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fallá eső esetek bein 10 évtől 20 éviig terjedő 
suil yos börtön, A följefeütós elmuilasztói miiim 
hűn/társaik i5 évtől 10 évii, (különös isulyosihiltió 
körülményeik (között pedig 10 évtől 20 évig 
terjedhető súlyos böritöninieÜ! bünltíatheitőík. 

— Paprikafőidet kér a katonaság. A 
(katonai parancsnokság láltiirit ia város tiainá-
esához, hogy hány hold parlagion heverő föl-
det tudlroa ibédbaaidtaá ia katonaság/részére pap-
mikiatetrimielél céljaira. A paprikát a katona-

• sáig termelné. A itaailáes (tuidatjia a; katonai pa-
ramosindkságigail, hogy ia várewnalki parlagon: 
1 Keverő földjie minős. 

— Rode Imréné női kalapdivattermébe 
Horváth (Mihály-utra 7. .száun alat t megérkez-
teik az átmeneti, tavaszi és nyári ikatepujdom-
ságok, melyek utolérhetetlen olcsó áraíkou 
•áruisitatinak. Felhívjuk a közönség szíves fi-
:igyelmét a tllapunikbain meigjélieint hirdetésre. 

— ÓRA és ÉKSZER javításokat gyorsan, 
pontosan és olcsón készít F I S C H E R K. 
Korzó kávéház mellett. — Telefon: 1538. 

— Fémbeváltók Szegeden. A fémbeváltás 
még hátralevő rövid határidejére való tekin-
tettel a Fómtközponit most hivatalosam (közli 
velünk, hogy Szegeiden a.tkövetkező fémbovál-
tóhelyek müiködnek: Bruékner Testvérek, 
Grassely László, Mieaey és Társa, (Sebők 
Mihály. 

— Richárd Oswald, aki a sátán kutyájával 
iszerazte meg világhirnevét, most dáméit ieigy 
aanmál1 imég töíkóMieséfcjtí idietókftliv drámát ail-
íkotott, amelynek meglepő és szeuBációs itrük-
jei és fcirduialtaji' valóságigail lenyűgözik a kö-
zönséget. lEzem óriási -filmalkotás elme A bor-
zalmak háza. Szintre Ikerül pántokon iaiz Urá-
niáiban. iMóg leigy pompás vígjáték is effláre-
pel uigyiatnáikkoir a imüsoron. 

Tanuljunk idegen nyelveket a Városi 
nyelvsikolában. Telefon 14—II. 

§5 URÁNIA 
fflagy. Tudományos Színház 

w 
Péntektői vasárnapig, 

március 23-án, 24-én é s 25-én 

RICHÁRD OSWALD 
a „Sátán kutyája" rendezőjének 

legújabb alkotása 

Detektivdráma 4 részben. 

• • 
Előadások délután 5, fél 7 és fél 9 óra-
kor, vasárnap délután 2 órától kezdve. 
Gyermekjegyek csak az első előadásokra 
érvényesek. — Jegyek délután 3 órától, 
vasárnap célután fél 2-től kezdve előre-

válthatók. 

Heiyárak: Zsölye 120, I. hely 1.—, 
II. j?ely —'80, III. —.50 fillér 

1 
Az olasz harctéren nincs 

esemény. 
BUDAPEST, március 22. (Közli iá mi-

niszterelnöki sajtóosztály.) Az olasz harc-
téren a helyzet változatlan. 

HÖFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

A német front megrövidí-
tése nyugaton. 

Berlin, március 22. Az angolok éís a 
franciáik nagy esőiben, ós hóviharban köve-
tik a németieket a ikiilritett és elpusztított 
területen (keresztül. Előrenyomulásuk tem-
póját a német lovasság (és gyalogság bizto-
sító csapatai szabják meg. Az angolok sú-
lyos veszteséget szenvedtek, amidőn a ne-
kik ismerétlen terepem megkísérelték, hogy 
a német őrségeik láncolatát megszakítsák. 
Egy Árpástól délre eső faluban kis terüle-
ten 53 halott .angol hevert, egy másik he-
lyen 200 angol holttesteit találtunk. Két 
zászlóaljat, amely egy országút mentén a 
gránáttölcsérekben; elhelyezkedett, a níémet 
tüzérség pusztító tüzelés alá vett. A sűrű 
gránátesőben a;z angolok nagy része elpusz-
tult, a többi pedig isiietve. visszavonult. A 
német ütegek, amelyek jól be vannak lőve. 
kitűnően berendezett megfigyelő állásukból 
nagy távo'lságbanl átlátják .a terepet s a né-
metek után nyomuló szövetséges csapa-
tóknak (súlyos veszteségeket Okoznak. Az 
utón tevő iangol és ifrlanicia ütegek és csapa-
tok rendkívül súlyos vesztesíéget szenved-
tük a nehéz német ágyúik tüzeléséitől. A 
franciáik megkísérelték 10-ém, hogy erősebb 
lövasosztagokka! megszállják . a Hámtól 
északkeletre 'levő Roupy községet, de még 
ugyanaznap délutánján ki kellett vonulniok. 
Egyik támadásukat, aimelyet ké t zászlóalj -
jál indítottak Leury-Clamesynál, Soissons-
tó! északkeletre, súlyos veszteségűikkel 
meghiúsítottuk. A iMaaistól nyugatra levő 
magaslatokon, ahol a francia támadó kísér-
letek ellenére is valamennyi árok a néme-
tek kezében maradt, foglyaink száma nyolc 
tisztre és 546 emberre, zsákmányunk pedig 

.33 gyorstöltő gépfegyverre és 3 aknavető-
re emelkedett. (M.. T. I.) 

Lvov herceg és Miljukov az uj 
kormáng céljairól. 

— Az antant sorsa Oroszországtól függ. — 

Genf. raáffluis 22. A Temps pétervárá te-
veiliezőj'3 beszélgetést, folytatott, herceg Lvov 
miniszitiemeítinöikki?;!' és Miljukov hülügyiHaiuósz-
terral. Lvov igy ,nyila,tíktazott: Egész Orosz-
ország Ihiziik most a nap keilitében, aimelymek 
íorriadaitoui volt- az előjele ós amely itetőpomt-
já.t az ellenség végleges llegyőzésélxeu fog ja 
eitónni. Oroszországtól függ az antant további 
sorsa. 

Miljukov ezt- (mondotta: — A;z országot 
most ugy ikelil szervezni, hogy ia végleges 
győzetem iineggyoirsittaiasék. A régi rezsim 
Oroszországot a teljes szar,vezette,nség áJliaipo-
táiba dömföttie;. most mindén törekvésünket 
airra (kell ,irá» yiitiam, hogy a, nemzet erőit ösz-
szefögjulk és a háborúé megnyerjük. Az uj 
syiz'bm legszívesebben 'Mihály naigyhleroeg 
ideiglenes rógensségét, lát ta volna. 

Oroszország — a duma és az uj 
kormáng fenhatósága alatf. 
Rotterdam. maiálroius 22. A Times-ndk je-

üemhiik 'Pétervárról: A imiiniiiszitertainiáos tegnap 
ia héliügymdiniiszterinimbaii Lvov hereeg elnök-
lésével összeűlit. Valameiuiniyi imMlsztier elfog-
liailítia hivatalát, A duma végrehajitóáűzoittsá-
iga minden (kormány zóságha u j biztosokat ne-
veziatt ki. Az lidieiiglenes kormány .és ia duma 
egyiMtmüködésót (biztosítót táfc. A .duma. biz-
tosai a birodalom mtinden városába el utaz-
tak m á r ós ilyen módon az egész országét » 
duma és aa ddieáglteimes kormány fenhatósága 
laíLá helyezték. Finnország minisztere ima el-
nltazotit iHelsiinigforsIbaL 

Anarchia Finnországban. 
Stockholm, március >22. Az, ideérkező 

utasok beszélik, hogy Finnországban teljes 
az anarchia. A mozgalmat főleg .tengeré-
szek szítják. Péter várót t nyugalom vau. 
A végrehajtó bizottság (kebelében felmerült 
egyenetlenség egyrie pő. Az Aftonbliaded je-
lentése szerint a pétervári forradalmárok 
ellenforradalomtól .tartanák, melyet ia nagy-
hercegeik pártja, a büroikrácia és ,a hadsereg 
egy része (készít elő. A Végrehajtó bizott-
ságban a köztársasági pártiak ;és a szocia-
listák kerülték fölénybe. A cár lemondását 
péntek délben közeit ék a pétervári lakos-
sággal. A katonaság a köztársaságot éltet-
te. A végrehajtó bizottság felszólította ia ka-
tonáikat, hogy ne öljék meg tisztjeiket és nc 
veszélyeztessék ilyen módon Oroszország 
győzelmét. 

SZÍNHÁZ 
MŰVÉSZET 

oooo 
MŰSOR: 

Előadások kezdete negyednyolckor. 
PÉNTEK: Klasszikus ciiMus VII. szánna, Elő-

'ször. Solness építőmester. Tölgyes Gyula 
konferálláisávail. Szinmü. Páros három-
hiarmados. 

SZOMBAT D. U.: Cigányprímás. Operett. 
SZOMBAT ESTE: Másodszor ;Solness épMő-

mester. .Szinmü. Pánatilan, egyharmados. 
VASÁRNAP D. U.: Családfő. Operett. 
VASÁRNAP ESTE: Falurossza. Páros .két-

harmados. 

Felelős szerkesztő: Pásztor József. 
Kiadótulajdonos: Várnay L. 

I 

és gabonaraktárnokot keres a 

Backmalom. 

Aktuális újdonság! 

Hogyan kell az adó-
vallomásokat kitölteni? 

Irta: Dr. SZENDE PAL. , 
Ara 3 korona. 

Kapható Várnay könyvkereskedésében. ' 


