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gedi honvéd hadoeztályhhöságnál felvett ta-
nucliját, százötven koronát a polgármesteri 
hiívatal u t ján a szegedi ha'dláryák alapja ja-
vára adta. 

— Az augusztusi költözködés. A rendőr-
kapitányi hivatal közli: A költözködés aug. 
1-én reggel 8 órakor kezdődik és 1-én, kedden 
•estig! cgaláhlb két szobát át kell adni. Az égy 
és két szobás lakásokat, tehát Pén teljesen az 
u,i lakó renldeikezésére kell: 'bocsátani. Augus-
tus 3-án, csütörtökön a legnagyobb lakás is 
teljesen az u j lakóé. ' 

— MiivészestéSy a tűzoltók javára. Az 
Önkéntes Tűzoltó Testület javára augusztus 
élsején a Korzíó-imozib.aii rendezendő müvés,z-
estély műsora a következő: Nyitány, előadja;, 
a bonvédzenekar Fiohtner Sándor karnagy 
yezéniylete mellett. Korda Sándor, a soproni 
szili ház tagja, k'uplókat ad elő, Déry 'Rózsi 
énekéi, )S&epkő Endre és Körmendy Kálmán 
Tamás Rezső szegedi újságíró t réfá já t : Maya 
akar Szegeden újságíró lennif mondják el. 
Heltai Jenő mint niozi-kobferanszier. Szivár-
vány, jelenet egy hadikórházban, irta Tamás 
Rezső, játszák: Szcghő Endre," Körmendy 
Kál'mán, Gazdy Aranka, .Rásó Ilona, Korda 
Sándor és Ferenczy Frigyes. Gazdy Aranka 
szaval. Pintér Böske, a miskolci szinház pri-
madonnája énekel Ós táncol. Sw'ghő Endre-
magánjcleute. A szünet alatt nagyszabású 
tűzijáték. —" Király E rnő szombaton lép fel 
Utoljára a Korzó-moziban. A közönség óriási 
tetszéssel fogadta Kovács Andort és Balogh 
Böskét. iis, akik művészetük legjavát nyújt-
ják ugy a magánszámokban, mint n párjele-
netdkhen. 

— Az amerikai kinematográfiának egyik 
legtökéletesebb produktuma, A hamis tanú 
cinilii bűnügyi dráma lesz szombaton és va-
sárnap az Uránia műsorán. F/z az izgalmas 
cwelékményii dráma, és a, szereplő színészek 
kitűnő játéka 'feltétlenül lebilincselőleg fog 
hatni. 

írógépszalag—-szénpapir és az összes 
írógép kellékek állandóan raktáron tart és díj-
mentesen felszereli Keller Irőgépvállalat Sze-
ged, Széchenyi-tér 8. Telefon 363. 

— Nyári tanfolyamok a nyelviskolában 
német, francia, angol nyelvekből kezdők és 
haladók, tanulók és felnőttek külön-külön. 

I 
férfi és női divatcikkek 
legnagiwbb raktára. — 

:: Legmegbízhatóbb cég. " 
Legolcsóbb beszerzési forrás. 

Csekonícs-u. 6. 
Telefon 854. 

Széchenyi-tér 17. 
Teleion 855,. 

Francia lap a monarchia 
erejéről. 

Bern, julius 28. A Matin utolsó számá-
ban szenzációs cikket ir Ausztria és Ma-
gyarország erejéről. A cikk a többi közt eze-
ket mondja: 

— A végzetünk volt, hogy a monar-
chiáról mindig rossz információkat kap-
tunk. Most, amikor az orosz fegyverek dia-
dalát hirdetik, akkor vagyunk a legnagyobb 
elismeréssel kénytelenek adózni a monar-
chia szívósságának. Hol van az a doktrina, 
mely azt hirdette a háboru előtt, hogy a 
Habsburgok országai széthullanak? Elszái-
lbtt nyomtalanul, mert meggyőződtünk ar-
ról, hogy ez a két állam a szervezettségnek 
szinte csodálatos erejét birja produkálni. 
Minket balkáni diplomaták; és a még ná-
luknál is rosszabb látású oroszok informál-
tak, akik a vágyat összetévesztik az ered-
ményekkel. 

Egyik diplomatánk, aki közeli érintke-
zésben áilott Pasicscsal, még Delcassé első 
minisztersége idején jelentést tett Pasicstót 
szerzett információi alapján a monarchia 
nagyarányú had(ikészülőd<$eirők Delcassé 
a diplomatát Párisba rendelte és a kihall-
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Szombaton fis uasápnap. Julius 29-fin fis 30-fin 

Az amerikai kinematográfia 

legújabb szenzációja! 

A hamis tanu. 
Bünügyi dráma 3 felvonásban. 

Valódi amerikai téma és 

izgalmas bonyodalom 

1 
Előadások d. u. 5, fél 7 és 9 órakor i 
vasárnap d. u. 3 órától folytatva. 

Gyermekjegyek csak az el-
ső előadásokra érvényesek. 

i • 

gatás aikalmával heves jelenet játszódott le 
közöttük. A miniszter igy szólt hozzá: 

— Nekem Bécsből homlokegyenest az 
ellenkezőt jelentették, ü n t valaki félreve-
zette. 

-— Engem nem vezetett félre senki, mert 
amit nekem mondtak, arról meg is győződ-
tem. 

Mikor aztán Delcassé megtudta, hogy 
Pasies volt a diplomata informátora, egy-
szerre megbékült. Azt természetesnek talál-
ta, hogy a monarchia ügyeiről csak a Bal-
kánon lehet jó információkat szerezni. Utó-
da is az ő példáját követte és mikor hábo-
rúra került a sor, a balkáni diplomatákra 
hallgattak, akik befutották a kontingenst es 
a régi nótát fújták a monarchia gyöngeségé-
ről. Most aztán, hogy/ az események mást 
mutatnak, a monarcMfia erejének forrását 
Németországban keresik. Pedig ez is téve-
dés, a monarchia hatalmas erő, mely saját 
talajából sarjadzott. Az a fölfogás, mely az 
osztrák és magyar monarchiát Németország 
függelékének tekinti, ma már egyenesen ko-
mikus. 

Uj orosz csapatok Hindenburg 
frontja ellen. 

Hamburg, julius 28. Gomoll Vilmos, a 
Hamburger Fremdenblatt haditudósítója, aki 
Hindenburg frontján időzik, a következőket 
jelenti lapjának a legutóbbi napok harci ese-
ményeiről: 

'Repülőink élénk tevékenysége a keleti 
fronton rendkivül nagy pusztulást vitt az 
oroszokra. Bár az ellenség részéről francia 
repülök mutatkoznak Voisin-gépekkel, ame-
lyeket könnyű megismerni, még sem birták 
megakadályozni repülőink földíeritő és tái-
madó szolgálatát. Rendszeresen végrehajt-
ják terveiket, amelyek katonai épületek el-
pusztítására és katonai mozdulatok megza-
varására irányulnak. Pinsktől Dümaburgig 
folytonosan bombákkal árasztották el a 
front mögött levő vasúti csotaópontokát: 
Hogy milyen, nagyszerű a mi repülő flot-
tánk, bizonyítja a revali kikötő ellen inté-
zett nagyszabású támadás, amelynek kiváló 
sikere volt. 

Hindenburg frontján a harci tevékeny-
ség lelohadt, mert az oroszok az utóbbi na-
pok támadásaiban rngy vérveszteséget szen-
vedtek. Az orosz front mögött megfigyelt 
mozdulatokból megállapítható, ihogy az el-
lenség uj csapatokat szállít a frontra, hogy 
a támadt hézagokat kitölthesse. Az elmúlt 
napokban a rigai fronton csak kisebb vállal; 
kozások voltak, amelyekben mindannyiszor 
kudarc érte az oroszokat. Smorgontól észak-
nyugatra is támadtak az oroszok, ez a tá-
madásuk azonban még ki sem fejlődhetett, 
mert tüzelésünkben hamarosan megsemmi-
sült. ' . . . 

Krevotól délre két nappal ezelőtt tárna-
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