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— Két uj hadüzenet. Igazán nem hittük 
volna, .hogy ellenségeink száma még megsza-
porodhatilk. Harcban állunk három császár-
sággal: az oroszszal, a brít-huUai'val, a japán-
nal. Négy királysággal: Olaszországgal, Bel-
giummal, Szerbiával és 'Montenegróval. Há-
rom köztársasággal: Franciaországgal, Por-
tugáliával és San-Marinóval. iHa beleszámít-
juk a sipistaságra alapított parányi monakói 
fejedelemséget s az anarchikus Albániát, el-
lenségeink száma éppen egy tucatra rug és 
négy világi-ész: 'Európa, Ázsia, 'Afrika s 
Ausztrália jórésze fordult ellenünk. Amerika 
- ba eltekintünk attól, bogy valamennyi 
ellenségünket fegyverrel segítette — semle-
ges maradt. IMost azonban azt jelentik Neir-
yorkból, hogy az uj világ lkét állama te hiva-
talosan megüzente nekünk s Németországnak 

a háborúi A z egyik a couanani-i köztársaság, 

amelynek területi elhelyezését csak földrajzi 
szakemberek meghallgatása után sikerül meg-
állapítani. (Ez az állam a francia Guyana és 
Brazil La közt terül el mintegy tizenöt mért-
földnyire ,az Atlanti-óceántól. Önállóságát a 
ocuanamii-i köztársaság csak 1886-ban nyerte 
nl és azóta már hat elnöke volt. Most egy 
Adolf (Besset iBeaurfort nevii francia szárma 
zásu egyén kormányozza az állam hajóját. 
Némi tapasztalatai lehetnek a. hajózás tudo-
mányában amennyiben ifjúságában gályarab 
volt. ügy mondják, hegy a háromszáz főből 
álló counani-i hadisereg már megérkezett 
Marseilleire. A counani-i katonák azonban 
ráak azzal a feltétéllel indulnak útnak', h-a 
rálvus eonductust 'kapnak, amire jó okuk is 
volt, mert legtöbbjie a francia gyarmatokról 
megugrott fegyenc. — A másik hadüzenetet 
u mexikói yiaqanii indián-törzs küldte el ne. 
künk. Ettől a hadüzenettől azonban egyelőre 
nincs mit tartanunk inert, a harcias yaquiak-
nalki - akilk legalább húszezer lelket számlál-
o k még az Egyesült Államokkal is van egy 
kis számol ni valójuk amit csakis háborúval 
tetézhetnek el s idejüket a Mexikóval folyta-
tott polgárháború is némiképp leköti. 

— Megmarta a veszett kutya. Pisztrói 
•János szegedi posta- és táviirda-ellenőr három 
és fél éves kis fiát néhány nappal ezelőtt egy 
Veszett .kutya megmarta a. fején. A gyerme-
ket elszálitották a budapesti Pasteur-intézet-
be, de már nem .lehetett rajta segíteni. A sze-
rencsétlen kis ifiun kitört a veszettség és meg-
halt. iPisztor Jánosaiét és nagyobbik fiát, akik 
a megmart gyerekkel érintkeztek, a Pasteur-
tetézeben kezelik, mert nem lehetetlen, hogy 
a beteg fiu őket is megfertőzte. 

— A szinház tűzbiztosítása. Az Első Ma-
gyar Biztositó Társaság megbízottja a szín-
házat megvizsgálta és ugy találta, liogy a 
sdnház a tüzbiztositási kívánalmaknak min-
den tekintetben megfelel. A csütörtöki ta-
nácsülésen dr. Gaal Endre bemutatta a tüz-
°ltófőparanosno'k jelentését, majd elhatároz-
t a a tanács, bogy öt magyar biztositó társa-
sággal köti meg a szerződést, abban az eset-
ben, ba a város által előirt feltételeket elfo-
gadják és a szin'házi-doihányzó ellen nem 

emelnek kifogást. 

— Kijátszotta a hitelezőit. Bernovics Gyula 
hegedd bútorkereskedő és üzletvezetője: Hat-
t'Uch Ottó állott 'csütörtökön a törvényszók 
? Iott. A vád szerint (Bernovics mint vagyon-
nukott. 4880 korona értékű bútort, eladott és 
ezáltal hitelezőit megkárosította. .Harraoh-
uak több ezer korona, értékű árut ajándéko-
rétt. a. bútorokat, a beszerzési áron alul adta 
n és rendszeres könyvet sem vezetett. A biró-

Szt-.ichó Lajos ügyész vád- és dr. Becsey 
^aroiy védöbes; 

hogy a szőlőjét valaki állandóan dézsmálja. 
Több éjjelen keresztül kezében töltött fegy-
verrel virrasztott a szőlőben, hogv a tolvajt 
megcsípje. Egy éjjel a bokorban mozgó ala-
kot vett észre, akire gondolkodás nélkül rá-
sütötte a fegyverét. A golyó olyan szeren-
csétlenül találta Gombás Pált. aki arra felié 
ment 'haza, hogy nyomban meglhalt. A tör-
vényszék annak idejfén hat havi fogház-
büntetésre itélte Vidost. A szegedi Ítélőtábla 
csütörtökön foglalkozott az üggyel és Vidos 
büntetését két havi fogházra szállitotta le. 

— A Fehértó halászati joga. A tanács 
Bokor Pál polgármester-helyettes referádája 
alapján elhatározta, liogy a cédulalház mel-
letti tó és a Fehértó nádtermés'ét és halászati 
jogát nyilvános árlejtésen bérbeadia. 

— Tizenhárom mázsa zsir. A hatésági 
közélelmezési üzem tizenhárom mázsa zsirt 
fog készpénz fizetés ellenében kereskedők ren-
delkezésére bocsátani, amelyet a közönség a 
rendőrség által kiadandó és három napi ér-
vénnyel biró utalványok ellenében a hatósá-
gilag megállapított árért .vásárolhat. 

Tanuljunk idegen nyelveket a Városi 

Nyelviskolában. Telefon 14—11. 
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ódő'beszédének meghallgatása után - v wcoa vuvu1 w 

tás bünösnelk mondta ki a csalárd bu-
°ég Vetis<;g^ben és azért, mert. mint bejegyzett 

l y s z e r ü könyvéket nem vezetett, hat 
szél' '"nházra itélte. Hamaeh Ottót, a törvény-
be . '^/mentette a vád alól. Dr. Becsey feleh-

e t Jelentett, be Bernovics elitéltetése miatt. 
„.T" Véletlenül lelőtt egy embert, A szegedi 
láltVe?ysZék gondatlanságból elkövetett ha-
léig ° - ° s l l l y o s t e s t i slértés miatt vonta fe-

Vidos Ferenc kisverzsénvi szatö-
yido*s tavaly szeptemberben észrevette, 

SZÍNHÁZ 
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SZÍNHÁZI MŰSOR: 

PÉNTEK: Mágnás Miska, operett. Pá-

ratlan. 

SZOMBAT: Mágnás .Másika, operett. Pá-

ros. 
VASRÁNAP d. ,u.: Griin Lili, színmű. 
ESTE: Mágnás Miska, operett, bérlet-

sziinet. 

Mágnás Miska. 
— Bemutató előadás. — 

A mai oi>erette'k terinészetrajzálhoz tar-

tozik, hogy a librettójuk esetlenek, bárgyuak, 

amelynek Ikeretébein kerge szerelmek tör-

ténnék és amelyeik rendszerint annyi balsors 

és viszály után, házassággal végződnek. Va-

lószínűséget, egy szemernyi logikát persze 

nem szabad keresni bennük, sahlont, tótágast 

álló szituációkat azonban keresés nélkül is 

bőven találhatni. 

A Mágnás Miska librettójának iróda: 

Bakonyi Kálmán, régi szinházi ember és 

gyakori .sikereknek méltó részese. Ma már 

azonban nem azon az ösvényen jár, amelyen 

megindult és amely ufón a János vitéz, a 

Bob herceg sikerei kivirultak. A közízléshez 

— .amelynek melegágya a főváros — alkal-

mazkodik már ő is, megalkuszik a körülmé-

nyekkel és 'a problematikus értékű siker ked-

véért sók mindent feláldoz abból, ami a 

múltban a komolly törekvéseit bizonyította. 

A Miska gyerelk lovászfiú ,Baracs Iván-

nál, akii szerelmes Karlátlh Roll a grófnőbe. A 

grófi család és .a grófi környezet azonban 

lenézi benne a polgárembert és amiatt ha-

ragra lobban.. Felöltözteti a lovászgyereket, 

— aki szerelmi életet él Marosával, a moso-

gató leánnyal, — urlovas rulhába, kiadja Ele-

rnéry Tasziló grófnak iés bebocsátja a grófi 

társaságba. A talmi grófot jól fogadják, de 

kiüt belőle a paraszt és Marcsa ,a mosogató 

leány, 'akii utána jön. és Rolla grófnő kíván-

ságára, mint grófnő jelentkezik, leleplezi 

Miskát, a Mágnás Miskát és a móka vége: 

Marcsa Miskáé lesz ós Baraos Iván ,is öltár-

hoz vezeti Rolla .grófnőt. 

• • • 

Molnár Ferencz: 

A fehér felhő 
Ara 1 K 50 fill. 

Szomory Dezső: 

H o r m e l i i i 
Ara 3 korona. 

Zola: 

Az összeomlás 
Ara 5 korona. 

Anatole Francé: 

Epikur kertje 
Ara 1 K 90 fill. 

Molnár Jenő: 

Mucsa a fronton 
Ára 2 K 50 fi l lér. 

Meszlény Artúr dr.: 

H [Síiden i i 
Ara 6 korona. 

Simon Vilmos: 

Hadak utján 
Ara 4 korona. 

Sven Hédin: 

Az orosz harctérről 
Ara 3 korona. 

Szabó István: 

A kárpáti hó 
Ara 2 K 50 fill. 

Gárdonyi Géza: 

Szunyoghy miatyánkja 
Regény . . . . . . . Ára 4 korona. 

Lázár Miklós: 

Magyarok dalolnak 
Ara 3 K 50 fil l . 

Nyáry Andor: 
Ahol a honvédek járnak 

Ara 3 korona. 

Kosztolányi Dezső: 

d 

Novellák . Ara 3 K 50 fill. 

Lakatos László: 

T a v a s z i j á t é k 
Regény Ara 3 K 50 fil l . 

Somlay Károly: 

Könnyű lelkek 
Ara 3 korona 

• • • 

Kaphatók: Várnay L. 
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