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Crdétyi menekültek ezrei Szegeden. 
b r a s s ó i f o g a r a s i é s k ü k ü l l ó i s z é k e l y e d j ö / j n e k h o z z á n k . - h a t ó -
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(Saját tudósítónktól.) A román árulás 
folytán elkeseredett harcok dúlnak Erdély 
keleti és déli határain. Derék székelyek, akik 
a magyar hűség, erő és bátorság minden 
előnyös tulajdonságával felruházva a két 
éves világháborúban oroszlánbátorságga! 
küzdöttek hazájukért, most földönfutókká 
váltak. Mig a székely fiatalság most is az 
utolsó Ielielletéig harcolva száll szembe a 
legaljasabb ellenséggel, addig a polgári la-
kosság: szerencsétlen erdélyi testvéreink, a 
székely-magyarok menenkülni kénytelenek 
az ádáz rablók elől. Fájdalomtól lesújtva, a 
legszükségesebbeket is hátrahagyva, aggo-
dalmas, nagy gondok között indult meg a 
menekülők beláthatatlan hosszú sora az éj 
leple alatt tovagördülő szomorú vonatokon 
az ország szive felé. 

szerint 20.0U0~60.000 között ingadozik. A 
menekülők érkezése alatt a szegedi és a ró-
kusi állomáson egy-egy rendőrtisztviselő éj-
jel-nappal inspekciót fog tartani, hogy a me-
nekülők ideiglenes elhelyezéséről gondoskod-
janak. A belügyminiszter felhatalmazta dr. 
Somogyi (Szilveszter jpolgármestert, hogy 
a Haditermény szegedi kirendeltségénél any-
nyi lisztet utaltasson ki, amennyire a mene-
külők ellátására szükség van.-

Természetesen >a menekülők elhelyezé-
séről is gondoskodni kell. Bizonyára Szeged 
polgársága is ki .fogja venni részét a nemes 
feladatból és a hires magyar vendégszere-
tetet nem fogja megtagadni akikor, amikor 

nek, amit adunk; legyen nyitva számukra a 
szivünk, az erszényünk, 'a lakásunk. 

A jótékonyságra sokszorosan igénybe 
vett .társadalomnak most a legmagasabbra 
kell fokoznia áldozatkészségét. A háború két 
éve alaitt sem hárult ránk olyan szent köte-
lesség, mint most. Otthon nélkül maradt 
gyermekek, anyák, hitvesek és aggok keser-
ves menekülésének napjait kell megédesiteni. 
Gyermekekét, akiknek az apjuk, hitveseket, 
akiknek a férjük, aggokét, akiknek a gyer-
mekeik véreznek a harctéren — mindnyá-
junkért. Azok között a törvényhatóságok kö-
zött, amelyek a menekülő erdélyieket fogják 
vendégül látni, Szegedre is nemzeti hivatás 

magyarokról, testvérekről van szó, akik az vár most. Erőnkön felül itegyünk meg min-
ország keleti határairól kénytelenek méne- dent, amit tehetünk. Tartozunk ezzel m'a-
külni. Mindannyiunknak kötelessége a legna- gunknak, azoknak, akik érettünk harcolnak, 

A vonatok az ország belsejét beszáguld- gyobb szeretettel fogadni a sorsüldözött sze. 
minden városban, | rencsétlen embereket; mindannyiunknak ko-

dé rék •iák a menekülőkkel és 
V a Sy nagyobb községben megállnak, hogy 
'etegyenek u j hajlékot kereső, mindenükből 
kifosztott, fáradt embereket, akik nyomoruk-
o n csak reményt é s bizalmat hoznak ma 
kukkal, hogy köztünk, testvéreik között, a 
kiket nem sújtott a háború vihara, meleg és 
szívélyes fogadtatásra találnak. Szegedre is 
í0't niúr és fog még érkezni sok-sok hosszú 
Vo«at, amely az erdélyi menekülök ezreit j gármesteri hivatalba arról, hogy Szegeden, 
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telessége megosztani, amije van a 
székelyekkel, akik, ha máskép állna a hely-
zet, bennünket bizonyára a legnagyobb lel-
kesedéssel fogadnának be egyszerű, tiszta 
hajlékukba. 

A belügyminiszter sürgöny-értesitése 
csütörtökön érkezett meg a főispáni és pol-

'ivzza ebbe a színmagyar városba, hogy a 
Mi hazafias érzésű és áldozatkész közönsé-
günk között uj hazát találjanak. 

Menekültek már szerdán éjjel érkeztek-
Szegedre. A menekülteket Dávid Sándor 
vasuti vendéglős az előzetes értesítésre nagy 
előkészülettel fogadta. Akik a nagy uton 
Megéheztek, Ízletes gulyáshúst és más élei-

Hódmezővásárhelyen és Csongrádmegyében 
Brassó-, Fogaras-, Kis- és Nagyküküllő-
megyék meneküljek kell elhelyezni. A ható-
ság teljes apparátussal fogott a munkához, 
amelyben hivatali kötelességének a mai idők-
höz mért buzgó teljesítésén kivül bizonyára 
az lis sarkalja, hogy otthonukból menekült 
magyar testvéreink hajléktalanságának ke-
serves napjait kell a testvéri vendéglátás — - , nem volt, serves nammt - a , e n y h i t e n i 

miszereket kaptak; akinek ^ J t A m e - figyelmességével ós , , 
az ingyen megkapta a sajat j i J ^ p e t . 
nekülök közül legtöbben Brassó_ t Q v á b b 
rozsényből jöttek és sokan kozu k 

Máztak. Csütörtökön folytonosan e 
mindkét állomáson ujabb vonatok w > ^ 
zsufolva voltak menekülőkkel. ^ 
Mgnak érkezni Szegedre menekülök, 
n<* a száma végeredményben a t e ugv 
é t e r n e k a főispánhoz érkezett sürgöny 

Ebben a nagy és nemes érzésben bizonyára 
egy lesz a haltósággal a város egész társa-

Senki sem zárkózhatik el az elől, 
elhagyni kényszerült 

Szeretettel 

dalma. 
hogy az otthonukat 
erdélyiek támogatására siessen. 
álljon mindenki rendelkezésükre: ha .taná-
csért, uitbaigazitásért keresik föl; figyelem-
mel és gyöngédséggel fűszerezzük, a mit kér-

magyar testvéreinknek, akiket a háború ki-
vetett otthonukból, a háború sikerének, a 
melyen annyi remegéssel csüngünk és a 
nemzetnek, .amelynek összetartozandóságátj 
egységét és erejét most jobban kell doku-
mentálni, mint valaha. , " 

Nent maradhatott tétlen "a Délmagyar-
ország, amikor ilyen feladat megoldásáról 
van ,szó. Ugy gondoltuk, hogy ennek a cél-
nak érdekében egyesiteni kell az erőket. Ép 
azért csütörtökön a késő délutáni órákban, 
mindjárt 'a belügyminiszteri értesítés tudo-
másul vétele után érintkezésbe léptünk a pol-
gármester és a .főkapitány úrral. Az ügyre 
vonatkozó javaslatokat iterjesztettiik elő és 
megállapodtunk abban, hogy a Délmagyar-
ország a legszélesebb körű gyűjtést indítja 
meg. Este hét és nyolc óna között kezdtük 
a mozgalmait, amelynek haanar hire terjedt. 
Ha tekintetbe vesszük a rendelkezésre álló 
rövid időt, az eredményt impozánsnak kell 
mondanunk. A késő éjszakai órákig érkeztek 
adományok, amelyek összege 5320 korona. 
Este 9 óráig 3000 korona gyűlt be, ezt az 
összeget nyomban a főkapitány ur rendelke-
zésére bocsátottuk, mert a pénzre sürgősen 
szükség van. A következők adakoztak; 
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Bach Imre 1 0 - — 

begavári Back Bernát 1000'— 
Báron Jenő . . . . . . — — 10 — 
Barta Bernátné — 10 — 
Dr. Békéi Nándorné 5'— 
Bittó Márk 10 -
Boda Bertalan 10 — 
Csányi Sándor 200"— 
Deák Dezső 10— 
Eckert Elek . . 5'— 
Dr. Emődi Aladár... 20 — 
Fahonvéd . . . 10— 
Frank főhadnagy 10— 
Geréb József 10— 
Gácsér, kórházi gondnok . . . 2— 
özv. Gliicksthal Jónásné 100"— 
Gombás Gyula 10-— 
Grumáz Gerő idb - . . . 10— 
Grumáz Gerő ifj 20-— 
Hirsch Bernát... .;_ 4— 
Jenei Anna .. . 2— 
Keller Mihály ... . . . . . . . . . 20— 
Kampis százados 12"— 
Kengyel János.. 5 — 
Klenóczky József .. . . . . . . . 5— 
Kiss Ferenc, főhadnagy... . . . 10"— 
Kohn M. és társa 300— 
Kovács József (Corso kávéház) 20— 
Kráhi Sándor 6 — 
Lakner Tibor 10— 
Dr. Leitner Vilmos... ... . . . 100 — 
L. M. és neje .. . 5— 
Messer Pisti és Ferike ... . . . 10— 
Milassin Gyula ..... 10— 
Moletz főhadnagy . . . 6 — 
N. N. .. . . . . 2 — 
N. N. .. . 6— 
Dr. Papp Róbertné... ... . . . 5— 
Dr. Pártos Simon . . . 5 — 
Pásztor Jancsi és Pisti . . . . . . 20— 
Plichta Béla .. . 10 — 
Petiik István . . . i o — 
Róna Amika és Gyurika... 10— 
Rosenfeld Nándor .. . . . . 50— 
Róth Pá l . . ... 1 0 -
Rőmer Miklósné ... . . . 4 - -
Schlesinger Sándor... . . . 20— 
Schima százados és neje .. . 20— 
Striegl F. József . . . 50— 
Szécsi Ede .. . 500— 
Szegedi közúti vasút r. t. ... 500— 
Szegedi kenderfonógyár r. L...1000-— 
Taugner százados . . . 10— 
Tóbiás László... __ ... 2 — 
Ttirk Salamon... . . . . . . 10— 
Várnay Dezső .. . 500— 
Vág Sándor ...* 4 ' -
Városi Nyelviskola . . . 50— 
Vincze Lipót . . . 5 — 
Veinricli Lajos . . . 10— 
Winkler Testvérek . . . 500"— 
Dr. Ziffer Alfréd . . . 20 — 

Összesen 5320— 
A főkapitányi hivatal fölkéri mindazo-

kat, akiknek lakásukban, otthonukban hely 
van a menekült testvérek befogadására és 
akik ,öket élelemmel ellátni tudják, hogy mi-
iici előbb jelentsék ezt be a kerületi rendőr-
kapitány oknál. A belvárosiak Gyarmuthy 
János, az alósvárosiak Lengyel István, a ró-
kusiak és felsővárosiak Gróf Dezső, a Fekete-
földeik gazdái és 'a röszkeiek Eerenczy Má-
tyás rendőrkapitánynál. A lakásért és ellá-
tásért, amennyiben módjukban van, a mene-
kültek maguk fizetnek. A vagyontalan me-
nekültek ellátásáért a hatóság ad illő fizet-

séget. A jelentkezésnek miinél előbb kell meg-
történni, hogy 'a meneküllek ne maradjanak 
hajléktalanul. 

Az átutazó menekültek számára üditő-
államást rendeznek be a két vasúti állomá-
son. Ennek költségeit az állam viseli és erre 
a oélra 50.000 koronát már utalványozott is 
a polgármester kezeihez a belügyminiszter. 

Budapestről jelenti telefonon tudósítónk: 
A kormány a határszéli vármegyék (mene-
kültjeinek elhelyezéséről a következőképen 
határozott: 

A Szeben- és Alsófehér-vármegyék me-
nekültjeit — Bácsbodrog-megyében; Hunyad 
és Krassószörény-vármegyék menekültjeit — 
Hajdú, és Szabolcs-vármegyékben; Három-
szék-megye menekültjeit — Jásznagykun-
szolnok- és Békés-vármegyékben; Brassó-, 
Fogar'as- és Kisküküllő-vármegyék lakosait 
— Torontál-, Csanád- és Csongrád-várme-
gyékben helyezik el. 

A menekültek ügyében nagy tanácsko-
zások voltak. A rendőrség intézkedésére 
egyelőre a Tatersalban, a népszállóban és 
az iskolákban helyezik el a menekülteket. 
Weisz Manfréd kijelentette, hogy bármennyi 
munkást felvesz a csepeli töltény gyárába; a 
menekülteknek ad munkát, elszállásolásuk;, 
t ól és élelmezésükről gondoskodik. 

A budapesti pályaudvarokon 5—6000 
menekült érkezett, jobbára intelligens ele-
mek. A főváros elhatározta, hogy elszállá-
solásukra ingyen lakásközvetitőt létesít. 

Budapestről jelenti tudósítónk: A kép-
viselőház üléstermiében megalakult az Er-
délyrészi Segélyző Bizottság. Jelen voltak 
az összes erdélyi képviselők, üániel Gáborit 
választották meg 'élőknek. Grutz Gusztáv 
bejelentette, hogy tanácskozott Perényi ál-
lamtitkárral. A város egy koronában akarja 
megállapítani a napi segélyt, noha csupán 
élelmezésre három korona sziiksléges. Süme-
gi Vilmos felpanaszolta, hogy a menekülőket 
senki sem fogadta. Bejelenti, hogy a balaton-
bogiári és Jelei villa-tulajdonosok a menekü-
lök részére felajánlották összes nyaralóikat. 
Dániel Gábor kifejti, hogy a kormány köte-
les gondoskodni a menekülők ruházatáról, 
elszállásolásáról és élelmezéséről. Hogy az 
mibe kerül, az egészen mellékes. Györffy 
Gyula gyors intézkedéseket sürget. Polónyi 
Géza felajánlja képviselői tiszteletdíját. £z-
után Dániel Gábor kimondta a Segélyzö Bi-
zottság megalakulásait. Központi irodát állí-
tanak fel, amely díjtalanul áll a. menekültek 
rendelkezésére. A két pályaudvaron naponta 
6 órán keresztül 2—2 képviselő ,fog az érke-
zők rendelkezésére állani. 

A munkapártban Dániel Gábor beszélt a 
menekülök érdekében gróf TisZa István mi-
niszterei nök'keil, aki kijelelhette, hogy min-
den intézkedés megtörtént, hogy a fenyege-
tett vidék lakossága .idején biztonságba jus-
son. 

Budapestről jelentik: A Magyar Általá-
nos) Hitelbanki 100.000 koronát, a .Magyar 
Bank 25.000 koronát adoitt a fenekűi tek cél-
jaira. t 

Mindenki, minél előbb, adakozzék a Dél-
m agyarországnál! 

' a 

STOCKHOLM: A Birsevija Vjedomosz-
ti irja: Erős orosz csapatok a Dobrudzsán 
át előnyojnulásban vannak Ruszcsuk, Szi-
lesztrea és Giurgiu felé. 1 

LUGANO: A Popopolo ditalia jetenti: 
Románia nem fogja Bulgáriát megtámadni. 
Ezt ,u feladatot az 'prósz hadsereg látja el. 

ZÜRICH: A francia lapokból kiderül, 
hogy az a nagy lelkesedés, amelyet Parisban 
a Párnán hudüzéfiét keltett, lecsendesedett, 
mert nőm számítottak úrén, hogy Németor-
szág is hadat üzen Romániáitok. Azt remél-
ték, hogy Románia [csak az osztrák-magyaé 
csapatokkal kerül szembe. 

LUGANO: Az olasz német hadüzenet 
megtörténte után az olaszországi német 
alattvalókat Szardínia szigetére és! üélolasz-
országba inteé/iáltdk. 

ATHÉN: Az olasz követ jegyzéket 
nyújtott át a görög kormánynak, amelyben 
tudatja Olaszország, hogy csapatai Porta 
Palermói megszállották, miután onnan az 
ellenséges tengeralattjáróknak jeleket adtak. 

ATHÉN: (A Havas-ügynökség elkésett 
jelentése augusztus 25-ről.) Nagy népgyűlés 
volt, amelyen körülbelül <25.000 ember vett 
részt. A népgyűlés bizalmat szavazott a kor0 
mánynuk. Gunarisz, volt miniszterelnök fel-
szólalt és megtámadta Venizelosz politiká-
ját, aki előidézte Görögország jelmlegi hely-
zetét. , ' | 

BÉCS: Gróf Czernin, bukaresti követünk 
táviratozott 28-ikán, amelybén az elutazását 
jelenti [be. 

ATHÉN: Hire jár, hogy bolgár csatia-
tok megszállták Szeriresz városát. A bolgáé, 
csapatokat a megszállott területek bolgár 
lakossága zeneszóval fogadia. \ 

l l l l Éftl It. 

Szófia, augusztus 31. A budapesti bolgár 
főkonzulhoz Rudoszlavov miniszterelnöktől 
ma a következő távirat érkezett: 

A bulgár vezérkar jelenti uugusztus 30-
án: A macedóniai fronton nem állott be je-
lentékenyebb változás. Csapataink, amelyek 
az előirt állásokat elérték és megszállták, 
most megerősítik azokat. Miután a veresé-
gek, amelyeket az ellenségnek okoztunk, az 
ellenség offenzíváját meghiúsították, az egész 
fronton az most a hatástalan úgyutüzre szo-
rítkozik. Csak az Osztrovo-lótól északra és 
a Mujenicu völgyében igyekszik visszasze-
rezni elvesztett állásait, hogy kedvezőtlen 
helyzetét megjavítsa. Az ellenségnek minden 
kísérletét visszavertük. A Tuhinosz-tavon 
ágyútűzzel elpusztítottunk két gőznaszádot. 
Égy ellenséges hajóraj sikertelenül bombázta* 
a Meszka-folyó torkolatát, egy ellenséges 
repülő Buk vasúti állomás hídjára dobott 
bombákat minden eredmény nélkül. 

Ludendorff Hindenburg 
helyettese. 

Berlin, augusztus 31. Ludendorffnak 
száíllásmív térré való kinevezésével u j állást 
kreáltak, eddig egy főszállásmester volt, ez-
után kettő lesz. Ludendorffnak az lesz a fel-
adata, hogy Hindcnhurgot mindenben helyet 
tesítse és -Hindenbiurgot minden sztrutégial 
ós operatív 'kérdésben támogassa. 
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BUDAPEST, augusztus 31. (Közli a 
mtószterellinöki sajtóosztály.) Keleti harctér: 
A Herkulesfürdötöl keletre fekvő magasla-
tokon román támadásokat visszavertünk. 

A csiki hegyekben küzdő cs. és kir. 
csapatok a Csíkszeredától nyugatra fekvő 
magaslatokon lévő uj állásokba vonultak. 
Egyebekben a magyar harcvonalon a hely-
zetben lényeges változás nem állt be. 

HÖFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

BERLIN, augusztus 31. A nagy főhadi 
szállás jeleníti: A Balkán-harctéren jelentős 
esemény nem történt. 

LUDENDORFF, első föszállásmiester 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

BUDAPEST, augusztus 31. (Közli a 
miniszterelnöki sajtóosztály.) A délkelet 
harctéren nincs nevezetesebb esemény. 

HÖFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

Élénk tüzérségi f i a r m k az orosz fronton 
BUDAPEST, .augusztus 31. (Közli a 

minis zferélnökii .sajtóosztály.) Az orosz harc-
vonalon az ellenség tüzérsége számos he-
lyen fokozott tevékenységet fejtett ki. 

HÖFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helvefte.se. 

BERLIN, augusztus 31. A nagy főhadi-
szállás jelenti: Rigától nyugatra a dünaburgi 
hídfőnél, a Stochod-ivben, Köveitől délke-
letre, Lucktól délnyugatra és Bothmer gróf 
tábornok hadseregének egyes szakaszán 
élénk tüzérségi harcok folytak. 

A Kárpátokban a Kukul-hegy elfoglalá-
sánál egy tiszt és egyszázkilencvenkilenc 
főnyi legénység jutott fogságunkba. Az el 
lenség ellentámadásait itt visszavertük. A 
luck-í és torczini katonai telepek ellen légi 
támadásokat intéztünk, amelyek alkalmával 
repülőink három ellenséges repülőgépet le-
lőttek. Egy negyediket augusztus 29-ikén 
Listopodynál (a Berezina mellett) tettünk 
harcképtelenné. 

LUDENDORFF, első főszállásmester. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály./ 

Meghiúsul! ellenséges yálSaikozások 
nyugaton. 

BERLIN, augusztus 31. A nagy főhadi-
szállás jielonlti: Az Araieiitieres felett és alatt 
húzódó arcvonal-szakaszon az ellenség élénk 
tevékenységet fejtett ki. Heves tüzeléssel 
megkísérelt rajtaütések kapcsán előremenő 
földerítő osztagait visszautasítottuk. Roclín-
courtnál (Arrasíól északra) egy német járőr 

angolok árkában több foglyot ejtett. 
A Somme mindkét oldalán a tűzharc 

az 

továbbra is nagy hevességgel folyik. Utó-
lagos jelentés szerint tegnap reggel Martin-
puichtól délre elveszett az ellenséges állá-
sok felé előugró egyik árkunk. 

A Maas területén, Fleiiry mellett vívott 
kisebb kézigránálharcoktói eltekintve, nyu-
galom uralkodott. 

LUDENDORFF, első főszállásmester. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.! 

Bulgária és Románia között megszakadt a 
diplomáciai viszony. 

pia a 

fl román Uüuvivs " ^ J " ™ ? ? * 
— A bécsi román követ 

BERLIN, augusztus 31. . A Wolfi-iigy-
nötóég jeilenti: Az itteni bolgár követség 
Szófiából azt a hírt kapta, hogy a román 
követ tegnap este elkérte útlevelét, ugy, 
hogy ilyenképen román részről a diplomá-
ciai összeköttetés Bulgária és Románia kö-

zött tegnap este 6 és fél órától kezdve meg-
szakadt. 

BÉCS, augusztus 31. A konstantinápolyi 
román ügyvivő már elutazott. 

BÉCS, augusztus 31. Mavrocordato 
herceg, román követnek a Svájcon keresz-
tül való elutazását engedélyezték. 

Orsóval menekülők - Orsova kiürítéséről. 
Egy másik menekült elbeszélte, Budapest, augusztus 31. Egy orsovai 

menekülő beszéli, hogy az orsovai lakosság 
vasárnap hajnalban 4 órakor harangzugásra 
ébredt fel. Nemsokára ágyuáörgést halottak. 
Csendőrök és katonák házról-házra jártak 
és felszólították ,a lakosságot, hogy menekül-
jön. Legtöbben, a Duna partjára ,mentek, ahol 
uszálybajókra szá/Wta'k fel és Zimonyba ha-
józtak. ' Á 

hogy 
amikor a Kajákkal megindultak Zimony felé, 
a román tüzérség az Alton-hegységen ke-
resztül tűz pld vette a várost. Orsöván ekkor 
már nem tartózkodott polgári lakosság, 
inert aki csak .tehette, idejében Zimonyba 
ment, ahonnan az ország belső részébe me-
nekültek. 

— Nedkov fő konzul nyilatkozata. — 

Budapest, augusztus 31. Ncdkov Tiva-
dar, Bulgária budapesti fökonzula, a követ-
kezőkben nyilatkozott Bulgária magatartá-
sára vonatkozólag: 

— Az uj eseményekkel és eshetőségek-
kel szemben a szövetségesek ügye, általá-
nos érdeke szempontjából nem ajánlhatok 
jobbat, mint a kölcsönös bizalmat, nyugal-
mat és türelmet. Bízunk a szövetségesek és 
Bulgária erejében és kölcsönös, rendifhetlen 
hűségében. Tudatában feladatunk súlyának, 
szövetségeseinkkel egyetemben kötelessé-
geinket a végsőkig teljesitjiik életre és halál, 
ra, közös .szövetségesi érdekeinkért, a végső 
győzelemig. 

várja a román 
hadüzenetet. 

Bécs, augusztus 31. A bolgár követsé-
gen a következő nyilatkozatot tették: 

— Annak a hintek a megerősítésére, 
hogy a román kormány visszarendeli Szófiá-
ból követét, még nem érkezett ide, de a hir 
valószínűnek látszik és minden órában vár-
ható a diplomáciai viszony megszakítása 
Románia és Bulgária között. Ami most Ro-
mánia és Bulgária közt végbemegy, az csu-
pán formai kérdés. Bulgária nem akar hadat 
üzenni Romániának, várja, hogy Románia 
üzenjen hadat, mert különben fönnállna a 
casns foederis egy másik állammal, amely-
lyel Románia megegyezést kötött. Bulgária 
nem kételkedik, hogy Románia osztozkodni 
fog Szerbia sorsában. 

A románok megakarták támadni 
Bulgáriát. 

Bécs, augusztus 31. Ruszcsuknál a mi 
monitorjaink bombázták Giurgiut. A román 
ütegek oly ügyetlenül viszonozták a tüzelést, 
hogy több lövedék bolgár területre esett, 
ugy, hogy sokan meghaltak és megsebesül-
tek. Kladovónál a románok ki akarták ,kény-
szeríteni a Dunán való átkelést, a bolgárok 
azonban visszakergették őket. -Még mindig 
nem lehet tudni, hogy lesz-e hadüzenet Bul-
gária és Románia részéről. 'Illetékes helyen 
valószínűnek tartják, hogy hadüzenet nem 
lesz, de anélkül is beáll a hadiállapot Romá-
nia és Bulgária között. 

Bolgár félhivatalos a román 
hadüzenetről. 

Szófia, augusztus 31. Hétfőn reggel tud-
ták meg itt, hogy Románia hadat üzent a 
monarchiának. Soha olyan nyugalommal 
nem fogadott még hadüzenetet a holgár nép, 
mint ezt. A bolgár, lapok bsak a hivatalos je-
lentést közlik a román hadüzenetről, kivéve 
a (félhivatalos Echó de Bulgariet, amely 
igy ir: 

Románia magatartása a háború kezdete 
óta kétszínű volt. Valahányszor a monarchia 
helyzete a harctéren kedvezőtlenre fordult, 
Romániában ennek mindig érezhető volt a 
hatása. A román játék jogosan háboritotta 
föl a monarchiában a közvéleményt, kivált-
képen magyar részről. Csak az a meglepő, 
hogy a monarchia kormányzata annyi hideg-
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vért tanúsított a román veszedelemmel szem-
ben. Bécsben és Budapesten ma már rtyilván 
sajnálják az elvesztett időt. 

Qorlioe másnap jáni a monarchiának 
módjában lett volna végezni a bizalmatlan 
helyzettel. A központi hatalmak jóindulata 
azonban teljes volt a hajdani szövetségessel 
szemben, abban a tudatban, hogy elég erő-
sek lesznek akkor is, ha Románia, mint uj 
ellenség erősiti az antant haderejét. A ro-
mán kormány felelős a háborúért és annak 
minden következményéért. 

A román intervenció minden segítsége 
az antantnak. A központi hatalmakra nézve 
a román hadüzenet a keleti front kiszélesí-
tésével és egy uj hadsereg föllépésével egy-
értelmű. Románia elhatározása végzetes 
lesz Romániára nézve. 

„Bulgária halálos ellensége 
Romániának/' 

Zürich, augusztus 31. Bulmresti híradás 
szerint Crainiceanu tábornok az Universul-
ban cikket közöl, amelyben foglalkozik ia (kö-
zeli román-bolgár háborúval. Bulgária, mond-
ja a tábornok, halálos ellensége Romániának. 
A bolgárok jobban gyűlölik a, románokat, 
mint a románok a magyarokat s ezért Bul-
gária a legnagyobb veszedelem Romániára. 
Crainiceanu tábornok Románia háborúját 
Bulgária ellen természetes dolognak tar t ja . 

Románia alattomos készülődései. 
Frankfurt, augusztus 31. A Frankfurter 

Zeitung értesülése szerint a párisi lapok lep-
lezetlenül bevallják, hogy Hundcanu ezredes 
vezetésével egy román katonai küldöttség 
már egy év óta mindenféle bevásárlást tett 
Párisban. A párisi román követ kijelenti, 
hogy a hadüzenet 'pillanatában a románok 
már két határszorost átléptek és az oroszok 
már Romániában ,voltak. 

Kopenhága, augusztus 31. Orosz forrásból 
jelentik: Augusztus 19-én már 450.000 román 
volt fegyverben. 

Genf, augusztus 31. A Journal de Geneve 
párisi jelentése szerint la román követ kijelen-
tette, hogy a magyar határvárosok megroha-
nása benne volt a bukaresti vezérkar tervé-
ben. A hadüzenet átnyujtását épen ezért tit-
kolták egészen az utolsó pillanatig. 

Venizelosz ismét hatalomra jut? 
Genf, augusztus 31. Athénből jelenítik: 

Itteni politikai és kereskedelmi körökben erős 
a meggyőződés, hogy Venizelosz rövid időn 
belül újból hatalomra jut. 

Görög vezérkari tisztek távozása. 
Genf, augusztus 31. A „Temps" jelenti 

Athénből: Négy vezérkari ezredes állásától 
való felmentését kérte, egy pedig szabadsá-
gának meghosszabbítását. Arról még nem 
érkezett hir, hogy a kérelmet teljesitik-e. 

pápai Dezső 
chronometer és mtiórás 

S Z E G E D , 
Iskola-utca 19. szám. 

Ueolobb mlnfiségü 
úráH állandóan raktáron 

tar tanok. 

i 
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ÓrajavitásoK 2 évi jótállással. 

Öt hónap a háborúra készülő Romániában. 
A hihetetlenül ravasz, utolsó módon két-

színű Bratianu már akkor teljes határozott-
sággal tudta, hogy iRománia vagy mindvégig 
semleges marad, vagy pedig az antant ol-
dala mellett fog akcióba lépni. 

Arról, hogy Románia fegyveresen mel-
lénk álljon, soha, egy pillanatig sem lehetett 
szó. Ezt tudta á hadügyminisztertől kezdve 
a legutolsó grani'csárezred legutolsó kato-
nájáig mindenki. 

Igen sok magasrangu katonatiszttel be-
szélgettem erről és' ezt kivétel nélkül mind-
egyik a legteljesebb határozottsággal meg-
erősítette. i 

Laptev Mihály őrnagy, aki Károly ki-
•nály idejében a testőrgárda másodparancs-
noka volt, a következőket mondta: 

— A mi tisztjeink a legintenzívebb fran-
cia nevelésben részesültek. Figyelje csak 
meg és tapasztalni fogja, hogy románul csak 
muszájból beszélnek. Társalgási nyelvük a 
francia, de 

IV. v 
Romániai tartózkodásomnak már első 

hetében megtanultam: senkinek sem hinni, 
senkiben sem) bizni. Előfordult, hogy egy 
és ugyanazon ügyben egyszerre öt-hat, egy-
mással homlokegyenest ellenkező informá-
ciót kaptam, noha az informátorok mindenike 
cigánymódra esküdözött, hogy az utolsó be-
tűig igaz, amit mond. 

A képmutatók legelsője, az aljas, sze-
menszedett hazugságok nagymestere Brati-
anu miniszterelnök volt. 

Először február ötödikén jelentkeztem 
nála audiencián. Aránylag egész -simán ju-
tottam hozzá; mindössze három helyen kel-
lett a romániai baksisrendszert megúsznom. 

A román miniszterelnök feltűnő nyájas-
sággal, mondhatnám a jó házigazda szíves-
ségével fogadott. 

A politikai helyzet akkoriban meglehető-
sen csendes volt és ugy látszott, hogy Ro-
mánia végleg a legszigorúbb semlegesség 
álláspontjára helyezkedett. 

Mikor látogatásom célját előadtam, Bra-
tianu ezt mondta: 

— Aligha mondhatnék önnek olyat, a 
mit ne tudna. A tiszta helyzet az, amit itt 
lát és tapasztal. 

A felelős román kormány hivatásá-
nak magaslatán áll, a helyzetnek 
abszolút ura és biztosithatom önt, 
nem kis súlyt helyezünk <a monar-
chiával való barátságos viszonyunk 
fentartására. 

— Engedjen excellenciád egy kérdést 
megkockáztatnom: A kormánynak meglehe-
tős háboruspárti ellenzéke van. Az is tagad-
hatatlan, hogy a nép hatalmas ellenszenvvel 
viseltetik a monarchia iránt, nem-e követ-
kezhet be tehát az az eset, amikor a kormány 
nem uralhatja korlátlanul a helyzetet? 

Bratianu egy pillanatig bizonvos meg-
ütközéssel nézett rám, egy ideges mozdula-
tot tett, de aztán nyugodtan, mosolyogva 
válaszolt: 

— 'Nono, ilyen mélyen ne bocsátkozzunk 
a dolgokba, annyit azonban kijelenthetek, 
hogy minden csak a felelős tényezők akarata 
szerint történik, még pedig Románia érde-
keinek legszigorúbb szemelőtt tartásával. 

—• Ugyebár, Románia érdekei mindenkor 
a monarchiával való barátságos viszonyt 
kívánják? — kérdeztem tovább. 

— Ez a „mindenkor" nagyon relatív szó, 
uram, — felelte Bratianu — a kérdés pedig 
némikép túllépi egy interjú határait ; 

épen annyi, mintha azt kívánná, 
hogy én most itt egy kötelező sem-
legességi nyilatkozatot tegyek önnek. 

Ereztem, hogy itt kettőnk közül vala-
melyik meg van fogva és nem szabad többé 
ezt a kérdést ilyen formában forszíroznom. 
Fordítottam tehát egyet a dolgon és néhány 
lényegtelen közgazdasági kérdés után elaján-
lottam! magam. 

Ugyanezen hónap tizedikén, — tehát -az 
én látogatásom' után három nappal — Bratia-
nu a következő kijelentést tette a Novoje 
Vremja munkatársa előtt: 

— A mai helyzet semmiesetre sem 
olyan, hogy Románia szigorúan semleges 
állásfoglalását befolyásolhatná. A kellő pil-
lanatban a felelős román kormány fogja tud-
ni kötelességét és ugy ifog határozni, ahogy 
Románia legjobban felfogott érdekei meg-
kívánják. 

— Szóval nincs kizárva, hogy adott 
helyzetben Románia beleavatkozik a háború-
ba? __ kérdezte az orosz újságíró. 

— Ezt nem mondtam, — (felelte Bra-
tianu, 

az azonban bizonyos, hogy Romá-
nia minden körülmények közt ön-
állóan fogja a saját sorsát intézni, 
tekintet nélkül a központi hatalmak 
vagy az antant érdekeire. 

nemcsak nyelvben, hanem érzésben 
is a franciák hivei. Ezen felül már 
kis diák korukban megrögződik ben-
nük a legizzóbb magyar gyűlölet és 
ebben a szellemben nevelik az alájuk 
rendelt legénységet is. 

Az oroszt nem szeretik, az angol kö-
zömbös nekik, a németekről szóló vélemé-
nyük megoszlik, de a franciaimádatban és a 
magyargyiilöletben szilárdan egyek és már 
csak ezért is, — én mondom önnek: — nincs 
az a hatalom, amely ezt a hadsereget az an-
tant ellen 'és a monarchia mellé vigye. 

— Az megtörténhetik, — folytatta Lap-
tev őrnagy, — hogy Románia lábhoz tett 
fegyverrel éri meg a világháború végét, de 
ha egyszer — ami majdnem több. mint bizo-
nyos — akcióba lép, ez a monarchia ellen 
fog irányulni, erre hitet teszek. 

És valóban: a román hadsereg tisztjei 
lépten-nyomon követelték Románia akcióba 
lépését és ebben annyira mentek, hogy egy 
izben az egyik gyakorlatra vonuló calarasi 
(huszár) csapat, tisztjeivel az élén Bukarest 
főutcáján végig ordítozta: 

— Sze ne dutem in rezboi! Szetrejasz-
ka Franca! Zsosz ku Ungária! Szetrejaszka 
Rumunie al rnare! Szetrejaszka Transilva-
nia! (Menjünk a háborúba! Élien Francia-
ország! Le Magyarországgal! Éljen nagy 
Románia! Éljen Erdély!) 

A kormány, illetve a hadügyminiszter 
ekkor szigorú rendeletet bocsátott ki, mely-
ben rámutatva Románia semlegességére, -szi-
gorúan eltiltotta a katonaságot ugy a politi-
zálástól, mint mindennemű demonstrációtól. 
Hogy a tisztek ezt a rendeletet mennyire 
respektálták, kitűnik abból, hogy 

ettől kezdve az utcán, kávéházban, 
nyilvános helyeken még vadabbul, 
teli szájjal, hangos szóval politizál-
tak. 

Egyesek egész előadá-sokat tartottak 
arról, hogyan fognak Erdélybe bevonulni. 

— Ha az oroszok elfoglalják Bukovinát, 
— mondták — mi majd elintézzük Erdélyt. 

Craiovan Vunatov (vadász) főhadnagy 
az Alhambra mulatóban egyszer részegen 
ordítozta az ott levő magyar artistanőknek; 

— iNem is fogjátok megálmodni, mikor 
ütünk rajtatok, mint a fergeteg, hogy még 
hirmondó se maradjon az utálatos fajzato-
tokból. 

Utl figura d o e e t . . . Nem is á lmod tuk . . . 
Vészi Ferenc. 

® ® ® ® ® ® S ® ® ® ® 0 @ ® ® ® ® 
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j u t t a s s a n a k v a l a m i ! 

a rokkan! hősöknek 
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Városi adó a színház és 
mozi jegyeire. 

— Szabályrendelet a vigalmi adórói. — 

(Saját tudósítónktól.) Szeged jog- és 
pénzügyi bizottsága csütörtökön délután 4 
•órakor tartott ülésén foglalkozott a városi 
jövedelmek szaporításának kérdésével. Ba-
log/t Károly pénzügyi tanácsnok elkészítette 
a vigalmi adó szabályrendelet-tervezetét, a 
melyet bemutatott a város jog- és pénzügyi 
bizottságának. .A bizottság néhány pont mó 
dositásával elfogadásra ajánlja a szabály 
rendelet-tervezetet a közgyűlésnek. A vigal 
mi adóról szóló szabályrendelet-tervezetet a 
következőkben .ismertetjük : 

Vigalmi adó alá esnek a város területén 
a nyilvános vígaknak, előadások és mutat-
ványok, igy a táncvigalmak, hangversenyek 
szirti és mozielőadások, a szavaló-előadások, 
dal- és zeneestélyek, sportversenyek, cirkusz 
előadások, állatseregletek, anatómiai, panop-
tikai és más muzeumok, lövészbódék, hajó-
és körhinták, 'hullánuvasutak és más szóra-
koztató eszközök, vagy mutatványok; .a nyil-
vános helyeken, társaskörökben, egyletek-
ben, kaszinókban . és klubokban folytatott 
kártyázás, dominózás, sakkozás 'és tekézés, 
valamint az ezeken a helyeken fogyasztott 
élelmi és élvezeti cikkek árának felszámítá-
sánál használt jegyzéklapok. 

A vigalmi adó, amennyiben belépődíja-
ikat szednek, táncnál és mozinál 20. színház-
nál és hangversenynél öt és egyéb helyeken 
•a jegyek árának tiz százaléka. Bérletjegyek-
nél a bérleti összeg, mérsékelt áru jegy * 
nél a mérsékelt ár, tisztelet- és ingyen jegyek-
nél a minőségüknek megfelelő rendes jegy 
értéke után számítják a vigalmi adót. 

Olyan helyeken, ahol a. közönség belé-
pődijak fizetése nélkül vesz részt, a vigalmi 
adót .az igénybevett terület térméreteihez 
viszonyítva száz n é g ? kn. 

kifizetése adójegyek utján történik, amelyet 
mindenki tarozik megváltani. 

Vendéglőkben, kávéházakban, cukrász-
dákban, sörcsarnokokban és éttermekben, 
társaskörökben, egyletekben, kaszinókban és 
klubokban a vendégek által fogyasztott élel-
mi és élvezeti cikkek árának felszámításánál 
kizárólag csak a város által kiadott jegyzék-

lapok használhatók és minden egyes jegy-
zék-lap után a vendégektől vigalmi adó cimén 
iké't fillért szednek be. Ezeknek a jegyzék-
lapoknak használata kötelező. 

A tárgyalások során felszólaltak: Obláth 
Lipót, dr. Dobay .Gyula, dr. Turóczy Mihály 
főügyész, Pásztor József és dr. Balassa Ár-
min. i . 

MBcaBBiiBBBaaiscoagixssirassissEaanaBBHHsasiiissrc&s 

Javaslatok a közgyűlésnek a városi jövedelmek 
tetemes emeléséről. 

— A p é n z ü g y i b i zo t t ság ü l é s e . — 

viszonyítva szaz 
róna 50 fillérben határozták meg. Étel, ital, 
nu'isor és ruhatár árának emelése esetén — 
amennyiben ilyen közvetett uton akarnák a 
belépődijat szedni — ez a dij tízszeresére 
emelkedik. A belépődíjak szedése nélkül tar-
tott kabaré-, varieté- és orfeum-előadások 
után a vigalmi adót a tanács a helyiségek 
•nagysága, a szereplő személyek száma és 
egyéb jelentős körülmények méltatásával 
esetről-esetre napi 5—40 koronában állapít-
hatja meg. Olyan esetekben, ha ezek az elő-
adások nyolc napnál tovább tartanak, a ta-
nács a vigalmi adót mérsékelheti. A lövész-
bódék, hajó- és körhintáik stb. tulajdonosai 
napi 1—5 korona általányösszeget fizetnek 
vigalmi adó cimén, A vigalmi adót a belépő-
jegyek árával szedik be. 

A díjtalanul rendezett hazafias ünnepé-
n e k , ifjúsági és munkáselőadások, dalos 
egyletek előadásai, a zeneiskola hangverse-
nyei és a cigányzenekarok zenélései nem es-
nek vigalmi adó alál Adómentes a tánctani-
tás is, de az úgynevezett próbabál már adó 
alá esik. 

Nyilvános mulatóhelyeken, kávéházak-
nán, társaskörökben, egyletekben, kaszinók-
ban és klubok helyiségeiben (folytatott kár-
tyázás, dominózás, sakkozás, tekézés szintén 

igaimi adó alá esik és pedig minden kár-
razó után husz, dominózó, sakkozó stb. 

1 0 fr'tér a vigalmi adóösszeg. Az adók 

(Saját tudósítónktól.) Bzeged pénz- és 
jogügyi bizottsága csütörtökön délután 4 óra . 
kor dr. Somogyi Szilveszter polgármester 
elnöklésével a városháza bizottsági termében, 
ülést tartott. .A bizottság egyhangú határo-
zattal napirendre tért' a iKorzó-mozi megvá-
sárlásának iigye fölött, elhatározta azonban, 
hogy 'a város jövedelmeinek fokozása céljá-
ból vigalmi adó életbeléptetését javasolja a 
közgyűlésnek. Ugyancsak egyhangú határo-
zattal elutasítani javasolta a bizottság a gáz-
gyárnak légszeszárak emelése iránt beadott 
kérvényét, amelyet az elutasító májusi köz-
gyűlési határozat után a belügyminiszter-
hez nyújtott be a Jégszeszgyár és amelyet a 
város közönsége véleményének meghallga-
tása céljából Szegedre küldött a miniszter. 
A mozgalmas bizottsági ülésről az alábbi 
részletes tudósításban számolunk be: 

Az ülésen megjelentek: Bokor Pál he-
lyettes polgármester, dr. Becsev Károly, 
Balogh Károly, dr. Turóczv Mihály, dr. Rósa 
Izsó, dr. Paipp Róbert, dr. Gróf Árpád, dr 
Balassa Ármin, dr. Cserő Ede, Scultéty 
Sándor, Czukor Ignác, Wagner Gusztáv, 
Pásztor József, Oblaílt Lipót, dr. Dobay 
Gyula, Reininger Jakab, Koós Elemér, Újlaki 
Antal, Taschler Endre, dr. Szalav József. 

Ur. Somogyi Szilveszter polgármester 
megnyitotta az ülést. Utána Balogh Károly 
pénzügyi tanácsnok ismertette a tárgysoro 
zatot, majd a 

telekvásárlásén 
ügyéről tett jelentést. Közölte a bizottsággal, 
hogy a Kossuth Lajos-sugárut 36. számú 
1565 négyszögöles Pacsirta-féle és a Kossuth 
Lajos-sugárut 41—43. számú 654 négyszög-
öles telket eladásra felajánlották a városnak. 
Az első telekért négyszögölenkint 110 és a 
másodikért négyszögölenkint 100 koronát 
kérnek. >A telkek értékesek s ma már az a 
helyzet, hogy a városnak egyes intézmények 
megvalósításához vásárolni kell telkeket. A 
város érdekében áll a telkek megvásárlása, 
javasolja a bizottságnak, hogv a közgyűlés 
nek ilyen irányú javaslatot tegyen. 

Dr. Becsey Károly szerint a telkek meg-
vétele csak abban az esetben indokolt, ha 
hamarosan, felhasználhatja őket a város. Kü-
lönben a városra nézve hátrányos lenne a 
vétel a felmerülő kamatveszteségek miatt. 
Dr. Somogyi Szilveszter polgármester a 
felszólalásra közli, hogy öt-hat olyan intéz-
mény vár megvalósulásra, amelyeknél a tel-
kekre okvetlenül szükség lesz. így szükség 
van telekre mindjárt az iparostanonciskola 
megvalósításánál is. Dr. Becsey Károly: A 
vétel igy határozottan előnyösnek mutatko-
zik Dr. Balassa Ármin felszólalása után, aki 
a vétel mellett foglalt állást, a bizottság el-
határozta, hogy a telekvásárlás ügyét párto-
ló javaslattal terjeszti a közgyűlés elé. 

A Korzó-mozi megvétele. 

Balogh Károly pénzügyi tanácsnok elő-
terjesztette (a Korzó-mozi megvásárlására vo-
natkozó eddigi tárgyalásokat. ÍE szerint még 
1913-ban, mikor a m-ozilk megadóztatásáról 
esett szó kijelentették a Korzó-mozi tulajdo-
nosai, hogy iá mozi-jogot berendezéssel együtt 
hajlandók a városnak eladni vagy bérbeadni, 
A belyiiséget is lekötnék husz évi időtartamra 

és pedig az első öt esztendőben 35.000, 
a második öt évben 40.000, a harmadikban 
45.000 és a negyedik öt évben 50.000 korona 
évi bérért. Tekintettel ia mozijog, de különö-
sen a bérösszegek drágaságára, az egész épü-
let megvétele érdekében is megindították a 
tárgyalásokat. Ezek szerint a tulajdonoson. 
1,200.000 koronáért lennének hajlandók eladni 
a házat és külön 500.000 koronáért a mozijo-
got és berendezést. 

Dr. Somogyi Szilveszter: Azt hiszem, már 
épen eleget tudunk róla. Az a kérds, most sz<> 
esliet-e egyáltalán ilyen vásárlásról? 

Balogh Károly: A mozi megvétele éven-
kint 100.000 korona jövedelmet hozna a va-
rosnak. E r r e pedig ma óriási szükség van. 

Dr. Rósa Izsó ugy értesült, hogy a város 
a mozik megvétele esetén kizárólagossági jo-
gét biztositana magának. Ezen az nton is te-
kintélyes összeggel lehetne (fokozni a város jö-
vedelmét, anélkül, liogy a városnak egy fii-, 
lért is kockáztatni kellene. Inditeon tárgyalá-
sokat a város a helybeli mozit ullajdonosokka 1 
olyan irányban, hogy közöljék a várossal, jö-
vedelmük hány százalékát engednék át, ha n> 
város a moziengedélyekben kizárólagossági ja 
got biztosítana résziikre? 

Balogh Károly közli: Pozsonyban szabály-
rendeletbe foglalták, hogy minden mozienge-
délyért 10.000 koronát tartozik .fizetni az en-
gedélyt-kérő. Köteles ezenkívül az engedély-
dijakat is megfizetni. .Bizonyos, hogy a hely-
beli mozitulajdonosok szívesen fizetnének a 
monopoliumért és pedg nagy összegeket. 

(Dr. Dobay Gyula: iNem kell monopólium. 
Áldoztassák meg a mozikat. 

Balogh Károly ismerteti Temesvár mozi-
tulaj donosságánalk történetét, .Mintegy tlz 
évvel ezelőtt egyik vállalkozó ajánlatot tett 
a városnak, hogy a régi vár tégláiból meg-
épittet. két mozit, ha az építési anyagot in-
gyen rendelkezésére bocsátja a város, ezzel 
szemben azonban 10 év múlva teljesen díjta-
lanul a vái-os tulajdonába mennek át a mozik. 
A város elfogadta az ajánlatot, sőt pár év 
miulva megváltotta a vállalkozótól hátralevő 
időre a mozikat és a város sa já t kezelésében 
vezette tovább. iÉs megtörtént az a csuda, 
hogy a város kezelésében a mozik 180.000 ko-
ronás éri bruttójövedelme évi 300.000 koro-
nára. emelkedett. Temesvárnak ezidöszerint 
éven kint több mint .150.000 korona tiszta jöve-
delmet) hajtanak a mozik. 

Dr. Balassa Ármin: Az a kérdés, mennyi-
be került ez Temesvárnak és mennyibe kerül 
Szegednek. Javasolja, hogy vegyék le a kér-
dést napirendről. Inkább abban az irányban 
folytasson számításokat a város, mennyibe 
kerülne még egy mozi felépítése. 

Pásztor József: A város nem .csinálhat 
konkurreneiát a polgárainak. 

Balogh Károly a felszólalásokra közli, 
hogy a városnak nem kellene külön mozit épí-
teni, ha felállítani akarna egyet, mert a Ze-
nede uj épületének hangverseny-terme ugy 
esz berendezve, 'hogy ott mozielőadásokat 

tarthassanak. 
Végül is elhatározta a bizottság, hogy a 

kérdést leveszik a napirendről. 
Dr, Somogyi Szilveszter jelzi, hogy — ma-



6 MLMAGYAtfcÖKSZÁG Péntek, 1918. szeptember 1. 

után a városi jövedelmek .fokozására szükség 
van — ezzel kapcsolatosan a vigalmi-adóról 
szóló szabályrendelet-tervezet tárgyalásának 
kell következni, hogy a kértléssel még a szep-
temberi közgyűlés ifoglalkozhassék. 

A bizottság nyomban hozzá is kezdett a 
vigalmi adó szabályrendelet tervezetének tár-
gyalásához, amelyről lapunk más helyén szá-
molunk he. 

A városi fogyasztási illetékek. 
A városi fogyasztási ill-eékekre kötött 

szerződés határideje 1918. december 31-én le-
jár. _ 

A bizottság Balogh Károly előterjeszté-
sére elhatározta, hogy .az illetékek ujabb hat 
évre való meghosszabbítását javasolja a köz-
gyűlésnek, egynéhány cikk után szedett ille-
tékek mérsékelt emelésével. így a pezsgő után 
az illetéket egy koronában és a sörét palac-
kon kint három fillérben állapították meg. 
Ebből a két tételből 150.000 korona körüli jö-
vedelmet. remél a hatóság. 

A légszeszárak felemelése. 
íEzután a gázgyár ujabb ár fel emelési ké-

relmét ismertette a pénzügyi tanácsnok. lEzt 
a. kérelmet a májusi közgyűlés már elutasí-
totta. Ezután tudvalevőleg a miniszterhez 
fordult a gázgyár, hogy a háború esetére át-
kötött kivételes törvények alapján rendelje el 
a miniszter a városnak a légszeszárak feleme-
lését. Ezt a kérelmet a miniszter véleménye-
zés és tárgyalások végett leküldte a város-
nak. 

A pénzügyi bizottság egyhangúlag ki-
mondta, hogy ragaszkodik a szerződéshez, a 
melyet hosszú időre kötőitek és megbízta dr. 
Turóczy Mihály főügyészt, hogy a határozat 
indokolását készítse el. 

A bizottság még 30.000 korona, pőthitel 
engedélyezését javasolja a közgyűlésnek a 
szegény-alap terhére, miután az erre ia célra 
előirányzott 55.000 korona teljesen kimerült. 

Titkos orosz béketárgyalások. 
Stockholm, augusztus 31. Ismeretes, hogy 

az orosz lapok megtámadták a minap iá duma 
alelnökét, I'rotopoporot és Olsufjev grófot, 
az orosz birodalmi tanács tagját, akik Stock-
holmban a német követséghez tartozó urakkal 
állítólag az orosz-német különbékéről tárgyal-
tak. 

Több svéd lap ebben az ügyben kutatás 
indított, liogy megtudja, mennyiben telelnek 
meg a valóságnak laz orosz lapok közleményei. 
Kiderült, hogy iProtopopov és lOlsnfjev csak-
ugyan jártak Stockholmban és előkelő své< 
politikusok közvetítésével összeköttetésbe 
léptek a német követséggel. Azonkívül állí-
tólag tárgyalást .folytattak IVedel gróffal is 
Több svéd újságíró interjút .akart szerezni 
azoktól a személyiségektől, akik résztvettek 
ezeken a tárgyalásokon, azonban az illető 
urak hallgatásba burkolóztak a tárgyalás 
eredményéről és lefolyásáról s csak annyit 
ismertek el, hogy tárgyalások csakugyan vol-
tak. A svéd sajtó megállanitja, hogy Orosz-
ország vészéről jelent meg a titkos misszió 
Stockholmban. Stiirmer orosz miniszterelnök-
nek a kabinet több tagjával való konfliktusa 
is ezzel a stockholmi Ik-kemisszióval vau ösz-
szefüggésben. A svéd sajtó nagy jelentőséget 
tulajdonit az esetnek, annál inkább, mert az 
orosz sajtó szabadon tárgyalhatja a dolgot. 
Az orosz cenzúra most engedte meg- elsőiz-
lien, hogy az orosz lapok a béke-kérdést meg 
vitathassák. 

OOÖO 
Hí. a képviselőház ujabb eínspiíásáiól 

Budapestről telefonálja tudósítónk: A főren-
diház szombaton ülésezik. A főrendiház ülé-
sén először gróf Jisza István miniszterelnök 
szólal M , majd az ellenzék résziéről gróf 
Hadik János mond beszédet. — A képviselő 
ház keddi ülésén napirend előtt felszólalnak: 
gróf Tisza István, gróf Andrássy Gyula, 
gróf Apponyi Albert, gróf Zichy Aladár és 
gróf Károlyi Mihály. — Csütörtökön itöbb 
interpellációt jegyeztek be -az ellenzék re 
széről a legutóbbi eseményekkel 'kapcsolat-
bán. A kormány nem hajlandó ..újból egy in 
terpeWáeiós éjszakát végigülni és kire terjedt, 
hogy a Házat december végéig elnapolják 
és összehívása után az indemnitási javasla-
tot tárgyalják le. — A kormány a Ház iil-ése 
előtt -még tanácskozni fog az ellenzéki ve-
zérekkel 

— Ludendoríí. A német nagyiöhadiszá-llás 
legutóbbi jelentését Ludendorff, a nagyvezér 
kar első ifőszálkismestere jegyzi. Luden-
doríf, mint ismeretes, Hindenbargnak volt á 
vezérkari főnöke és amikor ,-a császár a nagy 
hadvezért kinevezte a német hadsereg ve 
zérkari főnökévé, Ludendorff is odahagyta 
a keleti győzelmes harcok szinterét és mint 
Hindenburg helyettese a vezérkar első fő-
szállásmestere és gyalogsági tábornok lett. 
A német nagyföhadiszállás jelentéseit a há-
ború elején Stein főszállásmester jegyezte, 
később azonban a jelentések alá a „legfőbb 
hadvezetőség" aláírás került. Most ismét a 
főszállásmester neve áll ,a német hivatalos 
jelentések alatt és Ludendoríf tábornok csak 
hamar ismeretes lesz az egész világon, amig 
eddig, mint Hindenburg legértékesebb mun-
katársát, eSaik a központi hatalmak népei 
ösmerté'k és becsülték. 

Kitüntetések. Doktor Pál, 5-ik honvéd-
gyialogozredbeli zászlóst és déléin Gusztáv ti-
zedest az ellenség előtt tanúsított vitéz maga 
tartásuk elismeréséül őfelsége a 2. osztályú 
ezüst vitézségi éremmel tüntette ki 

p_ . u. S'cnro.j v.mai, auiuij cjjrü a. Ul »Mir Orti'eZl 
• röorvosi kinevezés. A király dr. Neuroth Szegedre ás innen éjjel 1 óra, 45 perckor ir 

József neplolkelo segédorvost az 5. népi öt- dűl Budapestre. Azon-kivül Szegedről indv 
kelo parancsnoksag nyilvántartásában ,főor vossá nevezte ki. 

— Közvetlen a termelőktői is szabad 
beszerezni tengerit. A hivatalos lap csütörtöki 
száma közli ai .földmivelésiigyi miniszter kör-
rendeletét, amii'ly szerint a tengeri és egyes 
más termények forgalombahozatala tárgyá-
ban kiadott rendeletek hatályát. 1918-ik évi 
szeptember hó 1-től kézdődőleg Baranya, 
Bács-Bodrog", Békés, Csongrád, Fejér, ÍHajdn, 
Jász-iNagy kun-Szolnok, IVst-Pilis-SoH-Kis 
kun, Somogy, Szabolcs, Szatmár, Tolna, To 
ront ál, Veszprém vármegyék, továbbá Baja, 
Buda-pest, Debrecen, Hódmezővásárhely, 
Kecskemét, Pancsova, .Pécs, Szabadka, Szut-
már-iNémeti, Szeged, Székesfehérvár, Újvi-
dék és Zomhor városok területére is kiterjesz 
ti. A jelzett határnaptól kezdve az 1915-ik évi 
termésből származó tengerit nemcsak a .Ha-
di-tér inén y Részvénytársaság vagy .annak ré-
széire bizományosai, hanem sajá t .gazdasága 
részérő takarmányozási, hizlalási és háztar-
tási szükségletre kizárólag és közvetlenül a 
termelőtől, ennek szabad rendelkezése alatt 
álló készletéből más is vásárolhat. Ez a vásár-
lási jog a törvényhatóságokra is kiterjed. A 

vásárlásnak és a vásárolt tengeri elszállítá-
sán ák már megállapított feltét-elei változat-
lanul érvényben maradnak. 

A városi űzetnek és a szénhiány. A 
tanács csütörtöki ülésén Bokor Pál polgár-
mester-helyettes a .szénhiányra való tekin-
tettel javasolta, hogy szeptember 3-ától kezd-
ve a gőzfürdő üzemét heti bárom napra kor-
látozzák. A tanács elhatározta, hogy a vá-
rosi gőzfürdőt icsak pénteken, szombaton és 
vasárnap tar t ják tizemben. Amennyiben Ta-
táról és sziléziai -széntelepekről a város nem 
tudna szenet kapni, a gőzfürdő üzemét telje-
sen beszüntetik. Végső esetben — a vizntü-
lelep kivételével, amelynek szénszükséglete 
egy évre biztosítva van — a többi városi 
üzem működését is beszüntetik. /Ebez a hatá-
rozathoz az a megjegyzésünk, hogy tudomá-
sunk szerint eddig egyetlen magánvállalat 
sem jutott Szegeden abba a helyzetbe, hogy-
üzemének korlátozására vagy beszüntetésére 
kellene gondolnia. 

Fischer József ékszerész és Nagy 
Zoltán törvényszéki biró rágalmazás! pöre-

Ismeretes az a rágtálrnazási pör, melyet Nagy 
Zoltán szegedi törvényszéki biró indított 
Fischer József -ellen, aki a .Délmagyarország-
ban közzétett nyilatkozatában súlyos kriti-
kával illette a törvényszéki bírót amiatt, 
hogy Fiscliiernével szemben, «al Korzó-mozi-
ban sértő módon viselkedett, a lovagias elég-
tételadást viszont megtagadta. A nyilatkozat 
miatt Na-gy Zoltán rágalmazásért följelentést 
tett Fischar József ellen, >akit a szegedi tör-
vényszék, mint annak idején jelentettük, 300 
korona pénzbírságra iiélt. Eischer a királyi 
táblához íelebbezést jelentett he. A tábla meg-
változtatta a törvényszék ítéletét és Fischev 
Józsefet a rágalmazás vádja alól fölmentette. 

Menetrend változások. Hivatalosan köz-
lik: Szeptember 1-től további intézkedésig 
naponta csak egy gyorsvonat és egy személy-
vonat indul Szegedről Budapestire és érkezik 
Budapestről Szegedre. Megmarad- az a gyors-
vonat, amely Budapest rőt délben 1,1. óra 40 
perekor érkezik Szegedre és amely Szeged-
ről délután 3 óra 14 perckor indul, továbbá aa 
a személyvonat, amely éjjel .1 óra-kor érkezik 

in-
Budapestre. Azonkívül Szegedről indul 

Budapest .felé egy személyvonat éjjel 2 óra 
52 perekor, de -csak Ceglédig, ahová reggel 
8 óra 49 perckor érkezik. .Egy másik személy-
vonat délután 1 óra 38 perckor indul, ugyan-
csak Ceglédiig, ahová este 7 óra 49 pereikor 
érkezik. Változások történtek a temesvár— 
szegedi vonalon is. Személyvonat indu'l Sze-
gedről hajnalban 3 óra perckor, amely reg-
gel 7 óva 47 perékor érkezik Temesvárra. To-
vábbá személyvonat indul Szegedről, délután 
4 óra 15 perckor, amely este 8 óra 47 perckor 
érkezik Temesvárra. Személyvonat indul Te-
mesvárról délután 1 óra 15 perckor, Szegedre 
érkezik délután 5 óra 45 perckor. Továbbá 
hajnalban 3 óra 13 perckor, amely reggel 8 
órakor érkezik Szegedre. Személyvonat indul 
Ceglédről éjszaka 1 óra 10 perckor, Szegedre 
érkezik reggel 7 óra 10 perckor. Ceglédről in-
dul továbbá egy személyvonat délután 2 óra 
10 perekor, amely est-e 8 óra 10 perekor érke-
zik Szegedre. 

A hüvelyesek zár alá vétele. A polgár-
mesteri hivatal közli: A miniszter néhány hét 
előtt kelt rendeletével az ez évi bab-, borsó-
és .lencsetermést zár alá vette. A rendelet ér-
tei méhen a termelő a saját házi és gazdasági 
szükségletén .feliili termésrészt ez évi decem-
ber ,15-éig csak a -helybeli l a k o s o k , kereskedők, 
elárusítóknak, vagy a Haditermény részvény-
társaságnak és ezek vnegbizottainak adhat ja 
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el. -Hogy 1916 december ,15-ike után hov-a kell 
a termelőnek fordulni a még líbnnuiradó ter-
mésrésszel, arra vonatkozólag egy későbbi 
rendelet fog intézkedni. 

— Az ujszegedi csatornázás. A tanács 
utasította - Bokor Fái polgármester-helyettest, 
hogy az újszeged! csatornázási munkálatokra 
a versenytárgyalást hirdesse meg. Az uj csa-
torna a szerb-bánáti konviktus és az uj taní-
tóképezde épületétől indulna ki ós a körúton 
át a •gyermekmenhely érintésével a vasliiduái 
torkolna a Tiszába. A tervezetet á költségve-
téssel együtt a közgyűléá folterjesztése alap-
ján a miniszter már jóváhagyta. A legújabb 
számitások szerint a csatorna kiépítéséhez 
50.000 korona szükséges. 

— Az erdélyi állatállomány biztosítása. 
A félhivatalos Buú. Tud. jelenti: Az erdélyi 
állatállomány biztosítása érdekében ja íöldmi-
volésügyi miniszter előzetesen megtette az 
intézkedéseket arra nézve, hogy az ellenséges 
betörések elől a tulajdonosok által elhajtott 
állatok biztos helyeken, legelőkön, majorok-
ban, stb. elhelyeztessenek és így lehetőleg 
módjában legyen minden tulajdonosnak álla 
tait megtartani. Mivel azonban az adott vi-
szonyok közt sok esetben a tulajdonos álla-
tait el akarja adni, a földmivelósügyi minisz-
ter a hadügy miniszterrel egyetértően teljesen 
altruista alapon Hadi Állat vételi Bizottságot 
szervezett. Ez a bizottság működését a föld-
mivelésiigyi minisztériumban (I. emelet 46.) 
már meg is kezdte. Az átvevő bizottság min-
den nyerészkedés teljes kizárásával, közegei 
és alkalmazottai utján a közigazgatási ható-
sággal egyetértésben gondoskodik arról, hogy 
azoktól, akik állataikat önként el akarják ad-
ni, az állatok megfelelő áron átvétessenek és 
az igy átvett vágóállatok a hadsereg s a köz-
élelmezés céljára szállíttassanak. 

— Istentisztelet a zsinagógában. A péntek 
esti istentisztelet bét órakor kezdődik. 

— Fölhívás a termelőkhöz, A közélelme-
zési hivatal közli: Fölkivjuk mindazokat a 
termelőket, akik bármilyen élelmi cikkeket a 
szegedi piacra szállítanának és ott kofáknak 
és más viszontelárusitoknak eladnák, hogy 
terményeiket ajánlják föl a közélelmezési 
üzemnek eladásra. A közélelmezési üzem az 
élelmicikkekct bármilyen tömegben megvásá-
rolja ugyanazon az áron, mini a viszont-
elárusitók. 

— Rendőrnők Németországban. Berlinből 
jelentik: Németországban uj pálya nyilt meg 
nők részére. Több városban nőket alkalmaztak 
rendőrnőiül. A német rendőrnőknek az a kö-
telességük, hogy ők foglalkozzanak azokkal 
az asszonyokkal és lányokkal, akiket bármely 
okból a rendőrségre visznek. A rendőrnő gon-
doskodik ezekről a nőkről, fcanácsoUad nekik, 
inunkat és szállást szerez számukra, valame-
lyik intésééiben elhelyezi őket, szóval minden 
dolgukkal törődik.Némelyik városban a gyea-
megvédelem ügyét is reájuk bizfák, a gyer-
mekekre és fiatalkorunkra vonatkozó rendőr-
ségi (aktákat ők dolgozzák fel,fiatalkornak ki-
hallgatásánál ők segédkeznék, szóval a mű-
velt asszony munkája számára nagy teret 
kaptak. A rendőrnőket részben az állam szer-
ződteti, például Münchenben és iFreilnirgban 
— részben a városok tanácsai, részben pedig 
a legtöbbször a jótékony egyesületek, mint 
például Berlinben, [Frankfurtban, Hamburg-
ban, Hannoverben, iBreslauhan, -Kiéiben és 
egyebütt. A rendőrnők évi fizetése 1200 s 3600 
márka között váltakozik, német városokban 
ezenkívül nyugdijuk is van. Hogy hivatásuk-
nak meg tudjanak felelni, szolgálatba lépésük 
előtt alapos elméleti „s gyakorlati kiképzésben 
részesülnek. 

— Egy vaggon zabot kap a város. A 
város a lótartó gazdák S fuvórosok -részére 150 
vaggon zab kiutalását kérte a minisztertől. A 

tanács szerdai ülésen dr. Somogyi Szilveszter 
polgármester jelentette, hogy a miniszter 
táviratban értesítette a várost, hogy a kért 
mennyiségből egy vaggont kiutalt. A kiuta-
lás helyéül egy hunyadmegyci 'községet ne-
vezett meg a miniszter. A harctéri helyzet 
mostani alakulási miatt kérdéses, hogy a vá-
ros hozzájuthat-e a bunyadmegyei községben 
kiutalt zabhoz. 

— Kigyulladt asztalosmüheíy. Szerdán 
éjjel tizenkét, óra tájban a Felső városon, a 
Timár-utca sarkán levő Kugler-féle fatelep és 
Lörvncz Lajos asztalosnak a mellette levő 
udvaron elhelyezett anyagkészlete és műhe-
lye kigyulladt. A nyomban kivonult tűzoltók 
és a tűzhöz vezényelt utász-szakasz a tüzet 
egy órai megfeszített munka után lokalizálta. 
A tűz keletkezésének oka eddig- ismeretlen. A 
kár több ezer korona. 

— A jövő évi költségvetési tervezet köz-
szemlén. A polgármesteri hivatalban csütör-
tökön közszemlére tették ki az 1917-ik évi 
költsógvetéstervezetot. A költségelőirányzat, 
szeptember 14-ig marad közszemlén. 

— Hatósás:! halárusitás, A város a hatósági 
halárusító bódéban naponkint reggel 7 órá-
tól kezdve utalvány nélkül árusittatja a ha-
lat. A csütörtöki napon kilenc métermázsa 
bal került kiárusításra. 

— A bécsi modell kiállításról hazaér-
kezve, értesítem a n. é. hölgyközönséget, hogy 
a legújabb modellokat, ugy mint az őszi és téli 
szövetujdonságokat beszerezve, szalonom műkö-
dését újból megkezdettem, b. látogatásukat kérve 
Braun Mihályné. 

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

— Beíratások a városi nyelviskolában 
Szeged szab. kir. város felügyelete alatt álló 
nyelviskolában (városi felső kereskedelmi isko-
lában) a behatások augusztus 21-től (délelőtt 
és délután) kezdődnek. Német, francia, angol, 
olasz, magyar, román és bolgár nyelvek társal-
gási alapon. Kezdők és haladók, tanulók és fel 
nőttek külön-külön nyolcas csoportokban. Tele-
fon 1411. Az igazgatóság. 

I j I ^ I ^ é S I 
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10- 500 koronáig Ciörz és Zeiss 
lencsékkel. Nagy raktár minden-
nemű fényképészeti cikkekben, 
— eredeti gyári árakban — 

Sandberg Henrik 
S z e g e d , S z é c h e n y i - t é r 13. 

T. vevő imnek jói berendeze t t sö té t 
kamrát díjtalanul r e n d e l k e z é s é r e 

bocsá j tok . 

SZÍNHÁZ 
MŰVÉSZET 

oooo 

MŰSOR: 
•FENTEIK: Legénybucsu, operett. 
•SZOMBAT: A nagyméma, vígjáték. 
VASÁRNAP: Mágnás Miska, operett. 
VASÁRNAP délután: Az ezred apja, éne-

kés bohózat. 

Gombaszögi Frida vendégjátéka A 
színházi iroda jelenti: Gombaszögi Frida, az 
ünnepelt művésznő, aki minden évben vendé-
ge. még hozzá szívesen látott vendége szokott 
lenni a szegedi színháznak, ezúttal már a sze-
zon elején látogat el hozzánk. Hétfőn Molnár 
Ferenc nagysikerű Farkas-kh-Aw játsza el n 
női vezető szerepet, (kedden pedig a múlt sze-
zon legkitűnőbb vígjátékában, A kisasszony 
férjé-ben 'lép föl. A vendégszereplésre szóló 
jegyeket már árusítja a nappali pénztár. 

Szegedi Újság cimmel Ízlésesen kiállí-
tott társadalmi és művészeti hetilap jelent 
meg ma Szegeden. A lap felelős szerkesztője 
dr. Lugosi Döme, szerkesztői Ivánkovits Imre 
és Tamás Rezső. A Szegedi Újság első szá-
mában közli dr. Rósa Izsó arcképét, Juhász 
Gyula és Szemes Béla verseit. A lap egyéb 
tartalmában, humoros ós aktuális cikkéket 
közöl. A Szegedi Újság melléklete a Színházi 
Újság, amelynek már a IX-ik évfolyama 
jelenik meg. A lap közli a szinházi híreket, 
a színház egész heti műsorát a darabok szö-
vegével. A lap minden vásárlója részt vehet 
\ Szegedi Újság ingyen színházjegy és ingyen 
Korzó-mozi jegy ki sorsolásában. Egves szám 
ára 20 fill. Előfizetési ár egy évre Í2 korona. 
(Kiadóhivatal Deák Ferenc-utca 2., telefon 
12-65. ) 

KÖZOKTATÁS 
0000 

Iskolai ér tesí tés k. A beiratások a II. 
ker. Dugonics-utcai áll. polg. leányiskolában 
szept. 11., 12., 18. és 14-én délelőtt 8—12-ig lesz-
nek és pedig l l : én az I-ső, 12-én a. Il-ik, 13-án 
a Il l- ik és 14-én 'a IV. osztály tanulói irat-
kozhatnak be. A beiratáshoz minden tanuló 
személyesen tartozik megjelenni és szülőjé-
nek, gyámjának vagy azok helyettesének kí-
séretében s i t t születési bizonyítványát, mult 
évi iskolai bzouyitváuyát és ujraoltási bizo-
nyítványát köteles fölmutatni; ezen okiratok 
nélkül senki sem vehető fel az intézetbe. A 
javító-, pót- és felvételi-vizsgálatokat szept. 
11-én és 12-én délután 3 órakor tartjuk. Az 
egész évi tandíj 30 korona, felvételi d í j 3 ko-
rona, könyvtári és értesítő díj 1—<1 korona, 
kirándulás alapra 1 korona, összesen, 36 kort. 
nia. Az összes dijak előre fizetendők és pedig 
a beiratáskor 24 korona, február első felében, 
15 korona. — Az igazgatóság. — A Szegedi 
Kisdedóvó- és Jótékony Nőegyesület belvá-
rosi óyóiutézotébe a beiratások az 1916—17. 
iskolai évre szeptember hó t. és 2. napjain 
.szküzöltclnek. A beiratási díj egy korónia, az 
évi óvodai dij pedig 33 korona, amely havT 
részletekben is fizethető. A foglalkoztatás 
szeptember 4-én kezdődik. 

Felelős szerkesztő: Pásztor József. 
Kiadótulajdonos: Vártiay L. 

A I ) é l m a g y a r o r s z á g t e l e f o n j a i 

Szerkesztőség 305. 
Kiadóhivatal 81. 



tmmsinmöimm ÖPéiitek, 1916. szeptember 1. 

Gróf D o h n a : 

A fflowe k a l a n d j a i . 
Ára 2 korona. 

Mücke Hellmuth: 

Ára 2 K 40 fi!!, 

fflücke Hellmuth: 

T E Z T 3 3 I S " . 
2 K 40 fítl. 

Lakafos László: 

Konstantinotics Jfiisfintfti 
Ára 80 fillér. 

Andrejev Leonid: 

o 

Telefon 1411. Telefon 1411. 

Ára 40 fillér. 

Krúdy G y u l a : 

P E T I 
Ára 60 fillér. 

Szeged szab. kis*, város nyelviskolájának igaz-
gatósága (városi felsőkereskedelmi iskola) tisztelettel érte-
siti a város közönségét, hogy a nyelviskolában a tanitás 

szeptember 1-én kezdetét veszi. 

Gyakorlati (társalgási módszer) nÉmel, M a , Síp], OlaSZ, 
magyap, román és boloár nyelvekből hls isoporíoKlian kezdők és 

haladók felnőttek és gyermekek külön-külön. 

Mailül a 
Német levelezés tanfolyam. Modern és fSlilÖfteknsH lS ké-

nyelmes berendezés. — BeMMSük BlipSZtüS 21. HBZíIUB. 

d. e. 9-12, d. u. s-6-lfl. IMunl az esti iwMm 8-9 is farfaínak. 
Idegen nyelvű fordítások és levelezések. 

Tanári kap*. Piitöp Boriska k. a., Pogány Margit k. a.. Palipert lösseínB, 
Bözsa Endrknd, Heiapitii Margit k. a., Donátiéit János, Síitneldep Pál, 

Sipieyt lűzsef, üouáis Samu, dp. Dlnöenschmiöt János. 

Az igazgatóság. 

Güomai" bajosok di-
csérik a Leinziuger-féla 
gyotnorcsepp jó hatását, 
Üvegje i koronáért kap-
ható Leinzinger Gyula, 

yőgyezertárában Szeged 

izsad va lamely fesí-
r é s z e ? Ugy használja a 
dr. Leinzinger-féle kipró-
bált szert. Üvegje 70 fil-
lérért kapható Leinzinger 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 

Hajhullás, hajkorpa 
gyorsan elmúlik a Lein-
zinger-fele „C h i n a h a i-
s z e s z " által. Ára K 1-50 
Kapható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged 
Széchenyi-tér. 250 

H a j ő s z Q l é s e l l e n 
CBákis az ártalmatlan Lein-
zinger-féle „Hajrestorer" 
használja. Ára 1 K59 fi i 
Kapható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 

L?;gjobb bajfesSő az 
országosan elismert Lein-
zinger-fále. Ára 3 korona. 
Kapható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 

Fájós fogára vegyen 
mielőbb a hires Lai izin-
ger-file f o g c s e p p b ö . 
üvegje 70 fillérért kap-
ható Leinzinger Gyu'a 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchnyi-tér 2500 

A SS 

S Z 3 
Szegednek és a délvidéknek nemcsak a legjobb, hanem a legolcsóbb politikai 

napilapja is. Előfizetési á r a egy hónapra két k o r o n a . 

Olvassa táviratainkét a kiadóhivatal (Kárász-utea 9.) k i r a k a t á b a n é s minden 
este a Korzó moziban. 

nagy elterjedtségénél fogva a legalkalmasabb hirdetési orgánum. Arai méltá-
nyosak, hirdetései céira vezetnek. 

A D é l m a g y a r o r s z á 
ióllntormáltsáqa közismert. A saját érdekében cselekszik tehát, ha megren-
deli és ha hirdet benne. 

Szerkesztőség telefonja 305. 99 Kiadóhivatal felefonja 81. 

Nyomatott: Várnay L. könyvnyomdájában. Szeged, Kárász-utca 9. 


