót abban a tudatban, hogy viselkedése minden gyanún felül áll, de közelgett -a lóversenyek utolsó napja. Tudták a rendőrök,
hogy ,az álporoszt csak a futtatások kötik a
fővároshoz, ismerték annyira az ilyen szélhámosok természetrajzát. Nem tehetett tovább várni, a nyári versenyék utolsó napján
elkeltett dőlni, kit takar az előkelő maszk.
Krecsányii detektivfőnök személyesen vezette
a nyomozást, a versenytéren lépésről-lépésre
követte a szélhámost. A detektivek két oldalt — távolról — kisérték állandóan figyelemmel. Előbb a biifíébe téri be a báró, pezsgőfröcsdsöt ivott egy huszárezredes társaságában. Az első futam után a huszártisztek
összeadtak pár száz -koronát, liogy a következő futamban egy lovat megfogadjanak. A
báró — ezt a detektivfőnök hallotta — odaszólt a tiszteknek:
— Adjátok ide a pénzt, én nagyobb öszszeggel akarom megfogadni ezt a lovat. Ugy
is lemegyek a pénztúrhoz, nektek is váltok
jegyet.

A tisztek odaadták a pénzt. Kettenburg
báró lement a pénztárakhoz — a detektívek
utána — visszanézett és lassan (megindult a
kijárat felé. Az előkelő ur el alkart szökni a
pénzzel, de a detektivek is résen voltak.
Hagyták, hogy kilépjen -az ajtón, ék-kor elébe
állt Krecsányi és igazolásra szótrtott-a fel.
Az álbáró erélyesen tiltakozott a molesztálás ellen, kikérte magának, ihogy útját állják és ügyvédjét emlegette, aki majd elégtételt szerez neki a zaklatásért. Az imponáló
fellépés kárba veszett, a detektívek kocsiba
ültették és bevitték a főkapitányságra. Fényképét hamarosan megtalálták a fekete-könyvben, kiderült, liogy az álbáró összesen nyolc
esztendőt ült Európa különböző börtöneiben.
Nemrég szabadult ki a börtönből, volt egy
pár koronája, eljött hát Budapestre szerencsét próbálni. Bevallotta, hogy osztrák származású, Bécsben előkelő rokonai vannak és
Ritter Alfonznak hívják. Ült ,már sikkasztáséi t, mert -mint erdőgyakornok negyvenezer
koronát tulajdonított el a kasszából. Elszökött a pénzzel Angliába, ahol egy orfeuménekesnővei egy hónap alatt elverte az egészet. Csalásért három évet kapott, egy elzülKrecsányi megkérdezte
az önkéntest,
lött magyar gróffal: Sztáray Tiborral együtt
hogy milyen külsejű az a z előkelő porosz.
követtek el különböző rosszul sikerült pénzKatonás
testtartás, es ist
erreicht-bajusz,
ügyi manővereket.
szőke, amilyen osak egy valódi porosz kapitányé lehet, csíkos nadrág, zsakett, fehér
mellény és cilinder. A detektivfőnök megköszönte a fel világosii tást és magához kérette
lovag Bialokurski

Géza 'és Püspöky

Sándor

detek-ti veket,
(Báró

ur, egy

szóra...)

Pár napig messziről figyelték a detektívek a báró uratf akiről mór az első nap kü

(Budapesten

nem lehet

— Sohasem estem be
kélységért,

dolgozni.)

még ilyen

cse-

mint itt. Alig pár száz koronát

kerestem és mégis súlyos büntetést

kapok,

mert már sokszor voltam büntetve, — mon-

szártisztek közelébe. A lóversenyen a kasaszák előtt nagy tolongás van, ott kikeresett
magának egy fiatal huszártisztet és azt meglökte. Előkelően megemelte a kalapját és bemutatkozott:
— Pardon, Rittmeister 1 Búron von Kettenburg — és megvolt az ismeretség. A többi
már gyerekjáték egy olyan embernél, mint
ő, ment csak arról voltis zó, tud-e -a társaságukban ugy viselkedni, hogy gyanút. ne
fogjanak. Igaz, hogy mikor katonai kérdéseket tárgyaltak és az ő véleményét is kikérték, csak bakaidejéből merített felvilágositásokkal szolgálhatott, de a tisztek mégsem
sejtettek semmit.
Töredelmesen bevallotta, hogy
Pesten
csak ezután akart munkába fogni, -előbb a
pénzalapot akarta megteremteni. Nem tagadta, hogy a Bristol-szálloda előcsarnokából egy felöltőt lapott, de egyéb biin — a
miért még nem Szenvedett büntetést — nem
terheli a lelkiismeretét.
A huszártisztektől
kért kölcsönökröt nem
nyilatkozott,
nem
akart senkit belekeverni- az ö saját külön
ügyébe.
Az eset akkoriban nagy port vert föl,
még a külföldi lapok is megemlékeztek róla.
Ritter Alfonz pesti tartózkodását és a lopott
felöltőt drágán fizette meg: egy évi börtönre
Ítélték.
*

Minden elmúlik, letelt az esztendő, Ritter kiszabadult és eltűnt Budapestről. Két éve
nem lehetett róla hallani -semmit, az-t is gondolhatta az ember, megjavult és vezekel bűneiért. Hétfőn azonban ismét feltűnt ez
a
nagystílű, simulékony modorú szélhámos, aki
ugy látszik, -legújabb tevékenysége színhelyéül Szegedet választotta. Itt láttuk porosz
ti-sztt egyenrirhában, bal.szeméin monoklival
cgy villamoson az állomás felé menni. Lehet, hogy már régebben tartózkodik Szegeden, az is tehet, csak ma érkezett, esak az
az egy bizonyos, hogy ha Rittmeister
Báron
ven Kettenburg egy társaságban megjelenik,
ajánlatos a legközelebbi rendőrnek átadni.
A detektívek -különben is lázas .buzgalommal kutatják a városban, h a még itt van,
sorsát el nem kerülheti.
Tamás
Erna M o r é n a !

Rezső.
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Kávéház

Szeged előkelő kávéháza. Reggeli s
uzsonna kávék, legjobb kávéházi italok, bel- és külföldi képes és napilapok nagy választékban. Figyelmes
kiszolgálás. A n. é. közönség szives
pártfogását kéri
tisztelettel

KLEIN ERNŐ,

kávés.

A Délmagyarorsjság telefonjai

dotta a kihallgatást vezető d-etektivfőnöknek.

Szerkesztőség

— Elmondta azt is, hogyan férkőzött a hu-

Kiadóhivatal

305.
81.

délmagyarorsszág

8
Erna Moréna !

Erna Moréna !

Szeged, 19*16. január 1&.
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Széchenyi-tér 2. szám.
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férfidivatcikkek, ingek, meleg alsók,

oooo

harisnyák s egyéb szükségletekben a

MŰSOR:

K E D D : Kits-Szfegcd j a v á r a a 28-asok jótekoinyoélii hangversenye ibérletszfin etlbe®.
S Z E R I M : A táncosnő, színmű. Páros
C S Ü T Ö R T Ö K : Nincs előadás.
PÉNTEK:
Ü nagysága
ruhája,
játék.
Lemlvay L i l i fölléptével. Bemutató. Páratlan.
S Z O l M B A T : Őnagysága
ruhája,
játék.
L e m l v a y L i l i fölléptével. Bemutató. Páros.
V A S Á R N A P d. u.: A hájas
ismeretlen,
operett.
E S T E : Őnagysága ruhája, játék. Bórletszünet'ben.
1
F ő v á r o s i ú j d o n s á g o k . A Magyar Szinház
pénteken mutatja ibe első előadásiban
I m r e u j v í g j á t é k á t : a Griin

Lili-t.

A

Földes

Vigszin-

házíban pedig szombaton lesz Sohönherr

Ká-

roly nagy sikereket aratott színjátékának: A
nőstény

ördög-nek

'bemutatója,

A k a s s a i s z í n i g a z g a t ó s z e r z ő d é s é t megh o s s z a b b í t o t t á k . A kassai szinház igazgatójának, Faragó ödönnék 1917-ben lejáró szerződését a városi tanács további 3 é v r e meglhoszszallbitotta, m e r t a háboru ideje alatt rendesen szervezett társulattal működött, majdnem minden héten klasszikus darabokat hozott műsorra, több opera előadást tartott és
a háhorus idők ellenére állandóan fix fizetést
adott társulata minden tagjának és számos
háborús intézménynek jelentékeny áldozatot
hozott.
S z i n h á z i p á l y á z a t o k . Balla Kálmán, a
délvidéki kerület színigazgatója, a soproni
színházat pályázat utján béribe kapta. A z
eperjasi színháznak pedig Kövessy A litert
lett az igazgatója.
Lux Terka színdarabja.

Az

ismert és népszerű irónőt Lux
a ciime. A

darabnak

országosan

Terka e g y f e l -

vonásos darabot irt, amelyr k

Alom-herceg

minden szereplője 110.

A z egyífelvonásctshoz Czobor
zsikát, amely a Fővárosi

K á r o l y irt mu-

Orfeumban ikerül

bemutató előadásra.

Alkalmi vásár

Sandbergnál
A legnagyobb választék m e c h a n i k a i és
elektrotechnikai játékszerekben, fényképészeti g é p e k b e n és
cikkekben.

Széchenyi-tér 16. M n 1204.
w t M i )

cipőujdonságok.

a legjobb bevásárlási Jorrás

SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET
SZÍNHÁZI

Báli

N o m T O t í

Á n i l h á T h a r f e

37334—11. 1915. szám.

Hirdetmény
a tőke kamat- és járadékadó alá tartozó
jövedelmek bevallása tárgyában.
Az 1916. évi január 20-áig a tőkekannat- és
járadékadó alá eső jövedelmeiket, az azokat
élvező egyén vagy erkölcsi személy bevallani
köteles.
Tőkekamat- és járadékadó tárgyát képezi
mindazon vagyon, mely a föld-, ház- és keresetadó, vallani int a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok ós egyletek adója álltai közvetve vagy közvetlenül nem érintetik; képezik
jelesül: mindazon kamatok, osztalékok és járulékok, melyeket az ország valamely lakosa
(egyén vagy erkölcsi személy) a következő
jövedelemforásokból, úgymint:
a) bel- vagy külföldről folyó életjáradékokból. özvegyi ellátásból vagy rokonsági évi járadékból;
b) kézi- vagy jelzáloggal biztosított vagy
egyszerű adóslevelekre, váltókra vagy bárminemii iköfcvényekre, bel- vagy külföldön kölcsönadott, továbbá hitbizományi, család! és
alapítványi tökéből;
c) belföldi.földbirtokkal összekötött, a földadó tárgyát nem képező dologi jogosítványokból;
d) külföldön fekvő föld- vagy liázbirtokból. Ipari, kereskedelmi s bármi nevezet alatt
értendő külföldi részvényekből;
e) az állani vagy
f ) törvény hatóságok
álltai kibocsátott a
külön törvények által adómentesség kedvezményiében nem részesített kötvényekből huz;
végre
g) a hitelüzlettel foglalkozó s alapszabályaik értelmében pénzbetétek átvételére jogosított pénzintézeteknél, továbbá takarékpénztáraknál és mindazon intézeteknél, melyekkel
takarékpénztári üzlet van összekötve, utalványok, betéti könyvek és egyéb betéti okmányok
vagy folyó számla melllett gyümölcsözés végett elhelyezett tőkéből folyó jövedelem.
Az adózók a vallomás beadásának köjíellezettsége alól a következő tökékből folyó jövedelmekre nézve mentetnek fel:
1. a fentebb említett magyar államkötvények, —
2. iaz adómentességben nem részesített elsőbbségi kötvények, —
3. a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egyletek által felvett és jelzálogikig
biztosított itökék kamataira nézve.
Az ezen kamatok után járó tákekamaitadot
és pedig az 1) alattiak után a kifizető állami
pénztár, a 2) és 3) ala/ttik után a kamatokat
kiűzető társulat az illető kani ától ve zőn ek rovására vonja le s az illető kir. adóhivatalba
szolgáltatja be.
A pénzintézeteknél elhelyezett fentebb g)
alatt említett tőkékből folyó jövedelmet ezen
tőkék birtokosai szintén nem tartoznak adó
alá bevallani.
Ugyanis a pénzintézetek kötelesek ezen kamatjövedelem összegét és pedig:
aa) a kifizetett kamatok összegét évnegyedenként, minden év március, junius, szeptember és december utolsó napján:
b) a tőkésített kamatok összegét félévenként, minden óv január és junius utolsó napján a kir. adóhivatalnak kimutatni és az ezen
kamatok után járó adót egyidejűleg beszolgáltatni; jogositwa vannak azonban arra. hogy
ezt az adót a kifizetett vagy a tökéhez irt kamatokból visszatarthassák.
A tőkekamat- és járadékadó az adóévet
megelőző évhen élvezett kamat- és --Vradékjövedeílem utáu lévén kivetendő, az 1916. évi
adóztatás alá az 1915. évben élvezett kamat
(járadék) jövedelem váltandó be.
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Cégtulajdonos: F O D O R I Z I D O R
Kárász-utca, K
éZBü
lUBSbBBil épülete.

HrUUdZDdO

A tőkekamat- és járadékadó az adóköteles
fél állandó tartózkodási helyén vettetik ki.
Mindazok az adózók, kik ia 'tőkekamat- és
járadékadó alá tartozó jövedelemforrásukat az
államkincstár megrövidítésére irányított szándékból az adókötelezettek és adótárgyak összeírása alkalmával akár szóval, akár írásban
valótlanul mondják be, vagy eltitkolják, avagy
vallomásukat bizonyithatólag hamisított adatokra alapítják, az adótárgynak egészben vagy
részben történt eltitkolásával elkövetett jövedéki kihágás miatt az 1909. évi X I . t.-c. 93. L a
értelmében büntettetnek.
Kelt Szeged, 1915. évi december hó.
A m . kir.

DIVATOS

pénzQgyigazgatóság.

férfi-, fiu- és női

ö l t ö n y ö k , k a l a p o k , s a p k k stb.
r e n d k í v ü l i o l c s ó n s z e r e z h e t ő k be

KRÉMER

M-mozl

(ágnál, Kossuth balos-sugárul 8.

Telefan773,

épületében

1 kg. potyka K 3'BO,
1 kg.-tól 5 — 6 kilógrammig
továbbá

K 4'20,

harcsa,

süllő

és

cigányhal

is kapható.

Begyújtáshoz legolcsóbb
a papír hulladék, K b . 7 0 kilós b á lákba p r é s e l v e 2 koronáért k a p h a t ó

V á r n a y L.
APRO

HIRDETÉSEK.

Izzad valamely testrésze? Ugy használja a
dr. Leinzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
Szécnenyi-tér.
250

Fájós fogára vegyen
mielőbb a híres Leinzinger-féle f o g c s e p p b ö l
üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

H a l ő s z ü l é s ellen
csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle „Hajrestorer*
használja. Ára 1 K20 fill.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
!>zéchenyi-tér.
250

Hajhullás, hajkorpa
gyorsan elmúlik a Leinzinger-féle „C h i n a h a js z e s z " által. Ára K 120
Kapható Leinzinger Gyula
yógyszertárában Szeged,
zéchenyi-tér.
250

Legjobb hajfestő az
országosan elismert Leinzinger-féle. Ára 2 K 50 f,
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertarában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Gyomorbajosok dicsérik a Leinzinger-féle
gyomorcsepp jó hatását.
Üvegje 1 koronáért kap-,
ható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged
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