
8 ÖÉLMAGY ARORSZÁ G Szeged, 1915. -november 13. 

Adományok a moziban tartot t előadás 'al-
kalmával: Horváth Lajosaié gyűjtése 34, Sauer-
w,aM főtörasorvos 10, Gyur.itza1 Sándorné dr-né 
2, Balássa Ármin,né dr.-né 10, özv. Worzikov-
szky Károly,né 2, Szalay Józsefné dr.uié 1, 
Vajda Levinszky Sarolt a 10, Vajda Béláné 10, 
Nécisey-osalád 10, Bartos Lipót 1, Kálmán Jó-
zsef 1, Császár Kálmán —.40, La mm Mátyásaié 
2, Próbáld Fe ren.cn é 1, Ring Perencné 2, Princz 
Károlyiié 5, Kutasy-család 5, Lichtencggerné 4, 
Csillag Jolánka 2, Rósa Izsáné és leánya 4, 
HeMaynó 2, Lövészárok 2, Névtelen adomá-
nyok -a Korzóban tartott előadáskor 72.80, ösz-
szes bevétel 333.20 korona. Kiadás 44 korona, 
maradt felesleg 289.20 korona. 

Ez az összeg -May R. Miksa bank- és váltó-
üzlet cégnél a Pesti Magyar Kereskedelmi 
Barik 1400. számú betétkönyvére lett gyümöl-
csözőleg elhelyezve. Az összeg a rokkant kato-
nák segélyezésére Orkonyi Edének adatot t át. 
Az összes közreműködőknek ezúttal mond há-
lás köszönetet a rendezőség. 

— A kolera. Mint a Budapesti 7 udósitö közli, 
Magyarország területéröli .az október 25-től 
31-ig ter jedő héten tiz. ázsiai koierateíege-
dést jelentettek két halálozással. Az esetek 
a polgári lakosság körében fordultak elő s a 
következőképen, oszlanak -meg: Szeged 1 (1), 
Alsófeih-é r-megye: MihálcSalva 1 (1), Bereg-
ímegye: Nagylucska 4 (3), 'Biharmegye: Gá-
borján 1 (1), Csanád-megye: Csanád palota 
3 (1). 

— A szirén csókja. Szombaton a legújabb 
Boon-ard-ifilmet muta t ja be iaz Uránia-sziu-
liáz. A filmművészet naponta produkál uj 
csillagokat és a régi csillagok egy-két sze-
zonbeli rövid szereplés után rendszerint az-
ismeretlenség homályába hullanak vissza. De 
Bonrard nem ezek közül való. Az ő tehetsé-
gét hosszabb ideje ismerik a legkiválóbb fil-
mek főszerepének kreálása révén és megál-
la-pithatjuk, hogy ia közönségnek iránta való 
-szeretete szezonról-szezonra nő. Ez az t bizo-
nyí t ja , hogy Bemard valódi tehetség. A kö-
zönség. már is meggyőződhetet t , hogy az 
Uránia-szinház reklám nélkül is a -legjobb 
műsorról gondoskodik. Ez a film u.ira fényes 
bizonyítéka lesz annak, hogy az Uránia mű-
sora- kiválóan, értékes. Pszihopatológiai jel-
lemzések ennek a képnek mér tékadó részle-
tei. Ügyesen, a kényes témával ízlésesen 
bánó módon zaj lanak l-e előttünk az izgalmas 
cselekmények. Tiszta és irodalmi lelkiisme-
rettel készült ez a- kép, amely egyike a na-
gyon érdekeseknek. -—- Vasárnap a Vass-mo-
zihan e g y megrázó bűnügyi -drámát vetíte-
nek. 

— Két Waldemár. A Korzó-mozi mai mű-
során két W.al de m ár-kép szerepel. Egy Nor-
d-isfk -dráma „Akik kétezer halnak meg", mely-
ben az .igazi Waldemar Psylander játszik és 
„Az ál Waldemár", mély egy h-a tár t alantul 
ügyes vigjáiték. A -műsort harctéri fölvételek, 
Kruípk-a, aktuális fcarriik-aturák és természeti 
fölvételek teszik változatossá. Az érdekes és 
nivós műsort szombaton és vasárnap játszák. 
A maii bemutató után itólve nem kevés siker-
rel. 

— Tört aranyat legmagasabb áron, kész-
pénzfizetésért vásárol Brauswetter János, Iskola-
utca 23. sz. 

— Tanuljunk idegen nyelveket a Városi 
Nyelviskolában. Telefon 14—11. 

FR0MMER, BROWNING, 1914. modelu s t e y e r p i sz to lyok 
Sebők Mihálynál Szeged , Valéria t é r k a p h a t ó k . 

(volt Konrád) Róka-
utca 6. sz., Szeged 
pályaudvarral szemben 
Gyönyörűen átalakítva 

tiszta szobák 2 koronátó l kezdve.— K á v é h á z 
egész éjjel nyitva. 

Háborúnk Montenegróval. 
Császári és királyi hadisajtószállás, no-

vember 10. Ép akkor érkeztem Hercegovina 
határára, .amikor a montenegrói határhegyak 
elleni meglepő osztrák-magyar offenzíva ké-
szülőben volt. Oda, ahonnan .aztán a monte-
negróiak által megszállott Trog-lav, Onlovac és 
Vardar nevű hegyek e-llen .a támadás megin-
dult. Bizonyos, hogy a mointenegrói.ak szerb 
tastvérnépük tragikus bukását nem nézték tét-
lenül. A bukaresti béke óta a Montenegróhoz 
tartozó egykori novibazári szandzsákból és a 
Kelet-Bosznia határában .a múlt év óta meg-
szállott állásokra támaszkodva, Nikita katonái 
a szerbek sürgető kérésének engedve erőtelje-
sen avatkoztak bele ,a Visegrád melletti har-
cokba, Azok a fantasztikus remények azonban, 
anielyekkel a montenegróiak megkezdték ezt a 
világháborút, már rég szertefoszlottak. Az .a 
kevés hir, amely ebből az elzárt országból ki-
szivárgott, azt bizonyitott-a, hogy a monteneg-
róiak már rég elvesztették minden háborús ka-
landhoz való kedvűiket, 'hogy hiányt szenved-
nek kenyérben és sóik .más ezer dologban, kü-
löncsen Európa kulturtermékeiben és .élvezeti 
cikkeiben, igy dohányban és sörben, hogy ra-
gályos betegségek tizedelték ímeg az ország né-
pét stb. Az -Antivari előtt eisülyedt Zemta há-
rom altisztjének sikerült nemrégiben Cetinjé-
ből Cattaróba menekülnie. Ezek azt .a hir t hoz-
ták, hogy .a Fekete hegyek közt nagy az elé-
gedetlenség és hogy már meglehetősen nagy 
az a. párt, amely nagyon -fájlalja az erős szom-
saédmanarchiáv.al való szerencsétlen viszály-
kodás!. A dinasztia népszerűsége, ugylátszik, 
fogy.atkozóban van. Nikita fiai közül csak 
Péter-nek, a legkisebbnek van szerepe a hábo-
rúban. Azoknak a csapatoknak a parancsnoka, 
amelyek Dalmácia legszélsőbb dé-li csücskét 
Budaiánál megszállották. Montenegró egykori 
osztrák katonai -attaséja, aki valamikor Nikita 
bizalmi embere volt, néhány héttel azelőtt ta-
nácskozást folytatott ezzel a herceggel .a Cat-
taróból Biudnába vezető automobiluton a fog-

lyok -kicseréléséről és más érdekes dolgokról. 
Ezt .a tanácskozást maga a. herceg kérte, de 
nem vezetett eredményre. Egy tiszt, aki akkor 
a parlamenterrel -a montenegrói előőrsökig 
ment, elbeszélte nekem, mit beszélteik akkor és 
ott a montenegrói tisztek. Sajnálják, liogy az 
Ausztriával való háborúnak k.i kel-lett törnie. 
Igazi lelkesedéssel és -az utolsó emberig fog-
nak azonban harcolni, ha — az olaszok meg-
szállanák Dalmáciát. .Ainig a Fekete hegyek 
egy fia él, azt nem fogják eltűrni. 

Ezek a szavak talán teljes magyarázatát 
adják annak a passziv hadviselésnek, amely 
az utóbbi tizenkét hónap alatt Montenegró ré-
széről tapasztalható vo-lt. A mostani osztrák-
magyar offenzíva kezdetén .a front nagyjából 
olyan volt, amilyenné a háború első hetei u tán 
alakult. Azaz, a montenegróiak Kelet-Boszniá-
ban az egykori szandzsák határán ós Dalmá-
ciának legszélsőbb délkeleti sarkában, a Boch-e 
di Gattarón tul, megszállva, tartották azokat a 
jelent-éktelen területeket, .amelyeket már eleve, 
harc nélkül átengedtek nekik. Egyébként pe-
dig a front voma.la csaknem teljesen egybe 
esett az ország határvonalával. A monteneg-
róiak, az általuk megszállott területeken, ugy-
látszik, emberibb .módon viselkedtek, mint .a 
szerbek, .akii.k keletboszniai betöréseik alkalmá-
val főleg a mohamedánokat ikinozták meg. 

Mióta még a miult évben a becsvágyó Ni-
kita király offenziv tervei montenegrói vérbe 
feladtak, -a Fekete hegyek lábainál csak ke-
vésbé szenvedélyes guerillahiarcok folytak. A 
szövetséges seregeknek mostani nagy offenzí-
vája ugyan nagyobb tevékenységre indította, a 
montenegróiakat a szandzsák határán, de le-
jebb délre lábhoz tett fegyverrel állnak. 

lA mostani offenzíva előtt a monlenegrólak-
kal vívott harcok rövid rajza a következő: 

A hábom első napjaiban csapataink az 
Avtovác-szakaszból egy darabig .behatoltak 
Montenegróba. Néhány héttel később a monte-
negróiak t-ulerővel' lépte,k fel ós Avtov-áctól 

Szombaton és vasárnap 

Psyiafider esték! 
A Nordisk-gyár ez idei legnagyobb szenzációja! 

Akik kétszer 
halnak meg. 

Szinmü 3 felvonásban. Irta: FÉLIX SALTEN. — Szereplők: 

VI. PSYLANDER 
CARL ALSTRUP 

ELSA FRÖLICH 
EBBA THOMSEN 

A legjobb 
Nordisk vigjáték 

Valamint az uj 
kisérő m ű s o r ! 

Az ál Waldemár 
Vígjáték 2 felvonásban. 

Előadások: szombaton 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 
délután 2 órától éjjel 12 óráig. 


