
6 DFILMAGYARORSZÁG Szeged, 1915. december 30. 

tüntette magát bátor maga tartásával és az 
első szerbiai had já ra t alkalmával a vitézségi 
ezüst énemmel tűntefcték iki. A különböző 
harctereken két íziben is .megsebesült -és gyó-
gyulása után, Ihogy visszatért, a frontra, pbl-
dátarió élszántááiggal vezette századát a 

fiensifcon -az olaszok ellen, ahol elesett 
és befejezte a legszelblb reményekre jogosító 
fiatal életét. Halá la iitáin pár (hónapra megér-
kezett. a királyi kitüntetése. A hivatalos lap 
mai száma közli, ihogy a király Vajda Ernő 
46. gyalogezredlbeli, az ellenség előtt elesett 
tartalékos hadnagynak a katonai érdemke-
reszt 3. osztályát a badiókitménnyel adomá-
nyozta, bátor és vitézi magatartásáért . 

— A Brassói Hirlap jubileumi száma. A 
Brassói Hirlap, amely .valósággal magas 
kulturmiissziót teljesít a román határszélén, 
most. ünnepelte meg femálilásának tizenötö-
dik évfordulóját. Ebből az alkalomból a lap 
szerkesztősége művészi kiállítású, tartalomra 
és terjedelemre nézve impozáns jubileumi 
számot adott íki karácsonyikor. A lap irodalmi 
része értékes nívóin van, inig r iport része a 
helyi eseményeken (kiviül, a (háborúval (foglal-
kozik részletesen. Érdekes cikkeiket közöl a 
Brassói Hir lap -az ott állomásozó szegedi 46-
osokról is, amelyek egyikéből, a mai szá-
im/unlkban átvettük a {Szegedet leginkább ér-
deklő részt, 

— Internált amerikai szerb. Közvetlenül a 
háború kitörése előtt érkezett 'Belgrádba 
Jovanovics Raníszliav newyorki lakos -szülei 
.látogatására. Évekig Amerikában élt, ahol 
paipifkeresikediésie volt és1 épen a- kitörnii ké-
szülő háború első niaipjaibani vett rajta, erőt 
ia honvágy. A -szerb moizigósitás utáni Jovano-
vicsot is besorozták éis segédlszol gáláira osz-
tották be. Hónapokig dolgozott ia belgrádi 
katonai kórházakban, amig ia város -el inem 
esett. Etakor német hadifogoly lett a>z ame-
rikai 'szerb, majd ia magyar határrendőrség 

vette pártfogásába és Szegedre (szállították. 
Itt előbb a honvéd hadosztály bíróságon ki-
halllgaitták és miután semmiféle terhelő kö-
rülményt nem találtak, átadták a rendőrség-
nek. Dr. Temesváry Géza főkapitány-helyet-
tes kihallgatás után az egyik fogolytáborba 
internállta a sokat hányatott Jovamoviesot, a 
ki megadással nyugodott bele sorsába. 

— Kitüntetések. Darvasy István szegedi 
felső ipariskolai tanár, ak ia kárpáti ibarook-
ibau >a.z arany vitézségi éremmel lett kitün-
tetve, ujabban az olasz harctéren tanúsított 
vitéz magatartásáért a I l t i oszályu katonai 
vitézségi ©rmot nyerte. Nevezett mint had-
nagy és gépifegyver,parancsnok teljesit a há-
ború eleje ótá katonai szolgálatot. — A ki-
rá ly el rendel te, hogy Ferenc János 46. gya-
logezredben tartalékos főhadnagynak a leg-
felsőbb elismerés újólag tudtul adassék az 
ellenséggel szemben tanúsított vitéz maga-
tartásáért. — Gera József 46. gyalogezredlbeli 
tartalékos főhadnagyot a Signum Laudisz-
szál tüntették ki. 

— Kórházvizsgálat. A városi kórház bizott-
ság kedden délelőtt tar tot ta szokáson havi 
kórlházszamléjét a városi fközkórházban. A 
bizottság a polgármester és a tiszti főorvos 
vezetése alatt mindent megtekintett ős a leg-
nagyobb rendiben talált. 

— Húszezer török gyermek Magyaror-
szágon. Nagyszabású tervvel lépett a magyar 
ésí török kormány elé Karácsonyi (Géza1, a 
halkáli i (,Konstantinápoly) gazdasági akadé-
mia aligazgatója, akit erre a uarvfonitosisáíu 
állásra a magyar föknive'Iésügyi miniszté-
rium küldött ki Törökországba. A (török-ma-
gyar testvériség és a két ország közötti .gaz-
dasági összeköttetés erősítését célozza ez a 
terv, amely szerint húszezer hat-nyolc éves 
török gyereket hoznának Anatoliúból Ma-
gyarországba. A .gyerekeket itt nevetnék fel, 
amiig legény sorba jutnak, részbeni állami 
gazdasági intézeteikben, részben szétosztva 
kisebb-nagyobb mezőgazdalságokban1. A tö-
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rök gyerekek ezidő alatt nemcsak a mező-
gazdaság magasabb művelési módijaival is-
merkednének mieg agy elméletileg, minit; gya-
korlatban, hanem .a magyar nyelvet is. elsa-
játítanák s hazájukba visszatérve, .a két or-
szág között érős kapcsolatot (hoznának létre. 
Az ügy már annyira előrehaladti, hogy Iki iis 
jelölték azokat a városokat, amelyek ia 'gyer-
mekek letelepítési központjai lesznek. Hir 
szerint három nagy vidéki várost szemeltek 
•ki erre a célra ési pedig: Szegedet, Kolozs-
várt és Kasisát. 

— A magyar és osztrák hadifoglyok Al-
bániában vannak. Mint a Budapesti Tudósító 
jeleníti, a Hadifog lyukat Gyámolító Bizott-
sághoz Ypsilanti hercegül? Athénből a követ-
kező ujabb táviratot (küldötte: „Magyar .és 
Osztrák hadifoglyok valamennyien Albániá-
ban, ,a iDurazzo és Valona között levő iKoibaza, 
L a m a és Fieri falvakban vannak, mintegy 
10—20 kilométernyire a tenigterparttcl." 

— A véletlenül lelőtt diák elhagyta a 
kórházat. Megírtuk, hogy a Legyes-csárdában 
karácsony este Miillsr Alfonz osztrák 'hon-
véd, aki az orosz foglyok őrizetével volt 
megbízva, véletlenül lelőtte a korcsma tulaj -
dánosának fiát. Kovács János tizenhét éves 
kereskedelmi iskolai tanulót. A golyó a diák 
nyalkán ment keresztül éis ugy látszott, hogy 
életveszélyes sérülést ejtett. Kovács, miután 
a golyó nemesebb szerveket nem érintett, 
mér tu.l van a veszélyen és kedden délben1 el-
hagyta a kórházat. 

— Szivattyúzással apasztják a vadvizet. 
A Szegcdi Armentesitő Társulat, vezetőség© 
elhatározta, hogy a lúdvári és semösi szi-
vattyú telepeket minél előbb működésbe fog-
ja hozni, (hagy a lnolt tiszai tar tány vizszimét 
apasszák. Ha eredmény mutatkozik, a matíj-
ért zsilipeket is fölnyit ják. A gátőrök számát 
a jelenlegi létszám négyszeresére emelik, 
hogy az esetleges t öltés icsnszamltoofcról azon-
nal jelentést teli essenek. 

— Szilveszter-est a Kass vígadóban. 
Mióta ia Kass-vigádé felépült, a város élő-
ik elő közönségének miagyrósze Szilveszter es-
tén a Kass- vigadóban búcsúzott a muló esz-
tendőtől és köszöntötte .az u j esztendőit, Igy 
lesz ez bizonyára az idein is ós erre való te-
kintettel Kass János, aki ,a háború miatt a 
vigadó éttermi részét bezárta, kizárólag (Szil-
veszter estére ú j r a megnyit ja az étterem he-
lyiségeket ős .a szeparékat, (hogy az évzáró es-
tén szolgálatára állhasson annak a közön-
ségnek, aimely mindig nagy előszeretettel 
kereste föl .a Kiass-vigadó díszesen berendezet 
iés .nagy kénye'lmü éttermi (helyiségeit és ma-
gán társaságok részér© alkalmas szepmrókiat, 

— Szilveszteri előadások a Korzó-mozi-
ban. December 30., 31., január 1. és 2-án a 
„Kilenc ujju ember" cimü hatalmas detektív 
drámát mutatja be a Korzó-mozi. Az elő-
adások öt, hét és kilenc órakor, Szilveszter-
estén tizenegy órakor is kezdődnek. Jegyek 
már válthatók a Korzó-mozi irodájában. 

— Megbüntetett bárkocsis Jójárt Mihály 
bérkocsist dr. Temesvári) (Géza főkapitány-
helyettes, kihágása biró., hatvan korona jícuz-
büntetésre ítélte és hajtási igazolványát be-
vonta, mert Jó já r t n kocsit elhanyagolta és 
piszkosan tartotta. Ezenkívül az utcán is 
botrányt csinált, miikor a rendőr erre fiigyiel-
nneztette. (Amig a .kocsit a tulajdonos ki atom 
jávl t ta t ja dr . Temesváry eltiltotta .a fuvaro-
zástól. 

— Hol töltsük a Szilveszter-estét? Erre a 
mellé® kérde re könnyű a felelet. Az Uránia., 
Vass ée Apolló-moizilkkiain olyan szenzációs iés 
kacagtató niikorrúl .gondoskodott az igazga-
tósáig, liagy ennél jcibb szilveszteri szórakozás 
már nem i.s létezik. Az Uránia-moziban 'be-
mutat ják a ibiros Legénybúcsút, egyébként a 
műsoron meglepőim érdekes filmek szer epei-
nek. A Vass-nioziban csupa k a c a g t a t ó slá-
gereik váltakoznak. Az anyós válni akar a 
szezon legmulatságosabb bohózata. Az Apol-


