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LEGÚJABB.
L U G A N O : Turániban Salandra minisz
tereinők Canbiano szenátor üdvözletére válaszolva kifejtette, 'hogy a háború elsorvasztja a nemzet erejét. Kérte, hogy támo
gasság a jelenlegi kormányt és az esetleges
következő kormányt is, mert rövidesen beállhat az az idő, mikor a mostani kormány
visszavonulni kény-szerül.
B E R L I N : A Lokalanzeiger a Lusitaniaügygyel kapcsolatban kifejti, hogy Németország az Unióval a béke fentartását óhajtja. Ha Washingtoniban imáskép döntenek, a
felelőség nem terheli a német népet.
B E R N : A Svájci Távirati Ügynökség
jelenti Athénből: Mély benyomást tett itt a
szerb szkupstina Görögországban tartózkodó tagjainak az a kijelentése, hogy Szerbia
minden áron békét akar kötni és ebből a
célból mindenekelőtt a dinasztiát és Pasicsőt kell feláldozni.
G E N F : A kamara tegnapelőtti ülésén,
melyben Briand a m á r
emiitett
beszédet
mondotta, a következő incidensről kell megemlékezni: A baloldalról felhangzott lármás
közbekiáltások által felizgatva, Briand igy
kiáltott fel: Mi parancsszóra nem rnagya
rázhatjuk meg nyilvánosan a Zeppelinek ellen való védekező rendszabályokat. Ha elvesztettük az önök bizalmát, akkor vissza
vonulunk.
B U K A R E S T : A „La Politique" beszélgetést közöl a konzervatív párt kiváló tagiával, Cantacuzene Gergely herceggel, aki
éppen most tért vissza németországi útjáról
Cantacuzenenek alkalma volt Berlinben
Zimmermann imásodáI|airntükárral beszélni.
Cantacuzene el van ragadtatva
Németország szervezetététől és kiemeli, liogy az
élelmiszerek ott imég olcsóbbak, mint Romániában. Németországban sántikáló békét
nem akarnak kötni és mint
Cantacuzenek
ugy gazdasági mint pénzügyi körökben szószerint mondották, a háborút ha kell, imég
három évig is folytatják, hogy tartós békét
érjenek el. Végül a herceg m é g annak a véleményének adott kifejezést, hogy Németország ugy katonailag, mint
gazdaságilag,
legyőzhetetlen.
B A S E L : A „Tagesanzeiger" jelenti: A
Franciaországból érkező utasok révén jön
az első cenzurázatlan hir szemtanuktól
a
Párisi Zeppelin-támadásról.
Egy
Parisból
visszaérkező genfi újságíró beszéli, hogy a
Zeppelinek bambáinak hatása, borzalmas
volt. A sebesültek és halottak száma több
százra rug. Egész utvonalak
voltak még
nyolc órával a támadás után is elzárva,
hogy a sebesülteket és halottakat előbb eltávolíthassák és számukat eltitkolhassák.
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Péntek, február 4.

Repülőink Durazzót és Valonát
sikeresen bombázták.
B U D A P E S T , február 3. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Január 25-én öt,
január huszonhetedikén két, február 1-én
három tengeri repülőgépünk Durazzót és
különösen a város közeiében levő raktártáborokat pusztító hatással bombázta és noha
ugy a szárazföldi ütegek, mint a hadihajók
élénken tüzeltek rájuk, mindannyiszor sértetlenül tértek vissza.
Február másodikán Valonát három tengeri repülőgépünk bombázta és ott a kíkötöíelepeket, a flotta sáncokat és sátortáborokat többször eltalálta.
A szárazföldi és hajóütegek heves tüzelésében a repülőgépek egyikének motorját

találat érte, ami a gépet a tengerre való leszállásra kényszeritette. Konjovic sorhajóhadnagy, a csoport vezetője, habozás nélkül
leszállott a megrongált repülőgép mellé, a
bórától erősén hullámzó tengerre és a parti
ütegek, valamint két teljes gőzzel közeledő
torpedózuzó közeledése ellenére,
sikerült
neki a két sértetlenül maradt repülőtisztet
repülőgépén biztonságba helyezni, a megrongált repülőgépet alaposan
hasznavehetetlenné tenni, a kettős személyzettel még
idejében ismét felrepülni és 220 kilométernyi repülés után a cattarói öbölben sértetlenül visszatérni.
FLOTTAPARANCSNOKSÁG.

Albániai haderőnk elérte Kruja vidékét.
— Montenegróban csönd van. —
B E R L I N , február 3. A nagy főhadiszál-

niszterelnöki sajtóosztály.)

Az

Albániában

lás jelenti: A balkáni hadszíntéren a hely-

előnyomuló osztrák-magyar haderő elöcsa-

zet általánosságban változatlan.

pataival elérték a Krujától nyugatra eső vi-

LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

B U D A P E S T , február 3.

déket.
Montenegróban csend

uralkodik.

HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

(Közli a mi-

Repülők harca a keleti hadszintéren.
B U D A P E S T , február 3. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Bojantól északkeletre egy előállásaink ellen intézett orosz
rajtaütés meghiusult.
Keletgalioiában és a volhyniai arcvonalon mindkét részről élénk repülő tevékenység fejtetett ki.
A z orosz repülörajok egyike hat bombát dobott Buczaczra, amelyek két lakost
megöltek és többet megsebesítettek.
Egy
másik repülörajuk
Luek-tól
északkeletre
egy bombával megsebesített három
orosz
hadifoglyot.

A mi repülőgépeink sikerrel
bombázták a Cretkomtól nyugatra és Zbartól észak
felé esö területeket.
Különben helyenkint
tüzérségi harc
volt.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.
BERLIN, február 3. A nagy főhadiszállás jellenti: A keleti hadszíntéren a heiyzet
ál taiánosságban változatlan.
LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

jKontenegró már több békepontot el/ogaöott.
— Éhenhaltak az odamenekült szerbek. —
C A T T A R O , február 3. Cetinjében szakadatlanul folynak a béketárgyalások, melynek során a monarchia és Montenegró kiküldötteinek már több pontra nézve sikerült
megállapodásokat létesíteni.
A monarchia
képviselői folytonos érintkezésben
vannak
a külügyminisztériummal, melynek a tárgyalások minden mozzanatáról nyomban je-

lentést tesznek. Cetinje és Bécs között közvetlen távíró-összeköttetés létesült,
mely
kizárólag a diplomácia és a hadvezetőség
céljait szolgálja.
A szerb csapatok, melyek teljesen kiéhezetten és

Iorongyolva

Montenegróban

keresnek menedéket és itt is már hosszabb
ideje koldulásból tengették magukat. Sok
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A németek lelőttek egy francié és

ezer ilyen kolduló szerb katona lézengett |
már hónapök óta Montenegróban, a cetinjei
kormány több Izben interveniált az Olaszországba menekült szerb kormánynál, ezek— Élénk ágyuharc n y u g a t o n . —
nek a szerencsétleneknek fel segítése érdekében, de minden felszólítása hiábavalónak
B E R L I N , február 3. A nagy főhadiszál- Az arcvonal egyéb helyein is élénk tüzérsébizonyult, A nagy drágaság beköszönése
lás jelenti: Az ellenség tüzérsége Flandriá- gi, az Argonneokban pedig
kézigránátharután a hontalan szerb katonák igen nagy
ban élénken válaszolt az ellenséges állások- cok fejlődtek.
százaléka éhenhalt Montenegróban, A henak széles arcvonalon történt erös lövetéRepülőink Bercunes
vidékén
lelőttek
gyek között még ma is sokan
tanyáznák,
sére. Hulluohtól északnyugatra megszállot- egy angol és egy francia harci repülőgépet;
teljesen lerongyolt állapotban. Ezek összetük az arcvonalunk előtt robbantott két töl- a bennülök közül hároman meghaltak; a
fogdosására hatóságaink megtettek minden
csért.
francia megfigyelő súlyosan megsebesült.
intézkedést. A hegyek között elfogott szerNeuville vidékén a délutáni órákban az
LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG.
beket nagy csoportokban a monarchia bel- ellenség ágyúzása igen hevesen fokozódott.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
sejében levő fogolytáborokba szállítják.

angol iiarci repülőgépet.

Térhódításunk az olasz
fronton.
B U D A P E S T , február 3.

(Közli a mi-

niszterelnöki sajtóosztály.) A

tengermelléki

•arcvonalén

több

ágyuharc ismét

ponlcn

élénk volt.
A tokáéin! hídfőnél csapMarlnk árkászíáinaűással kiszéles'íelték a Santa Luciától
nyugatra eső állásaikat. Az ellenség által kiürített árkokban- számos
kaJanyagcí

holttestét

és sok

találtunk.
I i ő F E R altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

i
—

Hét

hadíáiajó

íngol

bősteíf^.

gőzöst sisiilyesztetf. —

Newyork, február 3. A Reuter-ügynökség
MVvport Newsből érkezett jelentése szerint az
Appam eltűnt ángol gözős német kobozmányi
b erény-,-.r vezetésével és német hadilobogó alatt
Old F
tbc, Virginia partjára érkezett. A gőzös! , Kanári-szigetek magasságában cgy német hadhajó feltartóztatta. Az Appnm gőzösöa
n.egiéi'ivL'Zésekor 42b ember volt. Ezek közül 138
öt olyan különböző hajó uiapa volt, amelyeket
az Appam feltartóztatása elölt etsülyeszteltek,

A német légi offenzíva hatása.
Lugano, február 3. Szalonikiból azt jelentik á Secolo-m\k, hogy a Zeppelin
Mo.

tárgyra vonatkozó interpellációt ezután elnapolták, miután Gallicni
hadügyminiszter

nasztirhól jött.
A ledobott bombák száma
körülbelül tizenöt volt. Eltaláltak a vámhivatalt is a francia főhadiszállást. Számos h í z
•".•• .'Oiidett, a dokk és a szalonikii bank clprszhilt- ;s állítólag egy angol szállitógőzös
í.% i< © tt'gálódott. A szalonikii bank raktáraiban kiütött tiiz több mint
cgy millió
káii okozott. A kár általában óriási. Tizenegy ember meghalt, valamennyi görög volt,
köztük két katona. Sokan megsebesültek, közöttük cgy angol cs egy francia katona.

felajánlotta, hogy holnap a hadügyi bizottságban fölvilágosítást fog adni.

Szaloniki, február 3. (Havas.)
Tegnap
reggel 3 órakor egy Zeppelin tevésen bombázta Szalonikii. Húsé gyújtó bombát dobott
le. Két görög katona, öt menekült, hét munkás és ötven más polgári személy megsebesült. Katonai épületekben nem történt kár.

Az angliai támadás sikere.

Berlin, február 3. Itt élénk örömet kelteitek a német íéghajórajnak kiváló teljesítményei. E Zeppelin-raj az
angol
nyugati
part északi részéig előnyomult;
működési
rádiusza tehát a legnagyobb, melyet ez ideig
még elérni sikerült. Az expedíció méltatásánál fontos tudni, Ihogy a szétlőtt helységek
egy része az angol municiógyártds
központ.Manchester, Nottingham
és
Ncicyork, február 3. Az Associated Press n ját alkotja.
bombázkövetkező Tielyé'ábitett jelentést k ö z l i - \ z Ap- Sheffield, melyeket eredményesen
pamot január 26-án kobozták et a Kanári-szi- tak, vasiban és szénben való
gazdagságuk
getek közelében. A hajón 151 ember volt. A né- miatt a szigetország fő ipari centrumát almet hajó — amely Lapj elemesek szerint jelző- kotják. Ha természetszerűen nagy óvatosságjacht, — összesen hét gőzöst siilyesztett el s gal és lelkiismeretességgel
megfogalmazott
ezek a következők: Foi'brid.go, Ariadné, Treda, vezérkari jelentés, egy mindenütt észlelhető
Dromoby, Farringionford, Clan Maetavish és volt nagy hatásról, hatalmas robbanásokról
A rí hu r.
és gyakori égésekről számolt be: az eredLondon, február 3. Jíew-Port-Newsből je- ménynek nagynak kell lennie.
London, február 2. (Reuter.) Hivatalosan
lentik, hogy 451 személy van az Appam gőzösön. Ezek között 188 menekült arról a bét ha- jelentik: A legutóbbi éjjeli légi támadás nagyjóról, amelyet egy német badijármü siilyesztett arányú volt. A támadókat azonban siirii köd
akadályozta. Miután a Zeppelin-léghajók átel, továbbá hvsz német hadifogoly Kamerunból és huszonkét főnyi kohzó legénység. Az Ap- repülték a partokat különböző irányban repamoil nyilván négy nappal elutazása után ko- pültek tovább és Derbishirc, Leicestersihire,
bozták el, miután lövést tettek a gőzös hídjára. i.ancasihire és Slaífordshine kerületek több
dobtak.
A német hajó, mintán felszállt egy kobzó le- városára és helységére bombákat
Némi anyagi kar történt. Eddig 54 halottat
génységi csapat, üldözni kezdett egy angol husszállitó hajót, mely Ausztráliáiból indult el. A és 64 sebesültet állapítottak meg.
hajó ellentállást tanúsított, mire elsüt ijesztettek.
Kewyork, február 3. Az a német hadihajó,
amely az Appam gőzöst elfogta, hir szerint a
Move nevet viselte. Az Appam elkobzása előtt
a következő bajókat süllyesztette el: Ariadné,
Arthur, Forbriddge, Dronroby, Farringtonford
és Clan Maetavish.

interpelláció a francia
kormányhoz.
Páris, február 3. Briand a kamarában kijelentette, hogy a Zeppelin-támadás a háborúban kikerülhetetlen

balszerencsének

tekin-

tendő. Lehetetlenség a Páris védelmére tett
intézkedéseket egyenkint

fölsorolni.

Az

e

ihre
— Nem fesz irányváltozás az orosz
politikában? —
Pétervár, február 3. A pétervári távirati
iroda jelenti:
Goremykin
miniszterelnököt
kérelmére, megfogyatkozott
egészségi állapotúra való tekintetted, miniszterelnöki állásától fölmentették és első osztályú valóságos
titkos tanácsossá neveztek ki. SWmert,
a birodalmi tanács tagját nevezték !ki miniszterelnökké. (M. T. I.)
Bécs, február 3. Goremykin visszalépése,
amelyet hivatalosan egészségi okokból 'magyaráznak, meglepően történt.
A legutóbbi
időben semmiféle jelből sem lehetett erre az
eseményre következtetni. Idevaló
diplomáciai körökben. Gorernykin utódját ncim ismerik közelebbről. Stürnier a birodalmi tanácsnak a cár által kinevezett tagjai közé tartozik. Ugy látszik, hogy udvari körökkel szorosabb összeköttetésben vem. Feltűnő;1 hogy
Goremykin utódjának német
a neve, tehát
ugy látszik, nem ártott neki az az izgatás, a
melyet Oroszországban hónapok hosszú során át minden német dolog ellen folytatnak.
A változtatásból egyelőre nem lehet messzire
menő következtetést levonni.
Berlin, február 3. Goremykin orosz miniszterelnök távozásával kapcsolatban
aí
egész sajtó hangsúlyozza, hogy Goremykin
bukásának csak belpolitikai okai vannak és
a külpolitikára, valamint a háború folytatására nem lehet befolyással. Stiirmeroek, ak>
német neve ellenére a leghatározottabb tű"
metfoláhhoz tartozik, miniszterelnökké való
kinevezéséből kitűnik, hogy az orosz politika
irányán, akár befelé, akár kifelé, nem szándékoznak változtatni.

Stiirmer már nyilatkozik.
Stockholm, febtiuár 3. Péiervári jelentés
szerint Stiirmer, az uj orosz miniszterelnök
nyilatkozott a Novojr Frewjó-nnk:
— Politikám — mondta az orosz miniszterei uök
továbbvitele lesz amnak a törekvésnek, amely a háború folytatására irányul a )"
eredmény eléréséig. Alaposan fognak csalódn*
azok, akik Oroszország pénzügyi és gazdasáP1
kimerülését remélik. Az orosz nép ugy embV'
anyagban, mint pénzügyileg és
gazdaságát
kimeríthetetlen,
>
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Aage Madelung harctéré Jelentése
a besszarábiai frontról.
Sok hónapi szünet után ismét megszólalt Aage Madelung, a magyarságnak e lelkes barátja, a Berliner
Tageblatt hasábjain. Kevés hozzá
hasonlítható stilmüvésze van a háborús irodalomnak. Meg a legkisebb
harctéri tudósítása is egy-egy remekműve (v modern stílusnak. Legutóbbi jelentését itt adjuk:
A császári és királyi
Pflanzer-Baltin
hadseregnél, amely
az Oroszország elleni
'front legszélsőbb jobb szárnyán az ellenség
tizenkétnapos tcixcgtámadását rendületlenül
Visszaverte, néhány megfigyelő 'helyről betekinthettem, mint vendég, az orosz állásokba. A Csernoyictól keletre és 'északkeletre
fekvő magaslatok ma (január 31.) ép 'ugy,
mint a legutóbbi orosz támadások előtt, szilárdan vannak a császári 'és királyi hadsereg
kezén. Itt legföljebb véresre verhetik az oroszok a koponyáinkat. Az ép most befejezésre
jutott csatákban nem volt könnyű dolgaik az
előnyomuló orosz
soroknak,
amelyeknek
e
gyes 'szakaszokon percenkinti 'száz löveges
tüzérségi tüzet kellett kiálíaniok. Gránátjaink
irtóztató felhőszakadása hullott merőlegesen
ráj'uk, mögöttük, a visszavonulás minden reményét elzárja a pokol retesze: a saját zárótüziik és előttük, amikor a kétségbeesés
bátorságával nekirohannak a mi akadályainknak, még lelket öleiben csapnak át a
támadók testén a mi iegyvergolyóink. Egyik
sort a másik után hajtják előre, m i g végre
egy-egy megritkított sor valamely a megelőző orosz pergőtüztől szétrombolt
akadályainkon keresztül vad csür'heként csak a
'kézifegyvert lóbálva berobog az árkainkba.
Itt aztán m á r csak a nyers erő, a kasza és

kalapács által megedzett ököl dönt. Irgalom
nélkül uralkodik ilyenkor a halál a lövészárokban, mig eldől, ki éli tul a két ellenség
közül a másikat. Ha a döntés az ellenség javára üt ki, akkor munkáiba lépnek a tartalékaink és rendet teremtenek a vitatott árokban és aztán megint minden csendes és sokkal véresebb, mint annak előtte.
Kemény munka árkokat megrohanni és
megvédeni. A Csernovicot védő magaslatok
akadályai előtt az elesett oroszoknak még
egész sorai hevernek. Egykor a terjedelmes
orosz síkságnak egészséges parasztjai
és
kovácsai. Soha többé nem támadnak fel ezek.
hogy rohamra induljanak. Helyükbe mások
lépnek, fiatalon és rózsásan, vagy öregen és
boriakon egymás mellé, testi erővel és felszereléssel bőven ellátva és miként itt künn
a mi derék fiaink készséggel elismerik: nem
megvetendők, mikor egyszer nekilendültek.
Azért mégsem sikerült nekik ezt a szegletet
itt Románia határán benyomni. Becsülettel
törekedtek erre és sokkal nagyobb veszteségeik voltak, mint nekünk, amint az pontosan megállapítható.
Most csend uralkodik itt, olyan, mint a
vihar előtti csend. Az ágyuk mérsékeltebben
váltanak most szót egymással, sőt az oroszokéi gyakran adósaik maradnak a felelettel. Mögöttünk napsütésben fénylik Csernovic, a szép, dombos város. Vonatok érkeznek és indulnak, és a villamos közlekedik,
mint máskor. Egyszer-másszor
a lakosok
fölfelé néznek az orosz repülő után, aki
közben-közben kézi gránátot és könnyű tábori ágyulöveget hajit le. Fölfelé néznek,
aztán a dolguk után járnak Csernovic városában, ahol a fekete-sárga lobogó leng.

Morahl őrnagy albániai eSőnyomuSásuRkrél.
Berlin, február 2. Kitűnt, hogy Miklósnak. Montenegró királyának szökése miatt
való minden izgalom
fölöseleges
volt. A
fegyverletétel
a
lehető
legnyugodtabfcan
megy 'Végbe és hogy Magyarország-Ausztria állandóan előnyomuló seregrészei seholsetn estek csapdába, sőt komoly harcokra
sem volt szükség, 'hogy Sein Giovanni di Meduát megszállják és Durazzo irányában tovább haladhassanak. A francia hadvezetőség
hivatalos jelentései azt hangoztatták, hogy
Medinától minden hadianyagot
Brindisibe
szátóitottalk .Hogy ez megint füllentés volt,
kitűnik abból, 'hogy az üldöző osztrák és
magyarok „nagyon sok tüzérségi anyagot"
találtak ott. Azt is megtudtuk továbbá Párisbcl, hogy a bolgár hadsereg Albánia keleti
határán áll, ugyanott, ahol a mult évi december elején megállott. A tény pedig az,
hogy a bolgárok megszállották Dibrát és
Strugát és igy most abban a helyzetben, vannak, hogy Tiranán és Elbasszánon keresztül
azAdria partjára mehessenek. Albánia déli
határán görög területen a mozgósított görög
hadsereg egyes csapatai állanak. Ezek az
erők Janina és Konitsa körül koncentrálódtak.
Albánia északi részében
a Djakova—
Kukás vonal van a szövetségesek kezén s igy
Albánia három oldalról van teljesen átkarolva, a negyedik oldalán:
a tegertől pedig

északnyugaton van elvágva. A görög hadsereg ugyan még semleges, de még sincs kizárva ammk a tehetősége, hogy az ország
területének további megsértésével
szemben
nem marad tétlenül. Ep ugy megvan etnnak
a lehetősége is, hogy Görögország egy Valoiuiból Délalbániába történő olasz
előnyomulást nem fog tétlenül nézni.
Ellenségeink az Albániáért
meginduló
küzdelemben három pontra
támaszkodnak:
Durazzóra, Valonára és Korfum.
Durazzóban állítólag Esszád pasa el sáncolta magát a
montenegrói és szerb hadsereg maradványaival és a saját zsoldos csapataival. Hadi
anyagot kétségtelenül kapott Olaszországtól
és pótlást a durazzói kikötőn keresztül fog
kapni. Hogy azonban a Durazzóban való ellenállás az Olaszországra kedvező fordulat
szempontjából, mert hiszen erről van szó,
unit jelentsen, katonailag érthetetlen. Itt az
osztrák-magyar előnyomulás megállása csictk
rövid lélekzetii lesz. Esszád pasa csapatainál
sokkal nehezebb akadályok: a mocsaras terep, az uttalanság és az éghajlat.
Az albániai összes olasz haderők parancsnoka Botazzi (tábornok, aki Valónába.n
tartja hadi szállását, ahol kiinduló pontja
van egyúttal a mind valószínűbbé váló olasz
előny omulásnak.
Bármily
optimisztikusan
nézzük is a most két hadosztálynyi expedíciós sereg helyzetét, a legjobb esetben csak
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annak a kérdésnek a z elhalasztását érik el
az olaszok, ki kapja korlátlanul a kezére az
Adria keleti partját. Egyáltalán nem lehet
benne kételkedni, hogy az osztrák-magyarbolgár közös offenzim az olasz
expedíció
vállalkozását a tegsuty<MabbM
veszélyezteti.

A közélelmezést nem
szünteti be a hatóság.
(Saját tudósítónktól.) Alig mult Ivét hete,
hogy a januári közgyűlés ugy határozott,
bogy a város közélelmezési üzemét a nagy
veszteségek és sok Szabálytalanság miatt beszünteti. A határozatot akkor a legkülönibözőíélekép magyarázták, arról mégis majdnem egyhangú volt a vélemény, hogy a hatóság örül legjobban a közgyűlési határozatnak, amely sok gondtól és bonyodalomtól
szabadította meg. A közélelmezési
üzem
megszüntetésének
eszméje
tudvalevőleg
Wimmer Fülöptől származott, akinek éleslátása közismert és akinek véleménye üzleti dolgokban irányadó. Igy történt, hogy
sokan szavaztak
a megszüntetés
mellett
olyanok is, akiknek az volt a véleménye,
hogy a közélelmezési üzem íentartásával a
város fontos szociálpolitikai
kötelességet
teljesít.
Dr. Koszó István íelebbezésével uj helyzet állott elő. Addig, amig a belügyminiszter nem dönt, a közgyűlési határozat végre
nem hajtható. Az viszont
tagadhatatlan,
hogy a közgyűlés minden tagja reformokat
kivánt volna arra az esetre, ha az az álláspont nyert volna többséget, amely a közélelmezési üzem folytatását reprezentálta. Maga
a tanács is széleskörű reformokat
vasod,
amelyek nélkül Koszó István sem képzeli e!
az üzem folytatását. Igy állván a helyzet,
érthető kiváncsisággal lesi a közönség, mi fog
történni. Fenmarad-e és folytatódik-e a városi üzem, vagy se. Ha igen, milyen cikkeket
fog árusítani. Mindezek olyan kérdések, a
melyek a leghitelesebb megvilágításra szorulnak, ép azért dr. Somogyi
Szilveszter
polgármesterhez fordultunk, aki a következőket volt szíves mondani:
— A fölebbezés benyújtásával
jogilag
az a helyzet állott elő, hogy a közgyűlési határozat végre nem hajtható, tehát a közélelmezési üzletet folytatni kell. A hatóság ennek ellenére respektálni kívánja a közgyűlés
határozatát és egyes intézkedéseit a jövőben esetről-esetre be fogja jelenteni. Minthogy öt vaggon kukoricához tudunk
jutni,
hizlalni fogunk sertéseket. Útnak indított a
Haditenmény Részvénytársaság egy vaggon
rizst a város cimére. Mindkét vásárlást bejelentjük a februári közgyűlésnek. A sertések
hizlalását egy kiváló szakemberre
bizzuk.
Az is lehet, hogy a rizsre ráfizet a város, de
az nem -baj. Azt tartom iontosna':
hogy
rizshez jusson a közönség. Egyre fokozódik
a cukorhiány is. Az sem lehetetlen
gy a
városnak kell közbelépnie, ihogy
©torhoz
jusson a közönség. Élőállatot a sertésen kivül nem veszünk. Azt azonban, hogy milyen
körülmények adhatják magukat « elő, 'nem
lehet tudni és bizony a hatóság nem nézheti
ölhetett kezekkel, Ivogy a lakosság
egyikmásik
elsőrendű élelmi cikkben
ínséget
szenved.
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Háborús gyermekvédelem.
A Magyar Gyermektanulmányi Társasáig szegedi fiókkörének február 2-án tartott
nyilvános értekezletlén elmcindta dr. Pálfy,
József árvaszézéki elnök.
Tisztelt (hallgatóság! A magyar Gyermektanulmányi Társaság, m-qly a jövő
nemzedék védelme, a gyermekek testi és
szellemi fejlődésiének előmozdítása érdekében
nagyon
figyelemre
méltó és eredményes
munkát végez, megtisztelt engem azzal a felszólítással, begy a íháborus gyermekvédelemről előadást tartsak.
A legnagyobb készséggel teszek eleget
ezen felhívásnak és háláson köszönöm a magyar
Gyermektanulmányi
Társaságnak,
hogy a mai előadás keretében méltóztatott
nekem alkalmat adni arra, hogy a háborús
gyermekvédelem ügyével a nyilvánosság
előtt fcif ÍrIkozznm és igy az önök szivén és
ajkán, keresztiül Szeged város közönségéhez
szólhassak. Teszem ezt annál nagyobb 'készséggel és örömmel, mert az eddigi felhívásaim sikere is igazolja, hogy Szeged város
közönségéhez intézett szavak e város közönségének szép, jó) ós nelncs iránt fogóikon ysériorl biró lelkében mindenkor visszhangra
•találtak.
Amikor a gyermekvédelem ügyéről szóink pZ ügyhöz való közvetlen, egyszerű hianr r+ kivárnom használni. iNem ülök fel a tufTn.ányosság magas paripájára, ezért ne is
méltóztassanak tudományos értékű előadást
keresni és várni az én előadásomban. Az a
meggyőződésem, hogy
a gyermekvédelmi
ügyekben, a gyermekvédelemhez nem tudomány, hanem megértő ember, de különösen
érző szív kell. A z árvák ügyéhez melegség,
szeretet, áldozatkészség, de mindeneik felett
szeretet, a szeretet .melegsége kell. Hiszen ez
az, .amit az árva nélkülöz. Ez az, ami az árMa gyermeknek ugy hiányzik, mint az anyatej, vagy a falat kenyér. Ez a szeretet, a szülői szeretet hiánya (az, arait teljesen ró'oln:
nem lehet. Ez az, ami érezteti az árvával
az árvaságot. Ez az, ami a jószávü ember
szemébe könnyet fakaszt, szóval ez az, ami
nem tudomány, nem is csengő pénz, hanem
egy falat kenyér és szivjóság csupán..
Valami felemelőein1 nagyszerű
tanulmány, ha megfigyeljük ia magyarországi
gyermekvédelem fejlődési processzusát. Nem
a középkor misztériumába, csak néhány 'évtizeddel kell visszatekintenünk, hogy a magyar gyermekvédelem fejlődés-történetének
eredetét lássuk. Mai szemünkkel es megitéléíiimkkel bátborzongva látjuk, milyen volt
Magyarországion az árvla, az elhagyatott
gyermek helyzete. Állami, hatósági gondozásnak nyomla sem volt. A segítés annyi
veit, liogy a szülőtlen árváinak megengedték a iliázról-lházra koldulást. Haladás volt,
amikor a gondoskodás cda fejlődött, hogy
az községek kötelességévé tettek a módosabb igiazdáknak, Ihogy a község szegény árva gyermekeit naponkint felváltva tartsák.
Szörnyű elkélpzelni az ártatlan gyermek .kálváriáját, kinek naponkint más és más környezetten, kényszerűségből, tűrve kellett elfogadni a .felpanaszolt
alamizsna-kenyeret
és sokszer a sertés- vagy kutyáéiban odadobott rongyos vackot hálával kellett 'köszöngetnie. JCőniny tolul a szemembe, ha elgondolom ezt a helyzetet és összehasonlítást
teszek a maival, amikor törvény 'biztosítja a
gyermeknek azt ;a jogát, 'hogy róla az állam
gondoskodjék. Amikor jól fűtött, egészségesen szellős, világos teremben, tiszta fehér
ágyban, Magy falura kiadva jószáindéku nevelő szülők családi köréhen tölti gyermekéveit. az elhagyott, az árva. Nem kegyelem
többé e gondoskodás, nem kegyelemikenyér
többié a falat, az elhagyott gyermek szájában, nein födele többé a csillagos ég, a galagonya bokor, a szalmakazal ,a bolyongó
árvának, mert az ország
leghatalmasabb
ura, ót? gazdája, .maya az iá lka in a kenyér- cs
szálláeladója és nem kegyeltemből, hanem saját maga jól felfogott érdekéből.
A z 1901. évi V I I I . és X X I . t.-c. rendel-
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kezései megalkották a leghumánusabb és
legokosabb
törvényt, ímelylyel Magyarország a. kultura, terén egy
csapásra
óütssézadékkí 1 haladt előre. Na'gy
szerencse, hogy emellett a törvény végrehajtása jól megválasztott, megértő, szív é>s lélekkel biró tisztviselőkre biztatott, akiket
olyan kormányzat irányitett, mint Széli
Kálmán., Bosnyák Zoltán, Kőszegy Sándor,
Ruffy Pál, Forray Ferenc, Karsay Sándor
sildek, akik megalapozták a mai gyermekvédelem ama nagyszerű alkotását, amely
minden kultúrnép elismerését ós bámulatát
vivta ki, amely Magyarországot iaz érdeklődés központijába állította, ami
irigység
tárgyává tette, aminek
tanulmányozására
járnak a külföld legkiválóbb gyermekvédői.
I g y volt, ez a békeidőben. A reánk zudult
világháború még fokozottabb tevékenységet
igényel tőlünk a gyermekvédelem terén. Es
minden jel meg van arra, hogy ugy a törvényhozás, mint a kormáinyhatóság, valamint a helyilhatéiságok és társladalom, a
helyzet magaslatán állva mindenit elkövetnek, hogy a gyermekhalandóságot csökkentve a gyermekvédelmi intézkedéseket kiterjesztve, a hadiái'vák ügyét IWkarolva, a lövő generáció egészséges fejlődésének feltételeit biztosítsák. Hiszen látjuk, éppen városunkból indult ki az a n,agy,arányú csecsemő
védelmi munkálkodás, amely az egész országban azonnal megértésre és visszhangra
talált. Itt. foglalkoztunk legintenzívebbem a
hadiárvák ügyével és felhívásaink eredményeként, 117 család jelentkezett eddig hadiánvák örökbefogadására, in gyen tartására,
vagy az állami gyermekmenhelyen felmerülő gondozási költségek önkéntes meigfizetósérei Ezek a tények bizonyítják, hoey az oi
szá'g második városa méltó önmagához, midőn a gyermekvédelemben létező nagy állami, szociális és nemzeti érdeket felismerve
e téren a vezető helyet magának kivívta.
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védelmében nemcsak nemes kötelességet, hanem nagy missziót is teljesít, mindenikőnk
küzd vén azért, hogy a harcban elesett hősök
tetterős, munkás, elégedett polgárokkal méltóan pótolva legyenek, országunk felvirágozása, fajunk fejlődése érdekében.
(Folytatjuk.)
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Lelőtte a szeretője
édes anyját.
— Egy évi börtönre itélte a szegedi
törvényszék. —
(Saját tudósítónktól.)
Kifestett arcú, feltűnően öltözött kisvárosi kokott állott csütörtökön a szegedi törvényszék Hevessy-tanácsa
előtt. Kocsis Magdolna a neve és a bűne, hogy
Csongrádon,' ezelőtt, egy evvel megleste az utcán a szeretőjének az anyját, egy becsületes,
dolgos nmnkásasszomyt. Az öreg asszonyt két
golyó találta a hátán. Kocsis Magda nem maga
miatt nyúlt fegyverhez vélt ellensége megbüntetésére, hanem nővérét, akinek a férje katona
és a iháibora kezdete óta orosz fogságban van,
akarta megbosszulni. Már az ok maga, ami
miatt a leány a gyilkossági kísérletet elkövette is erkölcstelen. Egy dezeutor huszárt, aki
a harctérről megszökött, rejtegetett magánál
az asszonynővére. Két hónapig senki sem tudta a községben, hogy a szökött huszár az orosz
fogságban sínylődő fogoly feleségének a szeretője, Tovább azonban nem lehetett a dolgot
titokban tartani, mert Kocsis Magdának a szeretője: Ttijudari Sándor tizenkilenc esztendős
kő míves, aki éjjelenkint meglátogatta a lányt,
megtudta, liogy Szabados Lajos huszár a másik szobában van. Tudta, hogy a csendőrök keresik Szabadost s miután ő is be volt sorozva
katonának, kötelességének tartotta, hogy erről
jelentést tegyen.
Egy este csendőrök másztak át a kerítésen,
odalopództak Koesisék lakásához, bementek és
a huszárt tényleg ott találták. Természetesen
letartóztatták és átadták a katonai hatóságnak,
A Kocsis-lányok biztosra vették, hogy Tandari
Sándor édesanyja: özvegy Tandari Jánosuó
jelentette fel a huszárt 'és bosszút forraltak.
Magda, aki rosszindulatú és erőszakos, hamar
készen volt a tervével. Elhatározta, hogy megöli az öregasszonyt. Másnap hat koronáért revolvert vásárolt, a kereskedővel megtöltette és
órákig leste Tandarinét, Szürkületkor az öreg
asszony elhagyta lakását és a henteshez akart
menni. Mikor a Nagy-utcán végigment, feltűnt
neki, hogy i g y leány, aki az egyik kapumélyedésiből lépett elő, nyomon követi. Nem tulajdonított nagy fontosságot az esetnek, de meggyorsította a lépteit, Alig haladt pár lépést,
revolver dörrent mögötte. Visszafordult és látta, hogy egy nő, — kezében füstölgő revolverrel — szalad utána, ö is szaladni kezdett, de a
nő nem tévesztette szem elől. Még négyszer lőtt
rá, a négy lövés közül kettő talált. Egyik a
nyakánál sebesítette nieg Tandarinét, a másik
a ballapockát érte. Tandari né összeesett, a lány
pedig elszaladt.

A háborús gyermekvédelem ugy, mint
békeidőben a gyermekvédelem a gyermek
megszületésétől azon korig, amiig szárnyaira
bocsátható az ifjiu, [kell hogy féltő gondoskodásfeal kisérje azt élétutain. Szándékosan
kerültem ia® életkor meghatározását, inert
jóllehet a törvény a 15. életév betöltését
szabja meg, azt a gyakorlati élet azonban
igen sóik esetben megkövetli, hogy a gondoskodás anyagi vagy erkölcsi formában ezen
életkor betöltésén tu'l ?s kiterjeszkedjék.
Kóbl Medárd püspök a gyermekvédelem
jelentőségét egyetlen szóval fejezi ki. Amidőn .1905. évben megindult Gyermekvédelem
cimü lap a nemes püspököt felkérte, hogy
nyilatkozzék a lap számára ós írjon valamit
a gyermekvédelemről, ennyit jegyzett, oda:
„A
gyermekvédelem — honvédelem." E
klasszikus
rövidséggel
kifejezett igazság
most a háhtoru szörnyű öldöklései közben
hatványozottan
figyelmeztet
bennünket a
gyermekvédelem jelentőségére. Ha fontosnak ismertük fel lékeidőhen a gyermekvédelem ügyét, ugy most nemzeti szempontból
ezerszerte fontosalbnak kell azt tartanunk
a háború alatt. Eéren,ma nem szabad lekicsinyelni a legjelentéktelenebhnek látszó
dolgot sem. Minden legcsekélyebb niunka,
sőt. jószérdék is Vizámit, nimii a .gyermekvédelem ügyét szolgálja. A gyermekvédelem
honvédelem. Tehát minden honpolgárnak és
bonleánynak hazafias kötelessége a gyermekvédelem. A jövő kertjének ápolása. A
jelen és jövő nagy feladatainak elvégzésére
egy nagyra li ivatott, egészséges, testben, és
lélekben erős nemzedék nevelése.
A kormány ezen nagy jelentőségét a háCsütörtökön vonta felelősségre a szegedi
borús gyermekvédelemnek teljesen átórez-ve
a humánus rendelkezések egész sorozatát
törvéuyszég Hevessy Kálmán elnöklése alatt
bocsajtotta ki. A 161000/1914. sz. Belügymi- működő büntető tanácsa Kocsis M a g d o l n á t
nisteri körrendelet a háború árváit a gyáingyilkosság kísérletének büntette miatt. A taható'ságok különös oltalma alá helyezi. És az
nácsban résztvettek mint szavazóbirák: Dr.
ország összes árvaszékei a legnagydlA) megértéssel azonnal megtesznek minden intéz- Szenttamássy Miklós és Nayy Zoltán. A vádkedést. bogy a gyámok kötelességüket a halottat dr. Fülöp Zsigmond ügyvéd védte.
diárvákkal szemben hatványozott
gonddal
Kocsis Magda beismerte, hogy rálőtt T a » '
teljesítsék, bogy megértsék minden vonalon,
darinéra,
de azzal védekezőit, hogy ő békése®
liogy a hadiárvák és általá'blan a kbkoniak
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haladt az utcán, mikor az öt megtámadta, su
lyosan szidalmazta, majd egy löoscsel többször
fej be vágta. Az árokba estem — mond; a a vád
lott — mikor magamhoz tértem elővettem a
revolvert és rálőttem. Nem akar arra sem visz
szaemlékezni, liogy hányszor sütötte el a re
velvert, pedig határozottan tagadta, bogy leste
az utcán az öreg asszonyt.
Tandari Jánosné előadta, liogy alig ismerte
a leányt, egyszer látta a vasútnál, nem tudta
ufiért akarta megölni.
Kihallgatta a bíróság Kuszira János csongrádi csendőrőrs vezetőt, alki Kocsis Magdolnáról ugy nyilatkozott, bogy az egész községben
mint erkölcstelen életet élő leányt ismerik.
Tini Franciska, Kajtár Gizella, Kiss Mihály és Kiss Mihály né tanuk kihallgatása után
kinos jelenet játszódott le a 'biróság előtt. Kocsis Magdának három tanújáról kiderült, hogy
bár nem voltak ott az esetnél, mégis vallomást
akarnak -tenni. A jelenlevő csendőr ekkor jelentkezett és tudatta az elnökkel, hogy ezt a
három tanút Csongrádon ugy ismerik, mint a
lik pénzért szoktak tanuknak ajánlkozni. Mi
után eleddig ilyen ügyből kifolyólag a tanuk
büntetve nem voltak,
amennyire a bíróságnak ezt módjában állt konstatálni, — a- törvényszák ezektől is kivette az esküt.
Blaskovics Andrásné nővére a vádlottnak,
vallomást kiván tenni. Elmondta, hogy Tandarkié üldözte a nővérét, egyszer a vasútnál
meg is verte, ezért volt a leány annyira elte
sered ve, hogy fegyvert fogott élete megroutójára. A huszárról csak annyit mondott, hogy
a z éppen akkor akart elmenni, mikor a csendőrök érte jöttek. Kijelentette, hogy nem lakolt
nála a huszár, csak meglátogatta, különben se
tudta, bogy szökevény.
Kajtár Lajosné tanti igy vallott: Kocsis
Magda felkeresett engem és elbeszélte, liogy lelőtte Tandar-inét. Kérdezte, hogy már most mit
csináljon. Azt is mondta, hogy főbelövi magát.
Én lebeszéltem, ekkor arra kért, hogy legyek
a tanúja és mondjam meg, hogy Tandari né el
akarta őt tenni láb alól. Nem ismertem Tandannét, nem -js vállalkoztam erre. A huszárról ón
m tudtam, Magda mondta nekem, hogy van
nálunk egy fess szabadságos huszár.
Farsang Lajos, Rácz Róza és Túri Mariska
tanuk kihallgatása után -a törvényszék befejezettnek nyilvánította a bizonyítási eljárást és
az összes kihallgatott tanukat megeskette vallomásukra.
Az ügyész vád beszéde után dr. Fülöp Zsigmond védő tartalmas beszédben fejtette ki álláspontját. Vitatta, hogy a vádlott szándékát
előre megfonolta és rámutatott arra, bog?
csak a bántalmazás után lőtt rá a vádlott Tandari néra. Fölmentést kért,
A biróság szándékos emberölés bűntettének
kísérteiében mondta ki a vádlottat bűnösnek és
egy évi börtönre itélte. Az ügyész súlyosbításért és a vádtól eltérő minősités miatt felébbeze-tt, a vádlott és védője pedig a bűnösség megállapítása miatt jelentett be felöbbezést
Mikor a törvényszékről távoztak, Tandari
Jánosné félve húzódott félre és reszkető hangon szólt a börtönőrnek:
— Meglátja, még ennek az áldozata leszek!
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A török Vörös Félhold képeslevelezőlapjait 20 fillérért árusítja az Országos Bi
zottság, (Budapest, képviselőház.)

A Gyermektanulmányi Társaság
nyilvános értekezlete.

Imre, Buday Gyula, K . Csapó Róza, Csik
Máriai, Csikós Gyiula, Csókási Etel, Dózsa
Jakab, Fekete Ipoly, Füzessy Márton, Fülöp
József, ÍFüssy Józsefre, Geibardtné Szabó
Ilona, dr. Gerkiauöer József, Homor Istiván,
Kárász Józsofwé, Kiss Gyula-, iM'ábr Irén,
Krauez József dr., Kovács Üdön dr., Kövesi
Lajos, Lantos Béla .Lováe-s József, Matolcsi
Ilona, Mayer Márton, dr. Mészáros Károly,
Móra (Ferenc, Návay Tamás, Pli-dlitia Béla,
Polgár Lászlómé, Rosenberg Nándor, Rőmer
Péter, St idegi F. József, dr. Simkó Elemér,
özv. Szamcssy Györgyué, tSzántóné Ladányi
Mariska, Széesy Gyöngy, dr. Szele Róbert né,
özv. Székely Gáborné, dr. Turcsányi Imrémé,
Tóth Antal.
!
!

Igen nagy érdeklődés mellett tartotta
meg szeidán a Szegedi Gyermektanulmányi
Társaság eziclei első nyilváníts értekezletét.
A városháza közgyűlési termét zsúfolásig
meg töltő ttok a-z érdeklődők. IAZ értekezletet
— Pírkner János kitüntetése. Ferenc Saldr. Szele Róbert elnök nyitotta meg, miaijü
rator főherceg, a monarchia vörös-ker-esztdr. í'álfy.-József, árvaszéki elnök -a háborús
egyleteinek védnökhely-etteee, I'inkner Jagyeim.eíkve'ii;elemi öl értekezett, oly,nagy hancsiink, a zsombolyai kerület országgyűlési
tással, hegy a hallgatóságot ismételten tetképa-iselőjének
a bálborus egiésztégügy körül
s z é f i y i k é r l t á s r a ragul tg, -nafri meg könyszerzett kiváló érdemei elitimeréseül a Vönyekiie fakasztotta. A gyönyörű és érdekes
röskereszt hfediékitrnényes tisizti dLsziiel véelőadás közlését lapunk más helyén megnyét 'adtimányc-zl®. Pirkrer János kiváló 1 kezdjük.
vékenysé'gelt fejtett ki a háborúban -a vörösA z előadást követő nagy tetszés lecsilkereszt körül s különösen értékeis tanullapodása után Gallér Kristóf, pápai kamamányt is adott ki ai nyugati fronton -működő
rás, t a n i'tók'i'p ző-i n t é ze t i igazgató 'tartotta háborús egészségügyi intézményekről.
meg nagy érdeklődéssel várt előadását Há— A képviselőház fifese. Budapestről távború
cs verdes,
cinén. Előadó
kiiniratozza tudósítónk: A képviselőház csütörtöki
dulva a napi saijtöban és közönség körében
ismételten felhangzott panaszokból, hogy t.
üléséi .háromnegyed tizenegykor nyitotta meg
i. az ifjúság a háboru folyamán ós a háborús
Beöthy Pál elnök. Bejelentette a Háznak a töszellemtől mennyire ehosszult, megállapítrök trónörökös öngyilkosságát, Beöthy előterja, heigy ilyen esetek ,a múltban is voltak, a
jesztéséra
a képviselőház részv-éttáviraíot intéz
háhoru-s szellemet nem az iskola terjeszti,
hanem benne va-ni a gyermekek lelkületében.
a török parlamenthez. A Ház Vilmos császár
Az iskola a békés szellemet terjeszti, de feszületésnapjakor
üdvözlő
táviratot
intélett© fontos, hogy az iskolát a nevelésiben
zett a német birodalmi gyűléshez. A birodalmi
minden felnőtt eirlber támogassa ugy a csagyűlés szívélyes hangú táviratban köszönte
ládban, mint mindéi)' nyilvános helye® s ekmeg az üdvözlést. — Az elnöki jelentések után
kor megszűnnek azok a rakoncátlankcdások,
melyek panaszra okot adtak. A nemzetre harmadszori olvasásban elfogadták a hadikárnézve azonban igen fontos életkérdési, hegy
pótlásról szóló törvényjavaslatot. Ezután Illés
a blábotru tanulságain elsősorban az iskolák
.Józsiftf előadó beterjesztette a kormány kivéokuljanak. Igen fontosnak tartja ennélfogteles hatalmának kiterjesztéséről szóló törvényva, Ihogy a ,jövőben a testi nevelés fokozottoíbb gendf z'ásbr 11 résr/e-ailiiön. Különb* en
javaslatot. — Ezután Laehne Hugó állott fel
ajánlja a 'cserkészetnek nagyobibinérviii kiszólásra; határozati javaslatot nyújt l>e és azt
terjesztését. amely az ifjúság felesleges
megindokolja. — Rakovszky István kéri, hogy
energiájának legegészségesebb levezetője s
a
Ház egyes esetekiben zárt ülést is tartson.
ennélfogva azt sck botlástól visszatartja.
Vannak dolgok, amiket helyesebb volna zárt
Továbbá v'issz'a, kell tartani az ifjúságot -nz
alkohol élvezésétől, a szivarozástnl, erkiilesi
üléseken szabadon tárgyalni, igy csak a Ház
és nemi kieaapongásoktói. Különös gondot
foglalkozna e kérdésekkel és elkerülhető lenné
kell fordítani az értelem, az akarat, a jellem
ilielyes irányú fejlesztésére. A katonát a hősi
a félremagyarázás,
Gróf Tisza István nem
b'hetet le il ha tcirsag ra és terőki.fejtésre leg- helyeselheti a zárt ülések behozását, azok csak
tölthször a kötelességtudás és lelkiisni-ereteskárosan hatnának és különben is semmi szük? ég készteti. Tanitöuk meg tehát ez ©rt'nyakség reájuk, hiszen minden képviselő elmondie már a gyermekeket is. Nagyon fontos tohatja észrevételeit a kormány tagjainak olyan
iviákíbá, ihegy már kis korban isi Jiozzászoktassuk a gyermekekét a pontosságra, lemonkérdésekről, melyeket esetleg uyi.lt ülésen nem
dani tudásra-, hűségre, áldozatkészségre!, egy- akar fesezeg-etni. — Gróf Ayponyi Albert csatmás li-ránt-i tneleg. testvéri szeretetre. Nölakozik Rakovszky indítványához. Többen felveljük bennük az önz-ritionséget, szilárdítsuk
szólaltak ezután a vita során, igy Eszterbázy
meg bennük az otthon és a) haza szeretetét,
s mindezek alapját: a mély vallásosságot, Móric gróf, Issekutz Győző, utóbbi a javaslat
mely harctéren küzdő katonáink lelkét épmellett. — Az ülés 3 óra-kor végződött.
igy, mint a vezérekét bdtölti.
— Nem szabad a földeket vetetlen hagyni.
IA nagy szakértelemmel megirt és .haDr. Somogyi Szilveszter polgármester a váonlóké'Tipen élénk 'tetszéssel fogadóit előrosi
gazdasági bizottságot szerdán délelőtt
1
adás után a fiókkör megtartófta a közeyiil
11 órára egybehívta, liogy a Szeged határásét, melyem Klug Péter ügyvezető alelnök
felolvasta !a társaság munkásságáról szóló ban bevetetlenül fekvő földekről tanácskoztitkári jelentést. Utána megválasztották a
zanak. Megállapodott
a bizottság
abban,
fiókkör tisztikarát. Az egyes
tisztségekre
mégválasztották a következőket: Elnök: dr. hogy a mai súlyos időkben egy talpalattnyi
főidet sem szabad bevetetlenül hagyni. KüSzele (Róbert, társelnökök: dr. Orkonvi Ede
és dr. Turcsányi Imre. Ügyvezető alelnök:
lön szakbizottságot alakítottak u kültelkekíltig Péter. Titkár: V i r W . Aladár. Pénztáre. A szakbizottságok fognak eljárni a gazros: Áhralbáím -János, ideiglenes
Pliciliter
dáknál, liogy azok egymást a földek 'megBéla. iFllerőr: BOam Ármin s ideielm,
művelésében segítsék.
A város a hiányzó
v'áles József. Szakosztályi elnökök: Pedamunkaerőket hadifoglyokkal tegja
pótolni,
gógiai: Gallér Kristóf, adatgyűjtő: Járossy (Gyula, jogi: Zsoldos Benő. Jegyzők: olyanformán, hogy a rendelkezésre álló fogKádasa György érs Mayer Rezső, utóbbi Imíj okai egyes gazdák között elosztja. A keyett ideiglenese® Pogány Margit. ÍA várületi rendőrbiztosokuál a vetőmagszükséglasztmány törliri l< fltek-: Back Bernát líar.aletet február lü-éig kell 'bejelenteni.
nylai Gyula, Bödőné Triuks® Paula, Biró
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— Czakó főtörzsorvost S z a b a d k á r a helyezték. A szabadkai tartalékkórházak élére dr,
Czakó Lajos olsőosztályu főtörzsorvost nevezte
ki a felső katonai parancsnokság'. Czakó főtörzsorvos sokáig működött Szegeden és jóindulatáért, szeretetreméltó egyéniségéért a
katonák nagyon kedvelték. Szegedről a 'budapesti szanitész főnökségre került és most onnan nevezték ki Szabadkára.

rai k í i r j a az uj pályázatot. Főid,or Ella, akivárosatyák vagyonosabb, esetleg a Pépből Is
elő
része vállalna vagyoni iflu erkölcsi felenek nagyszerű kvalitásait már ismerjük,
lősséget
is. A Ifelebbezésheh €imli:tett ttuiszács
Bihari Ákossal közösen f o g pályázni a Szigoldalát ia városi üzemnek vajmi kevesen látligetá-E-zÍEháeért. A z ér'dekies tervről egyeták, azzal pedig, hogy ilyen alapos ráfizetés
lőre persze meg csak a (kulisszák mögött
k-Sz, csak kevesen lehettek tisztában,, 'ha prévan/ szó de nincs kizárva, hogy hamarosan
ri ig „.voltak" akik ezzel annyira tisztáiban ivol
tak, kár, bogy aiz ellenőrzést ily későn és
tények kerülnek a nagy nyilvánosságra,
— Közgyűlés a Szatymazi Gazdakörben. rgycrütéssiei szorgalmazták. A tisztújítást a
A szerdai ünnep napon tartották ai szatyma- következőkép ejtették meg: elnök: Zsák Józae/f, alelnök: Vetró József, I. jegyző: Báló
zi gázdák szokásos évi közgyűlésüket, ame— Fodor Ella — színigazgató. NagyváradAntal, II. jegyző: Báló Já.ros, pénztáros':
lyen a tanyai és városi gazdák tekintélyes
Báló István, kö r'g'azua : Katona Ferenc. iMiegról jelentik: A Szigligeti-szinház e heti jászámban jelentek meg. Zsák József, elnök
alakiltották még a 32 tagju válm ztmárvt.
terjedelmes jelentésien számolt La a kör
ték renldije vaeárnlap este hirtelen megváltoÜ. L.
mult éK'i működéséről, vbgyeni állapotáról,
zott, a Ciklámen hétifő estére kitűzött beninmely szerint ai jelenleg készpénzben és ér— Halálozás. Szerdán délután 3 órakor
tat,óiját el kellett halasztani, mert ;a dráimai
tékpapuiban a körnek 1029 koron,a 40 fillér
temették
a Mars-téri gyászházlból kiterjedt roprimadonna: Fodor Ella tegnap reggel elvagyona
van. Kimondotta
a közgyűlés,
konság
és
ismerősök nagy részvéte mellett
utazott, A szinház komoly tietiPteéglü liős- hogy a kenyérjegyek mipglhomcsitását a tatiyhVilágbatt) nem tartja keTesztülvilbetőnek, Flaschner József nót, aki kedden este rövid
nője,, akinek rövid nagyváradi szerepléséihez
szenvedés után megihalt. Dr. Löwinyer Adolf
részint azért, mert az ezzel járó hivatalos
egész sereg drámád előadás sikere fűződik,
összeírások scklba kerülnének, részint pedig
rabbi magasszárnyalásu és könnyekig' megiuörökölt. Bchilmiában különce örömet, sok
azért, inert az irás-civasás nem is'merése és
ditó gyászbeszédet mondóit.
vig vettoiáf és rövid Lclikgságot jelent az
igy a kenyérjegyre vonatkozó törvények
— Móra-matiné a Korzó-moziban. Bájos
örökség. A művész urak és hölgyek rendelle nem tartflüatásn m'i'att is csak bajok lenti éhnek. A z m óhaja a, gazdaközörisógnek, látványt nyújtott szerdán délelőtt a Korzósen liaimaicsani nyakára hágnak az örökséighogy a fogy'aszth'aitó 1 isztimiennyisé'get a ta- mozi nézőtere. Több száz ünneplőbe öltöztetett,
nlclk, autclyl ől ilykeppen néhány ltényc.s muvalyi módon átalányban állapítsa meg be- gyermek teste visszafojtott lélegzettel, miikor
ri siralmasan szép emlékén kivül mi sem
tér kint, a polgármester, akit ez ügyben külrebben szét a függöny, mikor jelenük meg előtmaraid. Fodor Ella hagyatéki tárgyalásra
döttségileg keresnek föl. Kiemeli a jelentés,
tük
az Én újságom kedvelt mesemondója: Móra
utazott Budapestre, nagybátyjától c-zázliatliogy a kör elnöksége a legutóbbi 'V.idikölcsön
jegyzésnél
103,850
korona
'gyüjtpst
bácsi. Zsibongtak, beszélgettek, cukrot rágivamzer koronát örökölt. Fodor 'Ella eddig
bezett össze. Ezzel kapcsolatiban többen azt
csáltak, de mintegy varázsütésre halálos csend
sem élt szegény soriban, .a konzoreiuuios gáz.?;
a jogos peaiaszt hangoztatták, liogy ilyen kor
mellett magánvagyonának jövedelme is rcntámadt a nagy teremben, amikor Miklássy
a gázdalkör i s jó, de mikor Alsó c.* Fclsődclkezéisére állott a igy nem egyszerre btt
•tanyára alakitanisk giazdásági intébző bicéitt- Margit Soós Aladár közvetlen hangú prológugazdag asszony. Komoly egyénisége elave
sával belopta magát a szi\eeskéjüklbe. Kanba
ságe.kat olyan ke r elfelejtik a városházon/ a
szfatymazi gazdák vezetőségét is meghall- tett kézzel, példás rendben és csendben hallgatis kizárja hát, Ihogy az ő kezében a rendes
gatni. Tárgyalták a gazdák dr. Kószó Istművészi örökség sorsára jusson ez .a. másfélták meg Móra Ferencet, akinek már annyi szép
ván Ifielehlbézéset a városi gazdasági üzem
százezer korona. Hire ment azonban tegnap
meséjében gyönyörködtek. Hantos Irma Mórafentartását illetőleg. A gazdák a ifeJel'kérésa szír lázi kői ökben, hogy
jeles művésznő sel nem értenek egyet. Azon a véle/ményen
verseket adott elő, a gyerekek hatalmas tapskomoly vállal,atlha fekteti v a g y (inát: pályásal jutalmazták meg érte. Nagyon tetszett Hilvannak, hogy, ha luái" 'nviiádoniáro-n fennakarják tartani egyesek a® üzemet, akkor
zik \a Sziyl\geU-szmházm. Erdélyi
Miklós
bert Jankának, a szinház kiváló énekesnőjének
igazán az lenre ,ai lk.azalíias cselekedet, líra a
szerzedéi e 1917-ben lejr és .a város bizonyáelőadásában Móra Ferencnek egy kedves verse,
amelyet Fichtner Sándor, a honvédzenekar országosliirü karnagya, a neves zeneszerző zené"m
sített meg. Móra Fercncüék Ha a gyermekek
sírnak cimü megzenésített dalát a városi zeneiskola énekkara, Szántóné Ladányi Mariska,
Igazgató: VAS SAPJDOR.
Teleion 11-35.
tanárnő nüvendékei: Meislcr Aranka, Balasy
Vilma, Singer Irón, Várady Maeus, Vágó Irén,
Gerstmann Erzsébet, Feldl Teréz, Véber KorPéntekül?, s z o m b a t o n é s v a s á r n a p
nélia, Nécsey Mária, Markovics Izabella, Fejős Ilonka, Hattyasi Irén, Örlössy Ilona, Sulgó
Kózsi adták elő a kedves kompozíció minden
Szeozáeiós!
Óriási!
Szenzációs!
szépségét érvényre juttatva. /Ezután moziképekkel szórakoztatták a kiesi nyéket, akiket
szinte el kellett cipelni a moziból, olyan jól
f
RÍ
érezték magukat, hogy nem is gondoltak az
ebédre, pedig már jókésőre járt az idő, amikor
a fényesen sikerült matiné véget ért. Kívánatos volna, ha a Szegedi Feministák Egyesülete
1
minél gyakrabban rendezne hasonló irány előadást.

KORZÓ MOZI

(A rezervista

Hagy Katonai szinjálOK a mai ullágltáüoruből 4 íeluonásKa.

A háborús részietek a fronton (ettek felvéve.

A világháború első nagyszabású
drámai felvétele.

Valamint az u] kisérő műsor.
Előadások

pénteken és szobaion

5, 7

és 9

vasárnap 2, fél 4, 5, 7 és 9 órakor.
Minden előadáson számozott helyek.

órakor,

— Csecsemővédelem. A városháza bizottsági termében szombaton délután öt órakor
ülést tartanék a csecsemő védelem tárgyában.
— A villamos a Jókai-utcán. Néhány jókaiutioad polgár a mult év novembereiben azzal
a kérelemamel fordult a városi tanáéihoz,
begy miután a villan?csvusnti közlekedés
olyan rezgést okoz lakásaikban, Ihogy nyugalmukat megzavarja, vizsgálják meg, mi
az oka a sz< rirltük tulzajcs közlekedői nek.
A tanács szemlét tartott, szakéi tők véleményét is kikélte és az ügy gyei a csütörtöki
tan ácsai lésen foglalkozott. A tanács 'felfogj a
szólitsni a villamos társaság' igazgató-ágát,
bogy .a Jókai-utca vonni sitiiéit .szilárdabban
ágyazhassák.
— A főpincér bűne. Tusnád-fürdő erdei
cukrászdáját 1913. év nyarán. Domán Rezső
főpincér bérelte. A főpincér apróhirdetések
u t j á n kaucióa alkalmazottakat keresett. A

DÉLNfA GT ARORSZÁÍi.

Szögied, 1916. február 4.
csalóka-fliiritetésok tóvedóshe ejtették Eiscnherger JS'ezrö pint-írt és csakhogy az állást
liztaian n.-©'kapja m h é z korona kauciót
küldött Tleniáiin-ak, aki e«t a pénzt a >:aját
céljaira forelit-ctt®. Siktóiíztás miátfe irlclu.lt
meg ellene/ az eljrás és a itiipvényszék unnak idején tizenöt vieipi fogházra itélte. Gsntörtökün fe.-glalkezott- ezzel laz ü'gyigyeí a szegedi Ítélőtábla Rhvghofícr Lajos elnöklete
alatt nr.ükcKÜő tanácsa.. A tábla a t ö r v é n y e k
Ítéletéit helybenhagyta.

A török trónörökös
öngyilkossága.

a szövetségesek tiszti küldöttségei, a török előkelőségek és katonai méltóságok. Négy óraJeoi
befejezték a gyászszertartást.

Konstantinápoly, február 3. A Milli-ügynökség jelenti: Jussznf Izeddin herceg trónörökös ma reggel félnyolc órakor zingiliköji
palotájában betegsége miatt, amelyben egy
idő óta szenvedett, öngyilkosságot követett
el. Balkarjának ütőereit átvágta. Temetésbe
holnap reggel lesz nagy pompával a szokásos szertartások mellett Sztani'buflban. A
trónörököst Malh-rmid szultán sírboltjába teszik. Az orvosi leletet, amely az öngyilkosságot konstatálja, Konstantinápoly összes tekintélyes orvosai aláírták.

Ruscsuk

hadíterület.

—

Bukarest, február 3. Hivatalosan közlik,
hogy Bulgária Ruscsukot haditerületnek nyilvánította, ugy, hogy a közlekedés Romániával most már csak Oboristén, Ujdo-brudzsá;
át lehetséges, a Dunán át azonban imár nem.
A bolgár kormánynak ezt az
intézkedését
politikai körökben élénken kommentálják.

— A lisztoejelentő lapok beszolgáltatása.
A rendőrkapitányi hivatal felihivja mindazon m a k i n vállalat clkát, továbbá « gabonát,
lisztet, éleimieikkteket feldolgozó k'err-keNémet repülők Dünkirchenf
dél mi és iparvállalatokat,
kenyérgyárak,
bombázták.
pékek, síi tok, cukráftjok, tészta- és tarfemyaRotterdam, f e b r u á r 3. Német repülök Diingyátak talajek-re&ait. .gaítena- és lhiztik-eresk-fd-óket, szatócsokat, fűszereseket, áltálybán
Bécs, február 3. A török trónörökös ön- kirchent bombázták. Hat ház elpusztult, nyolc
azokat, akik lisztet, vagy igreLcuáit forgalomgyilkosságáról a Neues Wiener TagbMt a
személy meghalt.
ba ih.cyatal céljából birtokúkíbá®
tartanak,
következőket: irja:
íiOgy a rendőrség által ki kézbe,si t l tt Jladi
Török hivatalos jelentés.
Az öngyilkosságnak politikai jelentőséTermény Ríszirénytémamg"
elmére el kiülKonstantinápoly, február 3. A Milli-ügyge nincs. Jiis-szpif Izzedin herceg ötvennyolc
ik ridő bejiftentő lep&íbssit kitöltve ne a 11 dt
nökség
jelenti: Mult hó 31-én egy ellenfiégrs
Termény LUVzviér.ytiái••.súgnak
kül. lík 1. éves volt. Bécsben, ahol a szerencsétlen trónhanem fagjkésőbb 1916. ifebruár 7-én dél: 12 örököst évek óta ismerték, általánosan is- cirkáló Tekchurn-u magasságából tizenhét ló
óráig a remfőrJtaiH&iyi
hivatal 3. sz. : zabámeretes. hogy buskombrságra hajlamos volt. vést tett Szedd il Babr-ra. A többi arc-vonalijában adják he. A k i a bnridéJst elimílefz-tjö,
Jussául Izzedin Abdul Aziz szultán elsőszü- bir nem érkezett.
avagy hciviis ®daU.kat v-all b,e„ hat hónapig
lött fia volt, aki annak idején, mint a hivataUtrjeáiuiő ehérá'M
és 2000 koronáig terjed h er'iő penzb Un,He térne l b il n teltet hk.
los lelet szólt, szintén öngyilkossággal vetett
— Vonaíösszeütközés a szeged-rókusi
véget életének.
állomáson. A szeged-rókusi állomásról Szeged
(
jhsszuí Izzedin herceg kedveltje volt apállomásra ha-laidó .személyvonat szierdá'n délállandóan elsőrangú
jának. A háboru alatt a herceg ismételten
után öt órakor a lóvéisonytér mlögiötit belemeglátogatta a Dardanelláknál harcoló csas-zalr,dt e|gy tefbci vonatba. Két vasúti korai
összetört, orrTeredetben fKorban nem esetit
lni (oka t -és elment az előőrsökhöz a legelői
kár. ,A i-ei.idtőiíég megindit-ottn a nycm-teásl
hangversenyez.
levő -lövőárokba. A trónöröklési jog átszáll a
annak megállapítására, miként történt a
jelenlegi szultán legifjabb öccsére, az 1861vrkr.lti kaianlbol.
•
ben a Konstantinápoly -melletti -Szkutariban
b. pártfogást kér
— 4 javíthatatlan folvajnő. Börtönőr kisérte
született
Etídin
etfendi
hercegre.
A
herceg
fel raii tör tököd délután a Csillaglbörtönlbííl
ínég nem szerepelt a nyilvánosság előtt. A
Bodor Józseifnó született Farkas Katit
a
férfi-, fiu- és női
törvénye-ékre.. A ketveneeztendő-, törődött
Boszporusz, kisázsiai oldalán levő kis kastép-sz,(.-n.yr.ak ,az a fciir.e, kogy mindent ellop,
lyában mintagazdaságot rendezett 'be magáa m i a külügyéibe kteriil. ílíílö. február ha-ttó
< t-i ka óta. tölti egy elvi ibör töri ;iin tété. éí, - gy- nak, ahol sokat foglalkozott kertészkedéssel
és lótenyésztéssel. Jámbor
mohamedánnak
két n-c/]) muliva kif-za-Lad-ult vetna, ,lia közöltönyök, kalapok, s a p k k stb.
\
ben egy másik lopási t-set'!őJ kiif-olyój-rtg- kd.\ és nagyon jótékonynak mondják. A legutolsó
rendkívüli olcsón szerezhetők be
qs&tewh-i börtönlíiinteJfléso jqgonőre
nem
fi u-i vad ék /. Abdul Medsid szultán utódainak
tCRÉMER lécnél, HDSSUIH talos-suaérat i. Iilifon7f3. \
<melk-rö-ik. ró- /büntetést kellett kiszabni.. A
sorában.
birét-ág" hatályon kivül liélyc-ztte az előző

il Jityilasztí-iiiii
Saicm-DŐUzenekar i

Arató Dezső. }

| DIVATOS
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Ítélteiteket és, Bodorító összkiinitetését két évi
és tiz havi börtönben állapi fett a. meg, A kitöltött egy évét természiete&en; bcítudták a
büntetésibe. Két hónapul nyertem, mondta a
javlthaiatlian öreg tolvaj, mikor vksiz a ki.-érték a börtönbe.
— Szerencsétlenül járt vasúti munká
trtbtörtökön reggel hat óra tájban Tóth Lajos fühoíliáai munkást tolatás közben egy
mozdony a. ifütőiliáz Ik,apujához nyomta. Tóth
súlyos sérülésekéit szenvedett. A szerenici-étlenül járt munkást a mentők a, városi közkórházba- szállították, állapota életveszélyes.
— Mi kell a n é p n e k ? A becsületes magyar
népet -nem egyszer elrágalmazzák, hogy ami
nívós,, ízléses és igazán szép, az magas i ©ki
és neon szivesen vásárolja. .Ezt a rágalmat
egyszeriben agyonütöttél Az Érdekes 'Újság
csodálatosan ,gyors l.óditása. E z a három évi
fennállása óta országbedité-nak
bizonyult
képes hetilap rr.üivészi képeivel, ízléses beásUi-tásáív-al
s
olvasmányainak:
irodalmi
h a n g j á v a l egyaránt meg tudta ihóditianl az.
mgyneviezett intolléktreleket s a nagy kör
zönséget. A z ÉndíIkes Újság a kunyhótótI a
p'aktákig- n iindeniiivé eljutott s ezt a nagy
nié'ps-zerüség-et még fokozni fogják -azok a
harctéri, irodalmi, mUvészá- és szociális pályázatok,, melyeket a gyönyörű hetilap most
tűzött k i 7100 korona értékben
— A városi nyelviskolában uj francia, német, angol és szerb tanfolyamok nyílnak meg
február 1-én. Beiratkozni lehet, naponkét a Városi
Felsőkereskedelmi iskolában földszint jobbra,
délelőtt és délután. Telefon 14—11. Igazgató,
Jakab Dávid.
FROMMER, BROWNING, 1914. modelu steyer pisztolyok
Sebők Mihálynál Szeged, Valéria-tér kaphatók.

A török trónörökös temetés?.
Konstantinápoly, február 3. Jusszuf Izzedin
trónörökös holttestét szerdán délután két órakor gőzhajón Sztambvlba vitték. A parton megkezdődött a gyászszertartás. Fölvónult
egy
gyalogdandár, tengerészkiitönitmény és egy
üteg ágyú. A katonbanda gyászdalt játszott.
Az egyházi szertartáson résztvettek a szultán
családjainak tagjai, Enver pasa, a nagyvezér,
a Saijk-ül-Izlám, az európai diplomácia tagjai,

férfi
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Alkalmi vásár
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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.
:•:

divaleikkek

legnagyobb raktára. —

S z é c h e n y i - t é r

16.

MDH12B4.!

feMsiUsivlUiJ
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::
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Legmegbízhatóbb cég.

::

Legolcsóbb beszerzési forrás.

—

A szegedi cs. és kir. szükségtartalékkőrlu'? \

parancsnoksága a városban több helyen ki !
függesztett falragaszok szerint a Il-ik cso \
portjának (Rókusi-iskola)

élelmezését vá'

1

Ialatba adja. Az ajánlati feltételek a kórház j
Csekonics-u.
Telefon 854.

6.

Széchenyi-tér 17.

parancsnokság gazdasági hivatalában d. r

Telefon 855.

3—4 óra között betekinthetők.

8

DÉLMÁGYAR0RS2ÁG

Ma és minden este a

ocoo

Császárné. A színházi iroda jelenti: Az a
rendkívüli érdeklődés, mely a Osászárné mai
•előadása i r á n t mutatkozik, leglféíiyesiebiben
igazolja az u j operett remd'kiviili népszerűségét. A fiillbeimászó zene és a mulatságos,
jóiaü .szöveg nagyban hozzájárulnak az <|pöret.t sikeréhez. A (színtársulat éüelke'? személyzete a legnagyobb kedvvel készül a
m a i bemutatóra, melynek hihetőleg nálunk
is me'gleisz a kívánt eredményé. Két, szellemes és sok sóikért aratott liibrlettista, Jakobson és Eoirárs'ky irta a Császáriul szövegét,
melynelk tó mozgató ereje a Császárné, Déry
Rózsi ma este a Császárné Szerepében egészen u j oldalról mutatkozik be, pompás toiletitjei pedig feltűnést keltők lesznek. A fordulatos, részben íkeidK'esen érteimés, miulatságes li.brettőlhez Gnaniehstaidten B r ú n ó irt
nagyszerű muzsikát. iA második
felvonás
gycrmekjeleniete, melyiken a császárné két
kis gyermekével egy pompás polkát énekel
és táncol, küllőn szenzációja az előadásnak.
Magyar színtársulat Szófiában. A szabadkai szinház igazgatója, Nádm/xy József
azt tervezi, hogy társulatával Szófiában előadásokat tartson. A terv közeledik a megvalósulás stádiumához. Az igazgató legutóbb
levéllen kereste meig Adorján Andor ibirlaspirót, Az Est Szófiában tartózkodó munkatársát és a r r a kérte, közölné vele, liogy Szófiában milyien foggdtatát-lban
részesülnie a
szabadkai szóntáisankut? (Adorján m á r válaszolt is Nádlaseynak és közölte vele, Ihogy
a társulat kedvező kilátások mellett kezdheti meg a holgár f ő v á m b a n szereplését,
ami szerinte Sikerrel j á r n a . Szófiában a bolgár lapok rokonszenvesen írnak a szabadkai
színtársulat tervibe vett vendégszereplésről
és szeretettel várják a testvér magyar színészieket.
U j népszinmU. A pozsonyi szinház igazgatója a leadásra elfogadta Réthei Eadgya;-:
A. Másodvirágzás
című népsziamüivét. iA
darab egy d u n á n t ú l i f a l u b a n játszik, az
1880-as években. A bemutatót, február közepére tervezik.

„Belvárosi"
kávéházban
Füredi Fábián
világhírű gordonka
művész, (szólista)

hangversenyez

1916. évi március 16. napjára
állapíttatott meg, az előlidézett h i r d e t m é n y b e n foglalt
r e n d e l k e z é s e k e g y e b e k b e n vá'tozatlanul m a r a d n a k .
S z e g e d , 1916. évi j a n u á r hó 25-én.
3 8 0 7 . - 1 9 1 6 . II. s z á m .

Tél van megint

Husz m e g k a p ó novella

Kolompár Dezső

Hölgyek naptára 1916. évre
Ara 4 korona.

KiflcwKalendárMlUVrf

Ára 2 K 5 0 fill.

Mtt^ftf-Kalcndcr 1916. íVre
Ára 1 K 2 0 fill.

Pásztor József:

A muszka vendég
Ara 2 korona.

H á b o r ú s novellák

nekara (a Folies Caprice volt
házi zenekara)

közreműkö-

Elemér:

Cirkusz

hirneves

fővárosi cigányprímás és ze-

Ara 3 korona.

. . . .

Pajzs

Kél elbeszélés

Ára 2 korona.

• t

Tolcsvai Nagy Barna d r . :

n 43—50 ÉS Éttel lltlti
Ara 1 K 5 0 fill.

désével.
Gábor

Andor:

Palika

A Nemzeti-szinház megnyitó d a rabja
Ára 2 K 5 0 fill.

Gábor

Petűr

lógrammig K 4"20,
harcsa, süllő és
is kapható
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A m. kir. pénzügyigazgatóság.
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dinnye
Ara 2 K 50 fill.

Szenzációs

újdonságI

Aage M a d e l u n g :

1 kg.-tól 5—6 ki-

i
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meg

Szenzációs ú j d o n s á g !

1 kg. potyka K 3*80,

továbbá

Andor:

H u m o r o s Pufi jelenelek . . . .

IM-mozI épületében

bevallása

Kapcsolatban a folyó évi j a n u á r h ó 15-én kelt
1632. s z á m alatt kibocsájtott hirdetménnyel a N a g y m é l tóságú m. kir. pénziigyministerium 1915. évi 148067.
s z á m s a folyó évi „Pénzügyi Közlöny" 2. s z á m á b a n
közzétett k ö r r e n d e l e t a l a p j á n közhírré tétetik, hogy a
hadsegélyezési célokra szolgáló j ö v e d e l e m a d ó vallomások beadásának határideje

4.

B o k o r /Ualvin:

Pót-Hirdetmény
alá tartozó jövedelmek
tárgyában.

tó

•••

MŰSOR:

P É N T E K : A császárné, operett, bemutató. Páros.
S Z O M B A T O N : A császárné, operett. Páratlan.

a jövedelemadó

S W d , 15)16.

i
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SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET
SZÍNHÁZI

"
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A h i r n e v e s d á n iró könyvet irt
a kárpáti nagy harcokról . . .

Izzad valamely lestrésze? 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
g y ó g y s z e r t á r á b a n Szeged,
Széchenyi-tér.
250
Hdjőszülés ellen
csakis a z ártalmatlan Leinzinger-féle
„Hajrestorer"
használja. Ara 1 K 2 0 fill.
K a p h a t ó Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250
Legjobb hajfestő az
o r s z á g o s a n elismert Leinzinger-féle. Ára 2 K 50 f,
K a p h a t ó Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

lilrdeMt

Hadinaplöm

<a
cigányhal

feluesz a XI-

adúhluafal Szeged, HúPász-u.

Ara 4 korona.

Franyó Zoltán:

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

Bemard

Ara 3 korona.

Shaw:

Anglia ellen ís a cár ellen
A nagy angol iró bölcs szavai a
Ara 2 korona.

háborúról

Nyáry

Andor:

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

no-

Ára 3 korona.

Ambrus Zoltán:

A tóparti gyilkosság

ilpö a legtartósabb.

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

•••

s z e g e d ,

Széchenyi-tér 2. szám.
••
Telefon 311.

Ara 3 k o r o n *

Kaphatók:
Báli cipőujdonságok.

Felelős szerkesztő: P Á S Z T O R JÓZSEF. Kiadótulajdonos: V Á R N A Y L.

Várnay L

könyvkereskedésében

S Z E G E D , Kárász-utca 9-

Nyomatott Várnay L. könyvnyomdájában, Szegeden,

