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mig máskai* 8 Inelktoliter termett .átlag egy 
holdnyi területen. 

— Elfogták a deszki rablógyilkost. Jegdity 

Artémiát, a Ihirfhiedt deszki .rablógyilkost és 
többszörös betörőt, aki ponyvaregények bő-
seit megszégyenítő módon két ízben szökött 
meg megláncolva a robogó vonatból, decem-
ber harmincegyedikén éjjeli Barna .József 
rendőr elfogta. Az éhség adta kézre a gyil-
kost, aki rokonait kereste fel a Délibáb-utca 
7. .számú .házban, ihogy pár falatot egyék. A 
rendőr ,egy katonával figyelte a rokonokat 
és mikor Jegdity besurrant ,a házba, a rend-
őr ráugrott .és dizsiiiu-dzsicu fogással — m!ég 
mielőtt a meglepett gyilkos magához tért — 
pillanat alatt giuzsba kötötte. Értesítették a 
kitűnő fogásról dr. Szalay József főkapi-
tányt, aki intézkedett, Ihcgy Jegdityet éjsza-
kára a faihoz láncolják. tDr. Borbála Jenő 
rendőrikapitány, aki az egész nyomozást ve-
zette és dr. Dreyer József kapitány szomba-
ton délelőtt kihallgattág a megtört gyilkost, 
akit déljután Szécsényi Miklós detektív és 
Barna József rendőr Nagykikindára szállí-
tott. fezére kulcsos angol bilincset tettek, 
melynek egyik végét a rendőrhöz láncolták, 
a másik végét pedig a kupé padjához. így 
aztán lehetetlené vált, hogy harmadszor is 
megszökjék lés tényleg meg is érkezett a 
szállítmány hiánytalanul. 

— A réztárgyak rekvirálása. Február 
elsejétől kezdődőiéig a kereskedők és iparo-
sok a b irt okúikban levő rléz tárgyaik egy har-
madrészét, a. vendéglősök, kávésok és cukrá-
szok pedig felét kötelesek a Bokor Pá l he-
lyettes polgármester elnöklete alatt működő 
líémgyüjtő bizottságinak beszolgáltatni. A 
hatóság falragaszokon f og ja tudatni, hogy 
milyen áraikat fizetnek .a rekvirált rézért. 

— Előadás a gyermekkori tuberkulózisról* 
Az anya- és cseesemőviád.elem propagálására 
indított mozgalom vezetősége szépen sikerült 
előadást rendezett vasárnap délután 5 óra-
kor a városháza közgyűlési termében Reök 
Ivánná úrnő elnöklete .alatt és dr. Szalay 
József |ren,dőrf'őik.ajpi|tiáiny], ia mozgalom, ki-
váló vezetőjének a részvétele mellett. Az 
előadó dr. Hollós József ivolt, .aki a gyermek-
kori tuberkulózisról tartott mindvégig nagy 
érdeklődéssel és f igye lemmel kísért szabad 
előadást. Ezt megelőzően kitűnően illeszke-
dett a progra m iába Reök Ivánné elnöki meg-
nyitó beszéde, melynek során lelkesen aján-
lotta :a mozgalmat a nagyközönség hathatós 
.pártfogásába s meggyőző szavakkal ecsetelte 
a z t a j ! ! 'e;nltotrontó nagy veszedelmet, mely 
a fej lődő .gyermekek pusztító .ellenségének, 
a tuberkulózisnak a semmibe verésével jár-
hat. Dr. Hol lós •részletesen, szakszerűen, ada-
tokkal^ meg v i lágí tva .fejtegette a veszedel-
mes kór romboló erejét ,s tárta fel azokat az 
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okokat, melyek a gyermekkori tuberkulózist 
előidézhetik s annak dnló hatásait gyarapít-
hatják, különösen kiemelve ezek közt az al-
koholizmust. A vonzó, érdekes tárgyú elő-
adást a szép számú intelligens közönség el-
ismerő tapsokkal jutalmazta. 

— Egészségtelen viz az iskolákban. A 
városi tanács hétfői ülésén, dr. iGaál Endre 
tanácsos bejelentette, hogy .a vödrösszéki ós 
székei iskolák igazgatósága kéri a várost, 
hogy a meglevő kutak helyett u j Narthon-
kutakat fúrasson, mert a jelenlegi v iz élvez-
hetetlen és az egészségre ártalmas. Tekin-
tettel arra, hogy ezt az ügyet már néhány 
év előtt tárgyalták és ia tanuács elutasító 
határozatot hozott, ismét értesíteni fog ják 
az iskolák fölöttes '.hatóságát, hogy a kérést 
a város nem teljesítheti, mert ezeket .az is-
íolákat leltár szerint átadták és így az u j |, 
kutak fúrását nem köteles a város végre 
xajtani. 

— A Nyugat, Ignotus, Ady Endre és Fenyő 
Miksa szerkesztésiéiben megjelenő szépirodal-
mi fo lyó irat 1916. évi január 1-i száma a kö-
vetkező nagyrészt- aktuális és igen érdekes 
tartalommal jelent meg: lElek Artúr : Santa 
Mar ia dália Grazié. Laezkó Géza: özvegy 
lEsztegár Domokosnló (elbeszélés). Somlyó 
Zoltán: Artista-hotel. — Sétapálca (.versek). 
Fehér Sándor: Zivatar v i rág ja (elbeszélési). 
Földi (Mihály: Tudomány és hangulat. Bár-
dos Ar túr : A csodabalzsam (egyfelvonásos 
színmű). Lengyel .Menyhért: Egyszerű .gon-
dolatok. .Babits .Mihály: Ká r t yavá r (regény 
I X ) . Figyelő: Kosztolányi Dezső: Egy na-
gyon szomorú könyv. Feleky Géza: 1914 jú-
lius .25 — agusztus 1. (Bálint Aladár : Szé-
kely Aladár .fényképed. Illés Béla: Fe l jegy-
zések. Lengye l Menyhárt: iVarsányi. Bárdos 
Artúr : Gábor Andor: Oziiklámen. Tóth Ár-
pád: K é t háborús verskötetről. Disputa: 
Felvinezi Takáes Zoltán: Túrán,izmus.- Sze-
geden Várnay L . könyvkereskedésében .kap-
ható. i 

— A városi nyelviskolában uj francia, 
német, angol és török tanfolyamok nyílnak 
meg jannár 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. 

Török hivatalos jelentés. 
, Konstantinápoly, január 2. A főhadiszál-
lásról jelenti a Milli-ügynökség január 2-iki 
kelettel: 

DardaneUa-fronl: Sed il Bah mái a tü-
zérségi és bombalharc tovább tart. Egy cir-
káló és egy monitor neszt vett a tüzelésben 
egy ideig. ,A mi tüzérségünk viszonozta a 
tüzelést és kényszeritette az ellenséges ha-
jókat, nagy visszavonuljanak. Egy monitor 
eredménytelenül ágyúzta egy teljes órán át 
a mi ütegünket a tengerszorosnál, Besikke 

magasságában egyik ágyunk eltalált egy 

torpeáónaszádot, amely elmenekült. Vizi-
repülőgépeink egyike Sed il Bohrnál az el-

lenséges táborra három bombát dobott. A 
tengerszorosban felállított ütegeink hatáso-

san ágyúzták az ellenséges raktárakat Sed 
ís iBaihr körül és egyeseket elpusztítottak. 
Egyébként nincs jelenteni való. (M. T. I.) 

Óriási szenzáció! 

Csonka és béna katonák 

a z U r á n i á b a n 
január 5- és 6-án. 

Az orosz hadikölcsön kudarca. 

Stockholm, január 2. A Rjecs, jelenti, 
hogy az uj orosz hadi,kölcsön jegyzési ha-
táridejét már harmadízben ís .meghosszabbi 
tottá'k. Az utolsó jegyzések -terminusa most 
január i22. Az egész orosiz birodalomban ed-
dig mindössze 945 milliót jegyeztek. 

Ki akar hivatásos tiszt lenni? 
Ez igen fontos kérdés, Inert nemzeti 

érdeke Magyarországnak, hogy majd a há-
ború után is mennél több hivatásos magyar 
tiszt szolgáljon, nem csupán a honvédségnél, 
hanem a közös hadseregnél is, ahol eddfe bi-
zony nagyon érezhető volt a magyar tisztek 
hiánya. A honvédelmi minisztérium most 
pályázatot hirdetett a hivatásos katonatisz-
tek kiképzése céljából ,a m. kir. Ludovika-
akadémiában, valamint a cs. és kir. katonai 
akadémiákban létesítendő „akadémiai tanfo-
lyamokba" való felvételre. Ezekre a tanfo-
lyamokra az 1914. és 1915-ben besorozott, 
1897-ben és 1898-ban. született és a fegyveres 
erő bármely részéhez tartozó fiatalemberek 
pályázhatnak a következő feltételek mellett. 
1. Magyar állampolgárság; igazolandó a pá-
lyázó honossági bizonyitványával. 2. Az 
19lg. október vége előtt egy évi önkéntes 
gyanánt történt tesoroztatás; igazolandó a 
póttest által kiállítandó honvédanyakönyvl 
(katonai törzskönyvi) lap másolatával. 4. 
Kitartást ígérő testi alkalmasság; igazoltatik 
a iLudovika-akadémiában megtartandó kato-
naorvosi vizsgálat utján. 5. A z érettségi 
vizsgának valamely reáliskolában vagy gim-
náziumiban, történt letétele; igazolandó az 
érettségi bizonyítvánnyal. 6. Kötelezettség öt 
évi tényleges katonatiszti szolgálat elválla-
ására; igazolandó a pályázó által sajátke-
ziileg irt kötelezővel és a pályázó tön vényes 
képviselőjének (atyja, gyám) ezen kötele-
zettség elvállalására vonatkozó Írásbeli hoz-
zájárulásával. Az aláírások ugy a kötelezőn, 
Wint a hozzájárulási nyilatkozaton a polgári 
bíróság, közjegyző, vagy katonai thatóság ut-
ján hi teles itendök. 7. A harctéren, levő sereg-
nél teljesített teljesen megfelelő csapatszol-
gálat; igazolandó a csapat (magasabb) pa-
rancsnokság írásbeli véleményével. 8. A ka-
tonatiszti szolgálatra különösen kívánatos 
rátermettség; igazolandó az illető póttest pa-
rancsnokságának és a csapat (magasabb) 
parancsnokságának írásbeli véleményével. Az 
1915. okóberben bevonult pályázók az egyévi 
önkéntesekre vonatkozólag kiadott .utasítá-
sok értelmében képeztetnek ki. Ez a kikép-
zés 1916. április végéig tart. Ezután ,az illető 
cs ap a tp a r a.nc snoksághoz a harctérne indul-
nak a pályázók és ott 12 heti csapatszolga-
latot tartoznak teljesíteni. Amennyiben ott 
teljesen megfelelnék, az illető csapatest ide-
vonatkozó .véleményével ellátva 1916. aug. 
l-ig a Ludovi,ka-akadémia parancsnokságá-
nál uj katonaorvosi megvizsgálás céljából 
kötelesek megjelenni. Akik a hivatásos tisz-
tektől megkívánt testi követelményeknek 
megfelelnek, mint „hallgatók" a Ludovika-
akadiémia harmadik évfolyamába vétetnek 
fel. Az akadémiai tanfolyam 1916. szeptem-
ber 1-től 1917. augusztus 18-ig tart. A hall-
gatók erre az időre tartósan vezényeltetnek 
a Ludovika-akadémiába, ahol közösen he-
lyeztetnek és láttatnak el és Iha nem tisztek, 
a Ludovika-ákadémia által állományilletékes 
csapatestiiknek magfelelően ruháztatnak és 
szereltetnek fel. Az ellátásért a .hallgatók az 
akadémia állomáshelyére nézve .megállapí-
tott étekzési pénzt tartoznak megfizetni. Az 
akadémiai tanfolyam sikeres elvégzése .után 
a tisztjelöltek hadnagyokká neveztetnek ki. 
A tanfolyamra való felvételre pályázók kel-
lően felszerelt folyamodványaikat .1916. ja-
nuár 31-ig az illető pót testnél nyújtják be, 
amely azokat legkésőbb február 15-ig a hon-
védelmi minisztériumhoz terjeszti. Hasonló 
feltételek mellett történik a felvétel a cs. és 
kir. akadémiák „akadémia tanfolyamaidra. 


