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Legyen világosság! 
— Szenzációs bűnügyi regény. — 

(Saját tudósítónktól.) A avagy detektív 
elmerengve ült kényelmes karosszékéljen és, 
amint az iliik, bodor füstöt eregetett. Nagyon 
titokzatos ember egy ilyen detektív, még ma 
siem lehet megállapítani, honnan eregette a 
füstöt, mert szivarja, hát az egyáltalán nem 
volt. Amint igy ereg-eregetett, eszébe jutott, 
liogy már régen nem volt, Alsótanyán, pedig 
egyáltalán nem ismer ott senkit. 'Magára öl-
tötte bő átmeneti .kabátját ós átment a má-
sik szobába, ahonnan telefonon felhívta az al-
sóközponti rendőrséget. Azaz, hogy mégsem. 
Nem mindjár t a rendőrséget, hanem elő-
ször a központot várta. Mialatt igy várt-vá-
rogatott, — történnek néha csudák, — jelent-
kezet a .központ. Sólyomszem ,a nagy detek-
tív, aszonta liogy „interurbán?"' mire az in-
terurbán kevés vártatva jelentkezett Sólyom-
szem nem az az ember, aki visszaretteu a fá-
radtságtól és nelhéz munkától. Most is meg-
találta fáradozása jutalmát: az interurbán 
jelentkezett. Most már alig kellett egy kis 
félórácskát várni, már is beszélhetett az Al-
sóközponti rendőrséggel. 

— Kérem szépen, — mondta — tessék 
szíves lenni engem Kuniczer úrra l összekap-
csolni. 

— Megvan, — volt a válasz. 
Sólyomszem ismét várt egy darabig, az-

után kérte a rendőrséget, liogy csengesen erő-

sebben Kuniezer urnák. A válasz meglepő 
volt, a rendőr a következőket mondta: 

— Kérem szépen, ugy áll a dolog, liogy 
valószínűleg nem Kuniezer úrral kapcsoltam 
össze, hanem-más valakivel. De azért ne tes-
sék haragudni, nem én vagyok a hibás. Ugy 
áll az eset, hogy mi itt az őrszobában sötét-
ségben vagyunk, mert sem petróleumot, sem 
gyertyát nem birunk kapni. Sőt gyufánk 
sincs. Lehet, hogy a sötétségben máshová 
dugtam a kapcsolót. 

Sólyoinszem megdöbbent, mert bár már 
nagyohbszabásu bűnügyekben is dolgozott, 
de olyan eset még nem fordult elő a prákszi-
sában, hogy a rendőrségi őrszoba ne legyen 
kivilágítva. Sürgősen akart Kuniczerrel be-
szélni, azért megkérte a rendőrt, liogy kölcsö-
nözzön valakitől egy szál gyufát. A rendőr 
ügyes ember volt és hatósági erőszak alkai-
jnazásával sikerült neki egy gyújtót szerezni, 
amelynek világánál összekapcsolta Sólyom-
szemet Kuniczerrel. 

Sólyomszem most már zavartalanul kö-
zölhette Kuniczerrel, liogy Alsótanyán fog 
nyomozni a legközelebbi napokban. 

— Mackensen a dunai flottiíánál. A Bu-
dapesti Tudósító jelenti: Luoich Károly sor-
hajókapitány, a dunai flottilla parancsnoka 
nagy kitüntetésben részesült. A miilt béten 
Mackensen vezértáliornagy meglátogatta a 
dunai flottillát és a német császár nevében 
az elsőosztályu vaskeresztet tűzte Lucicli 
sorhajókapitány mellére. A második osztályú 
vaskeresztet már tavaly a Belgrádnál való 
sikeres dunai átkelés alkalmával kapta meg. 
Mackensen a rendjel átadásakor lelkesítő be-
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Pénteken, szombaton és vasárnap 

Az ARANY sorozat IV-ik filmje 

(Lady Beatrice házassága.) 4 felvonásban. 

Az amerikai filmek királya! 

A Segnagyobb szenzáció. 

Előadások pénteken és szombaton 5, 7 és 9 órakor, 
vasárnap 2, 7a4, 5, 7 és 9 órakor. 

Szombaton d. u. 3 és vasárnap d. e. 11 érakor ifjúsági 
és gyermek mese előadások. 

szódét intézett a vitéz kapitányhoz. A beszéd 
a jelenvoltakra mély hatást gyakorolt. Lu-
citíh sorhajókapitányt meleg ovációkban ré-
szesítették. 

— József főherceg arcvonala. Károly király 
alatt megtörtént" az első érdekes változás a 
hadvezetésben. Amint a m.ai hivatalos jelen-
tésekben olvasható, Károly Ferenc trónörö-
kös arcvonala József főherceg, vezérezredesé 
lett. A magyarokat kedvelő, hős magyar ka-
tonáit figyelemmel becéző főherceg u j és ma-
gasabb pozíciójában bizonyára az eddiginél 
is nagyobb áldás lesz a harctereken küzdő 
katonáinknak. József főherceg u j arcvonalán 
is küzdenek szegediek, akik közül a 46-osok-
nak tudvalevőleg a fenség hadtestparancs-
noka volt. 

— A német birodalmi gyűlés összehívása. 
Berlinből jelentik: Egy mai napról keltezett 
császári rendelet a birodalmi gyűlést novem-
ber 25-ére összehívja. 

— 2000 korona jótékony célra. Kaptuk a 
következő levelet: ,yA Délmagyarország te-
kintetes Szerkesztőségének. Szeged. Születé-
sein nupján elhatároztam, Ihogy a háború ál-
lal felidézett fokozott szegénység enyhítésére 
üjahb 2000 koronát fordítok. Néhai jó kirá-
lyunk, I. Ferenc József emlékét is kegyelet-
1, 1 akarom ez alkalommal a vezetésem alatt 
álló egyesületiben intenziven ébrentartani, 
amiért a fentjelzett összeget a következő ren-
deltetésekkel juttatom a tek. szerkesztőség-
hez 1000 koronát alapítványul a. Szegedi Zsi-
dó Nőegyletnél azzal a rendeltetéssel, hogy 
kamatai éven kint I. Ferenc József halála 
!'apján egy elszegényedett kereskedő-család-
nak kiadassanak; 300 koronát azzal a rendel-
tetéssel, hogy a Szegedi Zsidó Nőegylet hadi-
özvegy- és árvaalapjához csato Itass ék; 300 
koronát a Szegedi Zsidó Leányegyesület a 
népkonyha fenntartási költségeire; 200 koro-
nát azzal a rendeltetéssel, hogy dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester I. Ferenc József te-
metése napján a szegedi szegények között ki-
ossza; 100 koronát a zsidó menház és 100 ko-
ronát a zsidó árvaház javára. — Tisztelettel, 
191G. nov. 23.-án. özv. Holtzer Jakabné." — 
A levélben megjelölt összegeket az ott emii-
tett föltételek közlésével rendeltetési helytük-
re jut ta t juk. iHoltzer Jakabné az első Szege-
den, aki Ferenc Józsefre való kegyeletes em-
lékezéssel áldoz a jótékonyságnak. 

— Előléptetések. Jung Péter és Klein 
Henrik tartalékos főorvosokat ezredorvassá, 
Farkas Lajos tartalékos segédorvost főorvos-
sá léptették elő a 46. gyalogezredben. 

— A vastermelés zár alá vétele. Bécsből 
jelentik: Az osztrák vasmüvek magánvevöi-
ket arról értesítették, hogy gyártmányaik-
nak szabad eladását kormányrendelettel zár 
alá helyezték és azokat a hadügyminiszté-
rium osztja szét. Minden vasgyártmányra 
vonatkozó megrendelést a hadügyminiszté-
riumhoz kell intézni. 

— istentisztelet. A péntek esti istentisztelet 
a régi zsinagógában negyed ötkor, a prédiká-
ció fél ötkor kezdődik. 

— A háború es a kultuszadó. Érdemes 
följegyezni, liogy a háború hogyan érezteti 
hatását a kultuszadónál. A szegedi zsidó hit-
község tagjainak adóját most ól lapították 
meg a bizottságok. Sok adótételt kellett fel-
emelni, amit dr. Rósa Izsó országgyűlési kép- ' 
viselő, a hitközség elnöke a hívekhez intézett 
körlevélben igy indokol: A háborús viszo-
nyok következtében a hitközség közvetett 
adóbeii jövedelmei részben — a szünetelő es-. 
ketések következtében — teljesen megszűn-
tek, részben — ia husdrágaság és hushiány 
következtében — a minimumra szállottak le. 
(Az egyenes adó terhének viselői közül sokan 
hadba vonultak, sokan küzdenek a mególhe-


