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látogathassa. De nem tudott beszélni az aszszonnyal, mert az még akkor eszméletlen állapotban volt. Az orvosok már nem is nagyon biztak a felépülésében, míg aztán a súlyos beteg állapota lassan-lassan jobbra fordult s végre annyira fölépült, hogy hétfőn
Fodor Jánosnét gyógyultan elbocsátották a
közkórházból. Még egy-két hétig ugyan bejáró beteg lesz, de a veszélyen már tul van.
Az orvosi tudomány és a fiatal, erős szervezet leküzdötte a súlyos betegséget. Gyémánt
Kati, az ügy harmadik szereplője ellen jogtalan eltulajdonítás cimén folyik az eljárás
és az ügyészség fogházában várja ügyének
főtárgyalását.
— Megnyílik a hatósági zöldségüztet.
A hatósági zöldségüzlet szombaton fog megnyílni és mindenféle idény vetem én y t, zöldséget és főzelék-féléket árusítanak benne. A
hatóság minimális haszon mellett fogja árusittatni a zöldséget és igy a piaci uzsora hatásos ellenszere, lehet a hatósági holt.
— Felakasztotta magát aSzéchenvi-téren.
Tegnap délután félhat tájban a sétálók öngyilkosságot fedeztek fel a Széchenyi-téren.
A bérházzal szemben levő parktükör egyik
fenyőfáján egy napszámos külsejű, akasztott ember lógott. Értesítették az esetről a
rendőrséget, amely megállapította, hogy az
öngyilkosság már hajnalban történt, amikor
még néptelen volt a Széchenyi-tér. Az öngyilkos 50 - 55 év körüli ember; irást nem
talállak nála és kilétét megállapítani még
nem lehetett, A rendőrség azonban hétfőn
kapott egy levelet, amelyben Szűcs József
nevii ember bejelenti, liogy családi bajok
miatt öngyilkos lesz. Valószínűleg ez azonos
az öngyilkossal.
— A Jászai-alap kamatai. A Szegedi
Katholikus Nővédő-iEgycsüIet ez alkalommal
osztotta ki először a néhai Jászai Géza emlékére, tett 1000 koronás alapítvány kamatait.
A kiosztás a boldogult halálának évfordulóján, junius 7-én a belvárosi templomban
megtartott gyászmise után történt s a kamatokból 25—25 korona .segélyben részesültek:
Márk i József né és özvegy Szomimer Antal né.
Az egyesület ezenkivtü] még özv. Móra Jánosné, Mayer Miklósra©, Lázár Mihály né, özvegy Mészáros Ferenené és Benlkp Jánosáé
10—10, özvegy Csepregi Jánosra©, özvegy
Horváth József né ós özvegy Polczner Kálmánné rés'zére 5—ő korona alkalmi segélyt
engedélyezett.
— Két nagyszerű sláger. A Korzómozi
nem egyszer megtette, hogy egyszerre két
slágert is bemutatott. Ma ismét szenzációs
előadásban gyönyörködhettünk, két, 3—3 felvonásos müvet játszottak. Egyik:
Háború
és béke. a legszebb munka, amit a világháborn óta moziban láthattunk. Aktuális is,
egyik-másik jelenete a nagy viharral függ
össze. Viszont olyan eredeti, újszerű az
egész beállítás, liogy méltán lepte meg a nézőt különleges varázsával. A munkát Hofer
Ferenc rendezte, — ő ugyanaz á mozibon,
mint Reinimrdt a színházban. A Háború és
béke — ismételjük — a legszebb, legérdekesebb nagy munka,, amit a háború óta láttunk.
A másik sláger szintén kitűnő. Ellenséges
földön. — ez a eime és körülbelül jelzi is a
darab sziizséjét, Izgalmas, ragyogó munka,
büszke őröm tölti el az embert, amint látja
a szereplők hősi elszántságát, izzó hazaszertetét, mely lehetetlen dolgok legyőzésére is
képesíti. Ilyennek kell lenni az aktuális drámának, az ilyennek, mint az Ellenséges földön cimü, meg van a létjogosultsága.^ Korzó
mozi csak kedden játsza a két slágert.
— „Tábortüzek." A Vörös Félhold támogatására alakult, országos bizottság mai"
dandó becsű irodalmi emléket kíván állítani
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annak a hűséges líegyverbarátságnak és közös bajnoki közelemnek, mely a magyar nemzetet és dicső szövetségesét, a német birodalmat jelenleg ,a ihősi török nemzettel és általában az izlám egész világával egyesiti.
Ennek a feladatnak a megvalósítását Vikár
Béla akadémiai tagra bízta, aki a megbízásnak olykóp felelt meg,, ihogy egy kis gyűjteményt szerkesztett, mely mesti fordításában
magában foglalja \a szvetségesék htídi lírájának legszebb és legjelldmzőbb •termékeit. A
gyűjtemény első kötete, mely német csatadialoknak kongeniális átültetését tartalmzaza,
•most jelent meg művészi kiállításban a Grillféle udviari könyvkereskedés bizományábati.
A másfél koronába kerülő kötetnek egész jövedelmét a hazafias szerző a Vörös Félhold
céljaira ajánlotta fel.
— A Kék Dominóról beszél ma Szegeden
mindenki. Ilyen szellemes, öteletes bohózatot
ínég kabaré-deszkákon nsm adtak elő. A
Vigszinpad-kabaréban minden este telt ház
mulat a Kék Dominó bizarr beállításán, Hunyady Emilen, mint általános kerületi betegpénztári tagon, Rolandon, mint fölszarva,zett
férjen és a darab többi szereplőin. Osereyn,
Marosyn, Érckövyn és Kovácson. A három
német grácia ugy ének, mint táncművésze téve! hamarosan belopózta magát a közönség
szivébe. Asztró csodás iigysság© is hozzájárul
a sikerhez. Hunyady és Kovács sziporkázó
magánszámait minden este zajosan tapsolják.
Biztos és fényes kereseti lehetőség ígérkezik (napi kereset 30—40 korona) Szegeden
lakó azon intelligens hölgyek és urak részére,
kik a mostani háboruval kapcsolatos aktuális
cikkek terjesztésével foglalkozni óhajtanak. A
munkára csak megrendeléseket kell gyűjteni,
páratlanul kedvező feltételek mellett. Az eladásra
váró cikk a publikum minden rétegében terjeszthető. Eladása könnyű, vevője mindenki.
Ajánlkozások levélben történhetnek. „Páratlan"
jelige alatt ezen lap kiadóhivatala utján.
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[Kék dominó.:
Bohózat 1 felv. írták: Glinger és Tausszig. Fordította: Steinchardt Géza. — Előadók:
Roland Róbert
Dr. Bende Adolf orvos
Marossy Juczi
Nina a felesége . . .
Érczkövy Károly
Fülöp a fia . . . .
Kovács Andor
Kárász Simon
. . .
Hunyadi Emil
Zornig Éliás keresk.
.
Cserey Irma
Csillag Karola színésznő
Hajnal Tusi
Hagymás Róza szülésznő
Boross Arthur
Bíró István rendőr . .
Rónay Juliska
Eszti szobaleány
. .
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Fővárosi színháza k illustris gárdája:

Roland Róbert

Kovács Andor

zeneiniitátor.
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Hunyadi Emil
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dohánytőzsdéjében, a Tisza-kávéház mellett.
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Párisban hivatalosan
nyugtatják meg a népet.
Páris, junius 7. A Havas-ügynökség közli:
Az orosz haderők néhány hét óta óriási
erőfeszítéssel állának szemben és abban a
helyzetben vannak, amelyben a francia hadsereg volt augusztusban, szeptemberben és
novemberben. Németország központi fekvésénél fogva abban a helyzetben 'van, hogy haderőinek jelentékény részét gyorsan ártolléijja
egyik frontról a másikra. Ezt az előnyt használja ki jelenleg szövetségesei ellen, mint néhány hónappal ezelőtt ellenünk használta ki.
Éppen ugy, mint szeptemberben Oroszország
az augusztusi offenziva dacára sem volt képes ötvenkét német hadtestnek a Marne mellett és a Flandriában folyó ütközethez való
összevonását megakadályozni, nem akadályozhatta meg a mi hat hét óta kifejtett tevékenységünk sem azt, hogy a németek nagy
erőket vessenek a nyugati frontról az orosz
harctérre. Innen származ'nak vitéz szövetségeseink nehézségei. Az oroszok ezekkel a nehézségekkel csodálatraméltó hősiességgel
szállanak szembe, amelyért a francia hadsereg és a francia nép egyértelmű elismeréssel
adózik nekik abban a mély meggyőződésben,
hogy a galíciai h)urco]kiaz orősz hadseregnek
örökké dicsőségére fagrtak válni. iBármily
nagy egybként a német csapatok eröséége,
az Oroszország eleni támadásuk ugyanabból
az okból fog meghiusulni, amely okból megtört az ellenünk irányult őszi offenzíva.
Az oroszok energikus ellenállása és ellentámadásai fél fogják őrölni a németek erőfeszítéseit, amelyeket nem táplálhatnak örökké üj iseregforrásoik, mert hiszen ez az erőfeSzités — a permet 'hadvezetőség módszerének
megfeleőem — kezdettől fogva az erőkifejtés
maximumával történt. A lerombolt tPrzemysl
kiürítésével szövetségeseink azt a szándékukat juttatják kifejezésre, hogy a nagy és folyton váltakozó terepen lefolyó hadjáratban
teljes mértékben ki akarják használni nagy
embertömegeiket.
Másrészről a irancia hadsereg egy hónap óta elért előrehaladása Németországot
haderőinek ujabb elosztására fogja kényszeríteni, 'hogy leválthassa azokat a hadosztályokat, amelyek egy hónap óta nagy veszteségeket szenvedtek halottakban, sebesültekben és foglyokban.
'
Végül Olaszország beavatkozása uj harcteret jelent Ausztria-Magyarországra és Németországra nézve. Az olaszok átlépték az
Isonzót. Azt a reményét fejezi ki, hogy Olaszország beavatkozása következtében a monarchia és Némewszág.kénytelen
lész hadúr ói
jelentékdny részét erre az uj Harctérre v<ftni.
A .szövetségesek föltétlen bizalommal tekintenek a j övőbe. Csak szükséges, hogy folytonosan arra ai közös célra törekedjenek, a
melynek eléréséért az erőkifejtés nagyobb
része hárul Oroszországra. Közös akaratunk
ép oly szilárd, mint bizalmunk a végső győ1
zelemben.
.
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