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— A vasúti karambol miatt. 1915. augusztus elsején Dajasizálláean két szeaniélyivonat
összeütközött. A kararulbolnál itöbibeh miegsebesültek. A uveigejtett •vizsgálat alapján Orlics iLajots ,forgalma hivatalnok, Raskos Antal dij nőik és nnég többen a vádlottak padijára
kerültelk. A szegedi törvényszék Orlicsot és
ÍRoskost két-két bavi fogházra itélte, a tiölbibi
vádlottat pedig felmentette. Kedden foglalkozott az ügygyei a szegedi itélőtáibla Ringhoffer-tanácsa, almely a két vádlott büntetését egy-egy h\avi fogházm iszállította le és
az itélet végrehajtását felfüggesztette. A
íiöílilbj vádlottat a tábla is felmentette a vád
alól.
— Ne küldjünk a tábori csomagokban
élelmiszereket. A kereskedel mligyi miniszter
a il íadSeiregifőpar anesmoks ággal egyetértve
már isimételten ikiimondotta, Ihogy a tábori
postákihoz szélé csomagokban élelmiszereket
(küldeni nem szakad, mert a tábori portai
csomagok a .rendkívüli viszomyoik miatt csak
liosszab/b időn belül juthatnak a rendeltetési
helyükre és igy az élelmiszerek, mire azokat
a eiimzettek megkapják; már rendszerint élvezhetetlenek s ba mégis elfogyasztait-nak,
betegséget okoznak. Ebhez kénest, a postahivatalok utasíttattak, bogy laz élelmiszert tartalmazó tálbori postai escimagcikat me vegyék
fel és Ina valamely esmnaignól a ifelivijtol utáni
állapítják meg, ilicigy élelmiszer van benne,
azt a feladónak térti,portéval .terhelve küldjék vissza. A közönség magy vésze mindent
elkövet a tilalom kijátszására, Hamis tartalominyilváinitással adják fed az ily csomagokat és ha a lakóhelyükön levő póslalhivataí felbontja a csomagot és élelmiszer tantalma miatt nem veszi fel, ® szomszédos postahivatalokat sorra járják, miig olyanra akadnak, amelyik megbízik ia feladóban és a csomagot a tartalom megnézése nélkül fölve-zi.
A közönség ezzel az eljárásával amellett,
bogy hozzátartozóján nem segit, mert az. a
hosszú szállítási idő alatt megromlott élelmiszert már ugy sein élvezheti, .viszont saját
magának és a közgazdaságnak jelentékeny
kárt ríkoz, amennyiben az elküldött élelmiszereiket otthon előnyösen élvezhetné. Annak
újból való hangsúlyozása
mellett
tehát,
hogy a hadvezetőség katonáink kellő élelmezéséről gomdoskodilk és igy azok részére
élelmiszereiket küldeni felesleges, ismételve
felkéri a postaigazgatóság a közönséget,
liogy a tábori postákhoz szóló osoima.gr,khan
élelmiszereket me küldjenek, hanem csak
hadfelszerelési és mbáziai cikkeket, szivart,
cigarettát, dohányt, pipát, szivar- vagy cigairettasaipkáit, benzin mentes kanócos öngyujtószert és esetleg mézet, ha ez utóbbi
szilárd ón- vagy háidcgtarltályban léguncntesen el vatn zárva.
— A Lloydban tévedésből elcserélték ifj
Rosenberg Miksa kalapját. A Llovd ruhatárosa kéri, hogv a kalapot hozzá vigyék viszsza, nála átveheti tulajdonosa otthagyott ka— A z Urániában sze dán és csütörtökön
•igazi élvezete (lesz a szegedi közön reg nek.
Akkor kerül vetítésre először Ásta Nbrtsen
detiektw történetiben. Egyik legjohb szerepét
niakitja rendkívül érdekesen. Azonkívül a
Kis rezidencia ötletes, kacagtató, vígjáték
van a műsoron.
I
— A világháború története, Halalmas és
történelmi érdekességü filmsorozat bemutatását kezdi meg a jövő héten a Korzó-mozi.
A most folyó világháború •véres eseményeiről készült több fejezetre osztott filmsorozat
bemutatását kezdi meg Európa urai és Európa hadserege cimü fejezetek bemutatásával.
Látni fogjuk a háborút, mely tizenkilenc hónapja tombol már körülöttünk s látni fogunk
sok olyan jelenetet, melyet megirni nem lehet, melyet látni kell, 'hogy megértsük. A kép
négv napig, hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön tesz műsoron e g y másik csoda alkitással: A 2000. év emberével. A filmirodalom és filmtechnika ennél bámulatraméltóbhnt még nem produkált. A kétezredik év elképzelt embere az akikori fejlett technika se-
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Szerdán és csütörtökön

Szegted, 1916. február 23.
gilségével alkot egy gépembert, hogy vetélytársa idegeit összezúzza, a szeretett nő az
övé lehessen. A technikának a csodával határos készségeit látjuk itt egy bájos történet
keretébe ügyes kézzel beillesztve. Ez a kép is
négy napig marad műsoron. Minden előadásra lehet már jegyet váltani a Korzó-mozi irodájában.
— Tanuljunk idegen nyelveket a Városi
Nyelviskolában. Telefon 14—11.

A bolgár király és
a római egyház.
Szenzációs két sláger!

Bécs, február 22. Félhivatalos helyről jelentették a tegnapi lapok, liogy
Ferdinánd,
bolgár király látogatást tett a pármai hercegasszonynál, miután előzőleg a pápa ő felségének megbocsátott. Ennek a megértésére
ismertetjük az előzményeket az alábbiakban.
— Az 1879-iki bolgár alkotmány 38. cikke
igy szól: „Bulgária fejedelme és leszármazottjai nem lehetnek más vallásnak, mint a/
ortodox vallásnak a hivei. Csak a legelőször
megválasztott fejedelemnek áll jogában, a
mennyiben más hitet vall, vallását megtartani."

Nordisk sláger 3 felvonásban.

Ferdinánd trónralépése után ezt a szöveget igy módosították: „Bulgária fejedelme és leszármazottjai stb. azonban a választás utján trónra emelt fejedelemnek, valamim
a trónörökösnek jogában áll, ha más lliiteí
vall, vallását megtartani."
Ferdinánd királynak Mária Lnjzu Bourbon-Barma hercegnővel való házasságából
1894. január 30-án egy fia született, aki a
keresztségben a Boris nevet kapta, azonkívül
Tirnova hercegének a cimét.
1895. november 11. a képviselők e g y deputációja jelent meg Ferdinánd előtt, hogy
átnyújtsák neki a képviselőház válaszfeliratát a trónbeszédre. Ebben a feliratban azon
kívánságuknak adtak kifejezést, hogy Boris
trónörökös vegye fel a keleti hitet. A király
megígérte, hogy teljesíteni fogja a parlament
kívánságát. Ezért Rómába utazott, ahol a
pápa 1896. január 27-én fogadta, de a római
kúria nem adta beleegyezését Boris
áttéréséhez.

ft begyei;
Királya.
Nagy dráma 4 felvonásban.

Valamint az uj kisero
—
műsor.
-

Előadások 5, 7 és 9 órakor.

Február 2-án a király hivatalosan közzéteszi. hogy az áttérés ennek dacára küszöbön
áll. Miklós cár vállalta a keresztapaságot és
külön követtel képviseltette magát Bulgária
népjogilag cl nem ismert fejedelménél. Ferdinánd nemzetéhez manifesztumot intézett, a
melyben kijelenti, hogy teljes erejével azon
volt, hogy kiküszöbölje azokat a nehézségeket, amelyek a nemzet óhaja teljesedésének'
az utjáb állottak, mivel ez nem sikerült, hőn
szeretett nemzetének adott Ígéretéhez hü
akarván maradni, leteszi a haza oltárára ez'
a snlyos és mérhetetlen áldozatot. Már amikor ezt az Ígéretet megtette, ezeket mondta
a képviselőknek:
— Az áldozat, amit önök tőlem követelnek, nekem ép oly nagy, mint fájdalmas.
Vallásom dogmáiban, alapelveiben, szaka}
saiban nevelkedve, kiirthatatlian, véreirim£
vált meggyőződés által kötve, őseimtől örökölt vallásom megdönthetetlen igazságainak
szilárd hitével eltelve, oly lelkiismereti kéidés előtt állok, amely borzasztó kiizdelm ot
szít lelkemben. Remélem, hogy ezt a kiizdelmet és annak nyomasztó súlyát megér11
minden bolgár, minden 'keresztény.
Mindazáltal meghozta ezt az

áldozatot'
de első felesége családjának és a pápának a
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