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izgalmas dráma egésziiti ki az érdekes mű-

sort. 

Használt és uj írógépek mig a készlet tart 
kapható Keller irógépvál la latnál , Szeged 
Széchenyi-tér 8. Te íe fon 3 6 3 . 

Tanul junk idegen nyelveket a Városi 
Nyelviskolában. Telefon 14—11. 
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Örök emlékei 
minden családnak, ha bármilyen 
fényképről megnagyiítatja és meg-
festeti hősi halált halt kedveseit, 
önmagát, vagy hozzátartozóit! 
Jutányos árben készíti az 
Első Szegedi Fényképnagyitó vál-
lalat a legmesszebb menő hü 
hasonlatossággal művészi kivitel-
ben felelősség mellett. Vidékiek-
nek árjegyzéket küldünk! A kép 
átvételekor a kis képet is vissza-
adjuk! Levelekre válaszolunk. 
Telefon interurbán 11—27. 

Szives pártfogást kér 

fényképnagyitó. fóígyó-utca 
6., Fekefcsas-utca 17. szám 
alatti házban. 

Ugyanitten eladó egy „Görgei á lma" 
cimü kép. 

Fényképészeti gépek. 

10—500 koronáig Görz és Zeiss 

lencsékkel. Nagy raktár minden-

nemű fényképészeti cikkekben, 

— eredeti gyári árakban — 

Sandberg Henrik jS£f 
Szeged, Széchenyi-tér 16. 

T. vevőimnek jó! berendezett sötét 
kamrát díjtalanul rendelkezésére 

bocsájtok. 

E R T E S 1 T E S . 

Tisztelettel értesitem a n é. kö-
zönséget, hogy Iskola-utca 19. 
szám alaff órásílz'etef I. r. 
javítóműhellyel nyitottam. 
Raktáron tartok legjobb minő-
ségű zseb-, fali- és ébresztő-
órákat, minden egyes óra ponto-

z n i san szabályozva. — Mindennemű 
órák javításáért szavatosságot vállalok. Felemlítem 
"lég, hogy 10 évi gyakorlatom alatt Magyarország 
legelső műhelyeiben és Svájc legnagyobb gyáraiban 
dolgoztam. t > A r i a l T l o - r c / í chronometer 
Tisztelettel r « p « t l és müórás. 

Vilmos császár mitaui látogatása 

Hamburg, junius 10. A Hamburger 

Fremdenblatt egyik munkatársa, aki Kúr-

iaiul fővárosában, Mi tanban teljesít katonai 

szolgálatot, a következőket jelenti lapjának 

Vilmos császár minapi látogatásáról: 

— A császárlátogatás előtt .néhány nap 

pal titokzatos arccal jártak-keltek a beava-

tottak és ha kérdeztek tőlük, mi újság, rej-

telmesen mosolyogtak és ujjukat a szájukra 

tették. Csakhamar azonban nyilvánosságra 

került, hogy Vilmos császár meglátogatja 

Mitaut. A város minden polgára lázban égve 

várta az uralkodót-
» 

fcn már sok fejedelmi fogadtatást vé-

gigéltem Berlinben és ezért kíváncsi vol-

tam, hogy itt milyen programmal fog ez le-

folyni. Nos, hát elmondihatom, hogy a pro-

gram .ugyanaz volt, mint akár Berlinben, 

vagy más német városban lett volna, csak 

minden kisebb mértékű volt. Fölvonult a 

díszszázad, az utcákon sorfalat állott a nép, 

jattunk foketekabátos, szürkeszakálas ura-

kat magas cilinderrel a fejükön. Istenem, 

hol van az az idő, amikor még az én feje-

met is ilyen köcsögkaHap díszítette. Felvo-

nultak u diákok és a fehérruhás leánykák, 

mezei virággal a hajukban. 

A szabadon Ihagyott utak}on excellen-

ciás urak és katonatisztek autói robogtak. 

fis jött a császár. Kíséretében Hinden-

burg, Limlerdofff, Falkenhayn és Capelle 

voltak. A Duna mellett álló hadsereg fő-

pararcsnoka fogadta a császárt a pályaud-

varon, azután elkifcéjrte a 'legfőbb hadurat 

az Aa túlsó oldalán álló ezredek megszemlé-

lésére. 

Onnan visszatérve, a császár megte-

kintette a kurlandi hercegek sírboltját, a 

melyet az oroszok gyalázatosan elhanya-

goltak. A császár és a diszes kiséret azután 

a Trinitatis-teimplomba hajtatott, amelyet 

még az első kurlandi herceg, Qotlhard Kett-

ler építtetett. 

Vilmos császár minden egyes úrral, a 

kit a kurlandi német közigazgatás feje be-

mutatott neki, barátságosan elbeszélgetett, 

miközben energikus gesztussal kisérte sza-

vait. Olykor-oly'kor, ha tréfára fordította 

szavait, jóiziien nevetett. A bemutatottak 

között volt egy .hölgy is, Spec grófné nő-

vére, aki Mi tanban lakó beteges édesanyjá-

nál időzik. 

Hindenburg hatalmas alakja a császár 

mögött, mellette Lund'endorff és körülötte 

az érdemrendekkel díszített ragyogó kisé-

ret s m in (Mihez még a pompás napfényes 

Idő, olyan képet nyújtott, ami örökre em-

lékezel es marad a mitauiak előtt. Amig a 

cercle tartott, a nyitott templomajtóbóí ki-

áradt az orgona bugó hangja. 

A német gránáttüz hatása 
a tengeren. 

Amsterdam, junius 10. A Daily Te-

legraph beismeri, hogy a nagy flottáihoz tar-

tozó Hon-osztály is részt vett az északi-

tengeri ütközetben és megállapítja azt is 

liogy a legnagyobb angol hajók pusztulá 

sát, igy a Queen Mary, Invinoible, Indefati-

geble és Warrior elvesztését az ellenséges 

gránáttüz okozta. A három első egy és 

ugyanazon negyedórában siilyedt el. Az In-

vinciblen elsülyedt sir Horace Hood, vice 

admirális, a csatacirkálóflotta parancsnoka 

és ezernél több ember. 

Kitehener adjutánsának holt-
testét kivetette a tenger 

Kopenhága, junius 10. Mint a Dagens 

Nyheter-mk Londonból táviratozzák, a 

Daily Express szerint a tenger partra ve-

tette Füzgerald alezredesnek, Kitehener 

lord adjutánsának holttestét. Az adjutáns 

a hadügyminiszter szeimélyi és katonai til-

tó ra volt az utazás ailatt. 

Mi volt Kitehener ntjának célja 

Rasendaal, junius 10. Havrei lapjelen-

tések szerint Kitehener legfőbb célja orosz-

országi utján az volt, hogy az orosz kor-

mányt végleges Határozatra birja Romániát 

illetően, hogy aztán azonnal Bukarestbe 

mehessen. Missziója hasonlított az annak 

idejéfn Atihénba tett utazásához, Kitehener 

a bukaresti kormány előtt felújította volna 

az antant megjavított ajánlatát. 

A második párisi gazdasági 
kongresszus 

Genf, junius 10. A Temps londoni leve-

lezője jelenti: A szövetségesek gazdasági 

konferenciájának, mely junius 14-én ül ösz-

sze Parisban, az lesz a feladata, hogy meg-

állapítsa a szövetségesek jövendő program-

ját. Mindenekelőtt a háború alatti szervez-

kedésről van szó, amely kiterjed a szövet-

ségesek minden rendelkezésére álló segítő 

eszközére. A londoni ellátási bizottságnak, 

amely angol, francia, orosz, olasz, belga és 

szerb tagokból áll, az a feladata, hogy a 

szövetségesek között megfelelően szétossza 

a hadi iparhoz szükséges nyersanyagokat, 

amelyeknek a szállítója Anglia. Megállapo-

dást akarnak létesíteni ezen a kongresszu-

son a háború utáni általános politikám 

nézve is. A legfontosabb kérdés, minő ke-

reskedelmi összeköttetéseket fognak az 

antant-hatalmak a békekötés után Német-

országgal fentartani. Eddigelé e tekintetben 

a legtöbb szövetséges kormány nagy tar-

tózkodást tanúsított és nem akarta lekötni 

magát a jövőt illetően. Most ugylátszik az 

angol kormány az, amely, bár eddig e kér-

désben rendkívül óvatos volt, sokkal alapo-

sabb rendszabályokhoz akar nyúlni, sem-

mint az még néhány héttel azelőtt is sejt-

hető lett volna- E kérdés további kialaku-

lására Anglia fogja a döntő befolyást gya-

J r í 

helyett főzési és sütési célokra 
ajánljuk a jóval o l c s ó b b és 
finomabb k i t ű n ő minőségű 

Dániából importált 

l-a T E A V A J A T 
klgrarnmonként 9 kor. 28 fill. 
Kapható Vw. V» és kilós 

darabokban a 

a , S S Z ö z p o a n L t i 
Tejcsarnok 

fiók tejcsarnokaiban. 


