
/ 

DfiLM AG Y ARÖRSSSAG Szeged; 1916. február 16. 

ben tűzöm az érmeket a hősök mellére. Te-
szem ezt azzal a benső, törhetetlen meggyő-
ződéssel, bogy jöjjön bármi, ti 'ezentúl Ts .a 
helyeteken lesztek. J/gaz, legbensőbb óhajom, 
hogy az Úristen (kísérjen, ótalmazzon mind-
nyájatokat, hogy épen ék egészségesen térje-
tek ívisisza, boldogságot hozva családi tűzhe-
lyetekhez. /Egész szeretetem és ragasizkoJá-
som kiséri minden lépést ekét és Iha jönnék 
vészes perceik, higyjétek el, hogy veletek le-
szek, mint mindig! 

— Az 1871-lki francia hadisarc. Amikor 

Ver&ailleslben a franciáikra kirovandó ihadi-

saro nagyságáról folytak a tanácskozások, 

Bismarck a tanácskozásra meghívta Bleieh-
rőder bankárt. Bitén a rk (tiz milliárd frank-

ba®, akarta a hadisarcot megállapítani és 

ebben egyetértett vele Hen kel-Do fin <rtys 
marck Guidó henceg is, aki sokáig élt Pa-

risban és személyesen is- jól ismerte Francia-

ország pélt'aügyi kapacitásait és pénzembe-

reit. Bleichröder azt ajánlottá, hogy ne irój-

janak öt milliárd .franknál magasabb sar<yot 

Franciaországra, nehogy tönkiretegyék. -Vil-
mos császár is azon a nézeten volt hogy -Fran-

ciaország képtelen ennél többéit megfizetni, 

azért ekkora összegű badis.arcba® áillaipodthk 

meg. 'Mennyire nem ismerte azcfuban Blciiih-

röder, a híres bankár, Francia-ország pénz-

ügyi erejét, kitűnt akkor, amikor Francia-

ország a rája rótt hadisarcot sokkal jiania-

ralUb fizette (meg, semmint köteles lett voltla. 

Persze kcirai volna még az alntarit által a 

középponti hatalmaknak fizetendő hadisarc 

nagyságáról beszélni, azt. azonban tudjuk, 

hegy vereségünk esetére az antant száz mil-

liárd hadisarcról áhrálndozik. .Ez annyiban 

jó, bogy ezzel megadták nekünk a számítási 

alapot ahhoz a hadisarchoz, amelyet majd 

ők fizetnek a középponti hatalmaknak, ne-

hogy egy másik (Bleiichröder túlságos® sze-

rény legyen,. 
— Verjük-e a gyermekeket. Az utcán két 

asszony, halad, akik körül egy kis diák, az 
egyik asszonynak a fiacskája ugrál. A két 
asszony arról vitatkozik: hogy verjük-e a 
gyermekeket? Szól a1 kis diák imam'ája: 

— T.udom Istenem, hogy megfojtanám 
azt a tanárt, aki hozzá merne nyúlni a fiam-
hoz! 

!Közben -kis fiát, aki ugrándozása köztien 
véletlenül a tyúkszemére hágott, jól — nya-
kon teremtette. 

— Megkezdődött a választójelöltek vizs-
gája. Kedden délelőtt kezdte meg működését 
a városháza tanácstermében arz irini és olvas-
ni! ódás megvizsgálására megalakított bi-
zottság, iAz.dk a választó-jelöltek kerülnek -a 
bizottság elé, akik nem (tudják igazolni, hegy 
az elemi iskolai IV—-Vil. osztályát elvégez-
ték. Kedden a bizottság tagjai a következők 
voltak: Kelőmért Kálmán -elnök, Sehütz An-
tal ék Tombácz Jálnos tagok. 

— Gyilkosság Dorozsmán. Do rozs tnán a 
Muszár-íéle k-orcsma előtt meggyilkolva ta-
lálták a hétfőre virradó éjjel Dudás József 
szőlőkapást. Dudás bent a korcsmában ösz-
szeveszett Juhász Gálborral, aki már régi ha-
ragosa. Az ott levő Döme Pál Juhász védel-
mére kelt és Dudást ugy a földhöz vágta, 
hogy az eszméletlenül terült el. Később (Du-
dás ismét magához tért és újból verekedni 
kezdett Dömével, aki kihureolta magával a 
korcsmából. Hogy kint mi történt, azt senki 
nem tudja, reggel felé Dudás holttestét a já-
rókelők a korcsma közelében találták meg 
borzalmasan összevagdalva. A dorozsmai 
rendőrség Juhászt és Dömét letartóztatta, 
de mindketten tagadnak. .Értesítették a gyil-
kosságról a szegedi törvényszéket is. amely-
nek részéről Maguy Lajos vizsgálóbíró ment 
ki a helyszínére. Dömét behozták a szegedi 
ügyészségi fogházba, a nyomozás tovább 
folyik. 

Igazgató: VAS SÁNDOR. • • • • Telefon 11-85. 

Szerdán és csütörtökön 

Óriási szenzáció! Óriási szenzáció! 

V I L M O S német császár 
és 

FERDINÁND bolgár király 
találkozása NISBEN. 

HENNY PORTÉN és FERN ANDRA fellépte. 

A hulláim ok ö lén 
vígjáték 4 felvonásban. 

H E N N Y P O R T E N N E L a főszerepben. 

AZ ASSZONY LELKE 
dráma 4 felvonásban. 

F E R N A N D R A V A L a főszerepben. 

Előadások 5, 7 és 9 órakor. — Számozott helyek. 

— Jótékonycélu táncmulatság. A szegedi 
kender-ínnógyár miilszaki alkalmazottjai fek 
már 26-án Szombaton az Európáná l ló di®' 
termiében Faragó Lajos igazgató v é d n ö k s é g e 

alatt a rokkant katonák javára világpóstáVa' 
egybekötött zártkörű tanévig,almat rendez-
nék. 

— Távbeszélő mozgó jármüveken. Svéd-
országban most drótnélküli itávheszólőkik«' 
kísérleteznek, rímel ycket .mozgó vonaioko'i 
alkalmaznak. A feltalálóknak autókonozk®"-
zölt kísérletei igen szép eredményre vezet-
tek. A kikértetek -most repülőgépeken is főtt" 
nak. A kékziilók állítólag olyan elmék, 
a hangnak illetéktelenek álital való .fel- és 
fctgá&a lehetetlen. 

— Toporoutzi nóta. Ha hull a gránát, M 

patakokban ömlik a vér, ha megnyílik a P0*0' 

ör'vényc is, a magyar baka neim retten 

Á m agyar bak.a légy verében és izmos ök*" 

ben; a halál lakozik és ajkán: nóta. Legj0'1' 

b a ® azokat szereiti, amelyek o t t - 1 e r e i n l J t k | 

vérmezőn cs valamelyik bajtárs, vagy Iák'" 

a jó itten maga szerzett©. Itt .a Toporotiíf" 

oly jelesül vitézkedett háromszó zhéted, 

védők — jó hiészbmI szegedi fink — •nótÓi" 

hozzuk, amelyet Toporoutzihól küldött t*1 

punk egyik munkatársának Mayer Márífl r 

állami főgimnáziuimi tanár, zászlóalj--®1?^ 

tiszt. A nóta szerzője: Sávoly János, -®*1' 

következőkép ir: 

iMéltöságos 

Parsehe Gyula 

ezredes urnák, a hudidiszitményes 8. osrfáffl 
Vaskcaoua-rend lovagjainak télb. stb., a ifo 
307. honvéd gyalogezred parancsnoka')c 

ajánlja nagyrabecsülése és őszinte szeret 
jeléül. 

Toporoute, 1916. január hóban. 

Nóta 

a vitéz bár-omszázbeteseikinek! 
Po 

Dallam; A kisasszony 1 

z-onyhan, Krinol ir ! ; a l i 'T 

A Ihá 10 u iszázbotiesek 
(Egytől egyig 

Jaj , de fenegyerekek 
Egytől egyig! 

Pergőitüziben ugy álltak, 
Mintha vasból volnának 

Egytől egyig. 

Hej bá rom.- zá zb eteké,le 
Toporoutzban! 

I)e jól verekedtetek 
Toporouitzban. 

Jó kéziben veit a puska, 
Nem is jót (be a muszka 

Toporou tzfba. -

.Hős báro.mszázbetesek 
Háborúba! 

Viga.n .megyek veletek 
Háiboruba. 

Pusztuljon az ellenség. 
Szálljon rátok dicsőség 

Háborúban! 

— Csalás, sikkasztás, zsarolás és ' yí 
sal vádolt őrmester. Keppich Lipót, p 8 0

 í?:i 

számvevő őrmester ék Petrovics GyÖ^^gí' 
kács állott .kedden a szegedi honvéd" 
tálybiróság előtt. Elnök: Miiiler He'1.' 0t 
nagy, a tárgyalást dr. Szentgyörd.ri^d 
mér százados-hadbíró vezeti. iA vád'"1 ^p®}' 

./di, 
\í 

dir. Szende Vilmos, főh'adnagy-ügy*s.7' vt 
seli. iAz őiunetster dr. Balassa A® 1'""^;. 
Petrovicsot Idr. Pistor Egem ügy véd 3 j^té 
őrmestert csalással, sikkasztással, 7sa'./,(]tti 

m m m • I . ..ml"1" 

gyolbíb összeget seámláztaíot, nuiii a j j , ^ 
tényleg vásárolt és a .különbözetet e .j, pH 
nitotta. A tárgyalás előreláthatólag ' 
pig fog tartani. 


