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teliméiben exitázislba hozzák a nézőikét. A 
grandiózus filmet kizárólagos joggal Szege-
dien először mutatja be a Koa-zónMozi liol-
naipi paeniieeirjén ós elönelá-tüfotólag hatal-
mas iríkert heg aratni ©zzleíl a na.gyi-zabásn 
iinoai-alkotátem;!. A r©gy órdéklődéhrs v-aló 
tekintettel már ma lehlet jegyet váltani. A 
•film vissiziavonlbatlanul örtak hétfőn és ked-
den marad míüscron. Minidéin előadáson s®á-
aniozott helyeik vanmak. 

— A Vass-moziban vasárnap két pompás 
Jniiniigyi sflálgen-, egy oxotifcuis miliőiben ját-

szó büniiigyi diránna, a Mongolok klubja és 

egy pompás apacadnánna, A vörös macska 

uilL'gy. Az Apollóban ugyandklkor egy min-

den izékén éddekifiszitő detitktiivdi-áimiát vntii-

teiitk Dr. Lukács .cinnnel, 

— Tanuljunk idegen nyelveket a Városi 
Nyelviskolában. Telefon 14—11. 
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I A szenvedély ] 
cimü 3 felvonásos d rámában . 

| JOE MAY legújabb alkotása a £ 

! Keresd ez asszonyt I 
cimü detektivtörténet. J 
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A L B E R T P A U L I G 

IA nadrág cimü 
vígjátékban. ; 

£ Előadások d. u. 5, 7 és 9 órakor, : 
£ vasárnap d, u. 2 órától kezdve. Ü 

Gyermekjegyek csak az első e lőadásokra 
évrényesek. 

WJ&SS MOZGÓ-SZÍNHÁZ 
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Február 20-án, vasárnap 

Két pompás drámai szenzáció! 

$ v ö r ö s m a c s k a . 
Apacsdráma két felvonásban. 

A mongo lok Is 1 itbja. 
Biinügyi dráma három felvonásban. 

Előadások 2 órától kezdve. - Gyermekje-
gyek csak az e l s ő előadásra ervenyesek. 

A szegedi zsidóság 

és a háboru. 
(Saját) tuddsitónktól.) A szegedi zsidó 

hitközség február 21-én, hétfőn délután 4 

órakor tartja reniefes évi közgyűlését. Az 

elöljáróság rélsziete's jelentést 'terjeszt a köz-

gyűlés elé, amelyben a következő érdekes, 

hálicruVal k'apcscC'atois részek vaunak: 

— A hitközség tagjai és fiaik nern sej-

tett nagy számmal sorakoztak a zászlók 

alá. Legnagyobb része u 46-'os cs. és k. gya-

'feigezred — Szeged házi ezrede — vagy az 

az 5-ös honvéd gyalogezred keretében 'szol-

gál és csak kivételesen kerültek egyesek a 

tüzérséghez vagy trénhez. 

Annak feltüntetésére, mily nagy a be-

hivetbak szarná, felhozzuk, hogy adófizető 

54 ügyvédünk Ós 5 ügyvédjelöltünk közül 

=31 vemult be és teljesít szolgálatot a háboru 

'kezdete óta. 37 órvo'sunk közül bevonni t 18, 

a többi a Hadikórházakban (szolgál. 5 é-pité-

szünk közül 4 van tényleges szolgálatban. 

Hadba vonult jegyzőnk, két tanítónk, egy 

előimádkozónk és két házmesterünk. 

A kereskedő- és iparososztály, nernkii-

fönben a mágánhivaiálnokok csoportja szá-

mos tágjával vesz részt a háborúban. 

Jónevü kereskedőosztályunk egy részét 

nehéz megpróbáltatás érte u háboru izgal-

mainak (során. A hadiszállítás megrendelé-

sével és átvételével megbízott katonai közeg 

•visszaélésre vezető eljárása egyek kifogás-

talan tisztességü kereskedőinkre nézve is 

•végzetes és sorsdöntő csapássá 'vált. A csa-

pás végzetességét emelte <az uj megtorló 

törvény visszfihlató ereje, és a háborús izga-

lom felháborította , közvélemény hatása a 

bünö's'ség felfogására es a megtorlás mérté-

kére. Nem tag'adhatjuk mog részvétünket 

sem e szokatlan mértékben sujto'tt testvé-

reinktől, sein családj/aiktól. 

Má'S értelemben vált végzetessé a há-

ború . 33 bevonult fiunkra nézve. A 46-os 

gyalogezred és az 5-ö's honvédzászlóalj 

csaknem állandóan tűzben állanak és példás 

vitézségükkel mindenütt kitűntek. Termé-

szetes, hiogy áldozatait i's bőven szedte 'so-

raikból a halál. Sebesültjeinkről, akik közül 

,sok örökre nyomorék miarad, és a hadifog-

ságba kerül tekről nem tudunk beszámolni, 

de a harcmezőn elhalt ifjú hőseink neveit 

igyekeztünk összeszedni, hogy az utókor 

emlékezetébe beirhas'su'k neveiket. Később 

beérkező jelentésiek alapján iparkodni fo-

gunk, hogy a bánatos ué'v'sort teljessé te-

gyük. 

Hősi halált halt fiaink: iKözvitézdk; Köl-

nig László Kassa, 1914. XI. 9. Gipsz Géza 

Galicia, 1914. XI Lantos József Ghyrow, 

1914. XI. Rubin Miksa Hova Galícia, 1914. 

XII. 13. Schwarcz Mór Debreceni 1914. XII. 

12. Lusztig Géza Ryklice, 1914. XII. 20. 

Weinberger Sámu 1915. IX. 3. Fischhóf Li-

pót Galicia, 1915. IX. 19. Richtzeít Gábor 

Neusandetz, Galicia, 1915. I. 3. Szauer Imre 

Lemberg, 1915. VI. 25. 

Tizedesek: Schwab Mihály Oroszlén-

gye.1 Ország, 1915. V. 7. Lória Ernő Kozienoe. 

(Közinek) 1915. V. 21. Krausz Antal Prze-

mysl, 1915. III. 19. Rónai Imre Hánsémec, 

(Bosna) 1914. X. 24. 

Hudfipródok: Popper Rezső Htoruckó, 

1915. VI. 20. Czinner Imre Tudynka, Gali-

cia, a Stripánái, 1914. VIII. 3. Arany Nán-

dor, Ereikofd, 1915. VI. lo. Fodor László 

II. oszt. vit. érem, Olasz határ Visinti'ne, 

1915. IX. 7. 

Zászlósok: Szabó Gyula arany vit. 

érem, Cisma, Galicia, lrl5. III. 5. Nemes Bé-

la közember, Taktirinó, Galícia, 1915. V. 10. 

és testvére Nemes István zászlós Krasuik, 

1915. VII. 9. Breider Izsó Olaszh'atár, 1915. 

VII. 16. Molnár Ambrus Szokolowszka, Ga-

lícia, 1915. VIII. 31. és testvére Mioínár Sán-

dor aívadász, Komius'ki, Galicia, 1915. V. 22. 

(Dr. Molnár Izidor f. ker. isk. tanár fiai.) 

Back Miklós olasz harctér, 1915. 111. 16. 

Hadnagyi rangban voltak: Bányai An-

tal Galicia, 1914. Schweitzer József Polieh-

na, 1914. VIII. 23. Reicbliuger Sándor Du-

najow, 1914. VIII. 26. Sichermann Mór Vise-

grád, 1914. X. 24. Lőwy Imre, megsebesült 

és megbetegedett a harctéren, elhunyt Sze-

geden 1914. XI. 21. Aczél Iván Sztropkó, 

1915. II. 18. Sorn'ló Gábor Montenegró, 1915. 

XI. V. Várhelyi Vajda Ernő 1915. X. 28. 

Lőwy Imrének a király 1915. 111. 25-éu 

az ellenség előtt teljesített kitűnő szolgálata 

elismeréseiil a Hl. osztályú hadi ékitményes 

katonai érdemkeresztet iadoanányozta. 

Aczél Iváin hadnagyot, aki a 46. gyalog-

ezred II. zászlóaljának adjutánsa volt, to-

vábbá Bányai. Antal hadnagyot és Popper 

Rezső hadapredot a /gyászoló szülők már 

hazabezatták és sírkertünkbe katonai tisz-

teletadással és közönségünk bánatos rész-

vételével temettük őket. 

Várhelyi Vajda Ernő hazahozatala most 

van folyamatban. 

Helyben a hadikórházakban elhaltak és 

a katonai díszsírhelyen eltemettettek; Red-

ner Hermann, Graimatow, Galicia, 1914. X. 

28. Steiner Bernát, szül Csaba, 1914. XII. 

10. Rapaport Sámuel tüzér, szül. Krakó, 

1914. Xlí . 26. Franki Jakab tiizér-szakasz-

vezetŐ, szül. Tótmegyer, 1915. 1. 20. Weisz 

Hermann, 'sziif. Nagyluc'ska, 1915. IV. 3. 

Wiolí Miksa, szül. Temesvár, 1915. V. 25. 

dr. Eckstein Károly, Prága, 1915. IX. 18. 

Kál'mán Zoltán 1915. IX. 24. Engel Ferenc, 

1915. X. 25. Ugyanide temettetett Popper 

Rezső, aki Harucko, Galicia, 1915. VII. 20. 

elesett és 1915. XII. 3-án hozat,ott haza. 

Igyekeztünk anyagi viszonyainkhoz mér-

ten a háborúban rokkanttá vált katonák ,se-

gélyezésére megindult mdzAuldmlni'i részt 

venni. A honvédelmi minisztérium Hadsegé-

lyező Hivatalának felszólítására arra buzdí-

tottuk templomlá tóga tó híveinket, hogy a 

felajánlani szánt adományaik között a há-

borúban elesett katonák özvegyei és árvái 

javára is adakozzanak. Felhívásunkra a 

nagy ünnepek alatt összesen 1000 korona 

gyűlt ily módion egybe, melyet rendeltetési 

helyére juttattunk el. Ugyancsak a nagy 

ünnepek alkalmával kaptunk a Kárpátok tá-

ján felépítendő Kisszeged zsidótémplómára 

1000 koronát. * 

Dugbagy t t á t , f o ghagymá t , t n f c t t , 

t öHmagot , t á n y l r l c a m a g o t ft o l a j a t , 

lueemtnigot Vesz: 

Hoffmann János 
terménykereskedő, — Petőfi Sándor-

sugárut 89. sz. — Telefon 134, sz. 


