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asszony "kibékült Juhászszal és engem 'fel-
jelentettek. A törvényszék, — több terhelő 
tanú vallomása talapján — három Jictri fog-
házra itélte (Kosaras Józsefnét lopás vétsége 
miatt. Mia foglalkozott a felebbezéiSekkel a 
szegedi Ítélőtábla Mnghoff&r- tanláosa) (A 
vádhatóságot dr. Harkányi Elemér vezető-
ügyész képviselte, kirendelt kézvédő dr. 
Holló Samu ügyvéd volt. A tábla helyben-
hagyta az elsőbáróság Ítéletét, ami ellem az 
elitélt seimniségi panaszt jelentett he. 

— Tanuljunk idegen nyelveket a Városi 
Nyelviskolában. Telefon 14—11. 

SZÍNHÁZ 
MŰVÉSZET 

oooo 

SZÍNHÁZI MŰSOR: 
CSÜTÖRTÖK: Grün Lili, vigjáték. Be 

mutató Thutróczy Gyula uj tag felléptével 
Páratlan. 

PÉNTEK: Grihi Lili, vigjáték. Páros. 
SZOMIBAT: Grün Lili, vigjáték. Párat 

lan, 
VASÁRNAP d. u.: A császárné, operett 
ESTE: A cégér, népszínmű. Balassa Ár 

min dr. konferálásával. 

A Cégér. A színházi iroda jelenti: Vasár-
nap este kerül színre hosszabb pihentetés 
rután dr. Balassa 'Ármin érdekes, eredeti 
népszínműve, a (Cégér uj betanulással és üj 
rendezéssel. A darabot először Somogyi Ká-
roly színigazgató társulata mutatta be 1893 
novpmiber 25-én Szegeden, ,a főszerepeket ak-
kor Szatmári Zsuzsi, Kalmár Piroska, Kö-
müsné Dczseri Gy„ Peterdi S., Follinus (Au-
rél, László Gy., Körmendi Sándor, és Polgár 
Sándor játszották. Utána lMa,kó Lajots, .majd 
Krcicsámyi alatt ment a Cégér, és az ország 
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/Március 2-án, 
csütörtökön 

A legjobb amerikai dráma 

ocsárv i rág . 
Dráma 3 felvonásban. 

És egy pompás bohózat. 

Róbert mint 
Lohengrin. 

Vigjáték 3 felvonásban. 

S Előadások d. u. 5, 7 és 9 órakor. 

Gyermekjegyek csak az első előadásokra 

• adatnak ki. 

TELEFON: Igazgató: TELEFON: 
11-85. VAS SÁNDOR 11-85. 

Pénteken, szombaton, vasárnap 

Prof. Nick Fantom III. 

detektív történet 4 felvonásban. 

Jegyek előre válthatók. 

összes nagyobb vidéki színpadjain a közön-
ség és sajtó tetszése mellett állandó műsor-
darabja maradt a színházaknak. Az igazga-
tóság most is elsőrangú kiosztásban és gon-
dos (előadásban iparkodik színre hozni ezt a 
kitűnő nópszinmüvet. Az előadás érdekes-
ségét növeli, ihogy a szerző az előadás előtt 
konferálni fog. 

Orosz iró a németek 
hadviseléséről. 

Petrov Q., a Russkoje Slovo harctéri tu-
dósitója irja lapjának a következő cikket: 

Ha azok a népek, amelyek ma Németor-
szág ellen háborút viselnek, azt akarják, 
hogy ez az elhuzódó, rettenetes bonyolult há-
ború ne végződjék rájuk nézve látható ered-
mények nélkül és a szenvedett, valamint a 
még ezután bekövetkezendő veszteségek 
megfelelő kárpótlással járjanak, akkor köte-
lességük az ellenség belső politikájának és 
kifelé való harcának 'minden mozzanatát lel-
kiismeretesen figyelemmel kisérni. Mert ha 
valamely hadviselő 'fél a petróleum- vagy 
gázvilágitásról áttér a villanyos világításra, 
akkor az ellenségeinek is nemcsak az égő-
testeit, hanem magukat a vezetékeiket is a 
legsürgősebben meg kell változtatniok. Kü-
lönben sötétben maradnak. 

A mi SZÍVÓS ŐS ellenségünk, Németország, 
bennünket és szövetségeseinket arra kény-
szerit, hogy a legnagyobb figyelemmel a leg-
aprólékosabb részletekig puhatoljuk ki, mi 
történik ellenségünknél célja elérése érdeké-
ben. Bár mekkora is a mi felháborodásunk, 
de el kell ismernünk, bogy a németek buzgó 
rá teremtő munkával é's ritka, okos megfon-
toltsággal törnek céljaik felé. Bár mennyire 
is megnehezült a szükséges élelmiszereknek, 
búsnak és gabonának, valamint más termé-
nyeknek, fémeknek, naftának, zsir és olajnak 
Németországba való bevitele, mégis értették 
a módiját, mint lábaljanak ki ezekből a ne-
hézségekből. ök számon tartanak minden 
egyes szájat, minden sertést, minden gépet. 
Kimérték minden mozdonynak és minden 
vasúti kocsinak a hosszát, fis mindent kellő 
időben. Mindent a maga helyén. Mindent 
száin, mérték és súly szerint. A német állam-
gépezet a lehető legnehezebb feltételek kö-
zött kénytelen megfutni a maga pályáját, de 
a lehetőség határain belül annyi mindent 
végez uj szempontok és uj módszerek sze-
rint, 'hogy abból sokat, nagyon sokat tanul-
hatunk. 

Ha mi. oroszok, a háiboru első felében 
azzal az álmatag reménységgel biztattuk 
magunkat újból meg újból, hogy Németor-
szág a belső nehézségek terhe alatt össze 
fog roskadni, ugy most nemcsak a megvál-
toztathatatlan valóság, de már a magunk 
boldogulására való tekintettel is, hogy ebből 

a gyermekesen ostoba és szerfölött veszé-
lyes önámitásból kigyógyul, ki kell puhatol-

nunk, hogy Németország mely eszközökké' 
képes az őt szoritó csavargép nyomását 
meggyengíteni. m 

Az egyenletesen megfeszített teremt0 

munkát a németek a háború folyamán lS 

szünet nélkül teljesítik. Ha valamely jelenms 

tervük balul üt ki, vagy valamely okból Ka* 
tyuba kerül, akkor rögtön kész az uj terv. 3 

mely -nem ritkán sokkal nagyobb szabás3' 
annál, mely dugába dőlt. A tevékenység ' i e" 


