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LEGÚJABB. 
SAJTÓHADISZÁLLÁS: Az orosz vezér-

kar jelenti: A Kárpátokban Nadvornától 
nyugatra -csapataink elfoglalták Riafuilo fal-
vai, a Bisirica, valamint Pontyr helységet, 
a mély Magyarország határait alkotja, ahol 
előretolt csapdtaink egészen 25—30 verszt-
nyi 'fronton elérték a magyar határt. 

HÁGA: A Daily Telegraph jelenti au-
gusztus 29-ikén Szalonikiból: Itt az a liir 
terjedt el, hogy Konstantin görög 'király 
Larísszába menekült, ahol 300 német uldnus 
várta. — A Times szerint Konstantin király 
megbetegedett ' és kisebb műtétet hajtottak 
rajta végre. 

GENF: A francia kormány a román 
hadüzenet következtében beleegyezett, hogy 
a kamarát szeptember második felében tit-
kod ülésre hívják össze. 

KONSTANTINÁPOLY: A 'török főhadi-
szállás jelenti: A Kaukázus-fronton a leg-
utóbbi jelentés szerint tegnapelőtt harcok 
voltak a centrumban, amelyek folyamán két 
és fél ellenséges hadosztályt teljesen szét-
vertünk és 5000 foglyot szállítottunk be. 
Több ágyút és számos géppuskát zsákmá-
nyoltunk. 

BUDAPEST: A Bud. Tud. jelentésé 
sző/ált u hadszíntér külső és belső hadmű-
veleti területének beosztásában változás tör-
tént. Szolnokdoboka-, Kolozs-, Udverhely-, 
Mürostorda-, Csik-, Háromszék-, Brassó-, 
Fogaras-, Nagy- és Kiskükiillö-, Alsófehér-, 
Torúaiirhnyos-, Szeben-, Huny ad- és Káissó-
szörény-vármegyéket a ' belső hadműveleti 
teriiU\tbe osztották be. Az oda való utazás-
hoz tehát külön katonai engedély is szük-
séges. 

BUDAPEST: A petrozsényi román bd 
uyamunkások a legnagyobb hősiességgel 
val került szembe, a legnagydbb kegyétlen-
ellenség, amikor észrevette, hogy fajrokoitui-
W kerül tszembe, a legnagyobb kegyetlen-
séggel lemészárolta azokat. 

BUDAPEST: Pénteken délután a követ-
kező interpellációkat jegyezték be a Ház 
interpellációs ' könyvéibe: Zboray Miklós: 
Miért nem voltak Erdély szorosai kellőkép 
megerősítve? Mi volt az oka, hogy nem volt 
ott kellő katonaságunk? Kit terhel a felelős-
ség azért, hogy a románok meglephettek 
bennünket, holott a minisztárelnök ki jelen-
tát te, hogy égy akácfát sem vesznek el tő-
tünk? Baross János: Van-e tudomása az 
'gazságiigyminiszfer urnák arról, hogy a la-
poknak a székely menekülőkről irojt cikkeit 
u cenzúra törli? Huszár Károly: Erdély ki-
uÜtésének késedelme. 

Bulgária megüzente a háborút 
Romániának* 

A szófiai román követ elkérte útlevelét. — A bolgár kor-
mány nem tudja, hogy bukaresti követével mi történt. -

Bulgária velünk tart a végleges győzelemig. 
SZÓFIA, jszapitömfaer 1. A Bolgár Táv-

irati Iroda jdieniti: Ma délelőtt 10 órakor az 
itteni román követnek átnyújtották a had-
üzenetet. Kora reggel az iiitcákon falraga-
szok jelentek meg a hadi kiáltvánnyal. 

SZÓFIA, szeptieaníber 1. A Bolgár Táv-
irati Iroda jellenitiéisie augusztus 31 -iloéröl: 
Tegnap este megjelent a román követ a kül-
ügyminisztériumban és jegyzéket nyújtott 
át, amelyben útlevelét kérte azzal az ürügy-
gyei, hogy a bukaresti bolgár követ is kérte 
a magáét. ; 

A bolgár kormánynak e pillanatban 
semmi módja nincs megállapítani ennek az 

A bolgár hadüzenet szövege. 

állitásnak valóságát, mert szombat óta bu-
karesti képviselője teljesen el van szigetel-
ve és azt sem lehet tudni, hogy ml történt 
vele. 

BÉCS, szieipitleimlber 1. A tőzsde mai zár-
lata után hivatalosan kihirdették, hogy Bul-
gária Romániának hadat üzent. 

BÉCS, szeptember 1. A bolgár követ 
egy laptudósitónak kijelentette, hogy Bul-
gária és Románia megszakította a diplomá-
ciai viszonyt. Bulgária a végleges győzele-
mig a központi hatalmakkal küzd és adott 
szavát meg fogja tartani. 

SZÓFIA, szeptember 1. A Bolgár Táv-
irati Ügynök'slőg jdenlti: Radoszlavov mi-
niszterelnök a román követhez a következő 
jegyzéket intézte: 

Követ Ur! 
A legutóbbi hónapokban volt szeren-

csém a királyi román követségnek ugy ver-
bális jegyzék utján, mint az excellenciád 
távollétében az ügyvivőhöz intézett átirat-
ban tudomására juttatni a túlságosan szá-
mos incidenseket, amelyekkel a román-bol-
gár határ őrzésével megbízott csapatainkat 
szakadatlanul foglalkoztatták. Ezek az egy-
re szaporodó esetek, amelyek a bolgár kor-
mány korrekt magatartása és a román kö-
vetség részéről pazaron tett ígéretek és 
barátsági fogadkozások ellenére mindig Ro-
mánia részéről történtek, végül arra vezet-
tek, hogy azokat a szándékokat kellő vilá-
gításba helyezzék, amelyeket a bolgár kor-
mány vonakodott feltételezni szomszédjá-
ról, mert az országgal a még egészen friss 
emlékek nem tudták teljesen elferdíteni a 
bolgár nép élénk rokonszenvének érzületét 
Románia iránt. Ezek az érzések távoli idő-
ből erednek és az egészen friss, amelyről 
beszélek: az 1912—13. évi balkánháboru, 
amikor Románia azokat a véres megpróbál-
tatásokat, amelyeken a bolgár nép keresz-
tülment, kihasználta a maga javára, hogy 
Bulgáriát oly időben, amikor létéért küz-
dött, megrabolja területe egy részétől, mi-
közben oly ádáz gyűlöletet tanúsított, a 
melynek egyálalán nem volt jogosultsága 

Következett a bukaresti béke, mely 

Bulgáriára a legsúlyosabb áldozatokat róttív 
Mindazonáltal Bulgária beletörődött sorsá-
ba, sőt szomszédjának barátságosan kezet 
akart nyújtani. Csalódott reményeiben és 
azóta az ellenséges érzület bizonyítékai 
szünetlenül következtek egymásután: Első 
sorban a román sajtó magatartása, mely 
Bulgáriát és uralkodóját szidalommal hal-
mozza el. A végnélkül való nehézségek a 
Bulgária részére iszánt áruk átszállítása-
inál; ama vonakodás, hogy Bulgária sza-
bályszerű szerződések ellenére megkapja a 
Romániában vásárolt legsürgősebb szükség-
letek kielégítésére szolgáló árukat, inint sót, 
petroleumot stb. Azok a kellemetlenkedések, 
amelyeknek a Romániában lakó bolgárok, 
vagy azok, akik csak átutazni akarnak Ro-
mánia részéről ki vannak téve; a román ha-
tár julius 3-iki elzárása a Bulgáriából és Bul-
gáriába szállítandó áruk és utasokkal szem-
ben; továbbá azok a tiltakozások, amelye-
ket a szófiai királyi román követség a leg-
nagyobb energiával jelentett be a bolgár 
határörök által állítólag előidézett incidens 
ügyében, amelyek sohasem történtek meg, 
mint például a rohovoí eset, amelyre nézve 
szerencsém volt excellenciádnak augusztus 
15-ikén Imi és a resanoi eset, ugyané hónap 
21-ikén. 

A szakadatlan, de többé-kevésbé jóin-
dulatú Incidensekre, valóságos háborús tá-
madások következtek, amelyeket román 
csapatok északon bolgár határörök ellen in-
téztek. így a 9-es számú örséget Kemanlar-
tól keletre augusztus 26-ikára virradó éj-
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szaka megtámadták, valamint a 10. é s 13-as 
számú őrséget Is. Röviddel ezután valósá-
gos hadműveletek történtek román csafintok 
részéről a határon: Kladovo bombázása 
augusztus 28-lkán, Ruszcsuk ágyúzása 
ugyammon napon; augusztus 29-lkén a ro-
mán t« számú örcsupatrész élénk puska-
tüzet kezdett a vele szemben levő bolgár 
őrzök ellen. Ez a tüzelés kevéssel utána 
kiterjedt a határvonalon a 17-es őrségig. 
Ezenkívül a román határőrök a Fekete-ten-
ger partián megtámadták a bolgár őrsége-
ket és visszaverettek. 

I Mindéhez Járul, hogy Radev, bukaresti 
bolgár követet, a muft szombat, augusztus 
26-lka óta megakadályozzák a kormányá-
val való érintkezésben. Kiadták neki útleve-
leit anélkül, hogy a királyi bolgár kormány 
egy pIHanatra is oly konkréciót adott volna, 
amely bármi módon a viszonyok esetleges 
megszakítására vonatkozott volna. És au-
gusztus 30-ikán ön volt az, aki útlevelét 
kérte és a diplomáciai viszony megszakítá-
sát notiffkáka, ami Igen természetesen, kö-
vetkezménye az előzményeknek. Időközben 
augusztus 31-tkére virradó éjszaka román 
csapatok anélkül, hogy kifejezett hadműve-
let történt volna, Kladovoná! hidat igyekez-
tek verni a Dunán és a folyón ugyanazon a 
helyen át akartak kelni. 

Excellenciád ezekután végre is megérti, 
hogy mi volt az a megoldás, amelyet a ro-
mán kormány akar és a tények ereje kény-
szeritett, mert hiszen az a helyzet, amelyet 
épen ez a kormány maga teremtett. Bulgá-
ria kénytelen elfogadni a fait accompiit és 
nekem van szerencsém követ ur tudomá-
sára hozni, hogy Bulgária ma reggeltől fog-
va Romániával hadiállapotban levőnek te-
kinti magát* 

RADOSZLAVOV. 

összeomlott szerb 
támadások. 

BERLIN, szeptember 1. A nagy -főhadi-
szállás jelenti: A Tsdtepanska-Planinán és 
a Mogfena-arcvonaJon szerb támadások 
összeomlottak. , 

LUDENDORFF, első föszállásmester. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

BUDAPEST, szeptember 1. (Közli a 
miniszterelnöki sajtóosztály.) A délkeleti 
harctéren nincs nevezetesebb esemény. 

HOFER altábornagy, 
a vezérkari főnők helyettese. 

Török hadüzenet 
Romániának. 

Konstantinápoly, szeptember 1. A MiUi-
ügynökség jelenti: A Romániával való dip-
lomáciai viszony megszakítása után jegyzé-
ket nyújtottak át a koitstantinápolyi román 
ügyvivőnek, amelyben az ottomún kormány 
közli, hogy ugy mint szövetségesei tegnap, 
Romániával szemben augusztus 30-án este 
nyolc árától kezdve hadiöllapotban levőnek 
tekkétj magát. 

. . - / - <- . H H 

Az oroszok Bukovinában és Kelet-
galiciában ismét támadnak, 

— Egyes helyeken behatoltak állásainkba, de visszavetettük őket; 
407 oroszt elfogtunk. — 

dékig általában változatlan. Lucktól dél-
nyugatra az oroszoknak sikerült tért nyer-
niök. Német csapatok ellentámadása elöl 
azonban súlyos veszteségek mellett ismét 
meg kellett hátrálniok; 2 tisztet és 407 fő-
nyi legénységet elfogtunk. Ma reggel uj tá-
madások következtek, amelyeket vissza-
vertünk. A Brodyból és Tarnopolból erre 
vezető vasutvonalak között az orosz tüzér-
ség tüze észrevehetően megélénkült. A dél! 
vasútvonal mellett az ellenség támadott. 
Zborownál keskeny arcvonalon előnyöket 
ért el. Egyébként részben német csapatok 
ellentámadásával visszavetettük. 

Károly főherceg lovassági tábornok 
arcvonala: A heves harcok a Nosow melletti 
Zlota-Lipa és a Dnyeszter közti huszonnégy 
kilométer széles arcvonalon zajlottak le. E 
szakasz keleti részén orosz támadások arc-
vonalunk előtt összeomlottak; tovább dél-
nyugatra az ellenséges nyomásnak némileg 
engedtünk. A Dnyesztertö! délre vitéz hesz-
széni ezredek a stanislaui szakaszon meg-
törték az oroszok rohamát. A Kárpátokban 
az ellenség részlettámadásai Stepanski ellen 
és attól délkeletre eredménytelenek marad-
tak. S'ppoltól délkeletre keletporoszországi 
csapatok állásaikat túlnyomó ellenséges erök 
erőfeszítéseivel szemben kivétel nélkül 
megtartották. 

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

BUDAPEST, szeptember 1. (Közli a 
-mhaszterebiöki sajtóosztály.) Károly főher-
ceg lovassági tábornok hadseregarcvonala: 
Bukovinában és Keletgaliciban az oroszok 
újra támadnak. A Kárpátokban és Stanislau-
nál mindenütt visszavertük őket. A Dnyesz-
tertöl északra a Zlota-Lipa torkolatának 
szögében az eHenség 24 kilométer szélessé-
gű harcvonalon támadott; Mariam pol tói 
északra és Zawalownál összes rohamai 
meghiúsultak. Horozankánál a harcvonalun-
kat a hegységen tul nyomták vissza. Zbo-
rownál egy erös orosz támadást, miután ki-
sebb helyi sikert ért el, ellentámadásunk 
megállított. 

Lipót bajor herceg vezértábornagy 
hadseregarcvonala: Böhm-Ermolli vezér-
ezredes hadserege Perepelnikiné! egy orosz 
előtörést hiúsított meg. Terstyánszky vezér-
ezredes hadseregénél az ellenség egyes he-
lyeken behatolt állásainkba; német csapatok 
ellentámadása azonban újra visszavetette, 
mely alkalommal legtöbb tisztje és 407 fő-
nyi legénysége esett foglyul. Kasowkától 
délnyugatra az ellenség egy elötörése meg-
hiúsult. 

HÖFER altábornagy, 
a vezérkari főnők helyettese 

BERLIN, szeptember 1. A nagy főhadi-
szállás jelenti: Lipót bajor herceg vezér-
tábornagy arcvonala: A helyzet a tenger-
től egészen a Lucktól nyugatra elterülő vi-

Nagyszebeni és Sepsiszentggörgyöt 
kiürítettük. 

Orsovánál és Herkulesfürdőnél az ellenség támadásait visszavertük. 
BUDAPEST, szeptember 1. (Közli a Nagyszebeni és Sepsiszentgyörgyöt az 

miniszterelnöki sajtóosztály.) Románia elleni általános helyzetnek megfelelően már teg-
h arc vonal: Orsovánál és Herkulesfürdőnél napelőtt kiürítettük, 
az ellenséget tegnap is visszavertük. Egyéb-
ként sehol sem fejlődtek ki jelentékenyebb HÖFER altábornagy, 
harcok. a vezérkari főnők helyettese. 

A németek elkeseredett kézihare után 
visszaverték a franciákat. 

— Nyolc ellenséges repülőgép pusztulása. — 
BERLIN, s z e p t e m b e r 1. A H a g y í ő l i a d i -

száiülás j e l e n t i : A Sommetól északra az an-
golok egyes 'kézigránáttámadásoktól elte-
kintve erös tüzérségi tevékenységre szorít-
koztak. A franciák támadási szándékát Mau-
repas és Fleury között tüzelésünkkel meg-
akasztottuk. Ellentámadásunkkal Longueval 
és DeWiHe erdő mellett a korábban elvesz-
tett területet ismét elfoglaltuk. 

A Sommetól délre az utóbbi napok elő-
készületei után várt francia támadások este 
megkezdődtek. Az ellenség a barlenyi—no-
yescourtl arcvonal ellen fejtette ki a legna-

gyobb nyomást. Az Estrees—Soyecourt! 

szakaszon elkeseredett közelharcra került a 
sor. Szász ezredek elszánt ellentámadásai 
az ellenség kezdetleges sikereinek hamar 
véget vetettek és az ellenséget kiinduló ál-
lásaiba vetették vissza. Egyébként az ellen-
ség készen álló rohamcsapatait árkaikban 
visszatartottuk. A csatlakozó arcvonalakon 
ellenfeleink több helyen élénk tüz- és járőr-
tevékenységet fejtettek ki. A Somme terü-
letén hat, a Maas mellett pedig egy repülő-
gépet lőttünk le. Egy másik repülőgép védö-
tüziinkben Vperntöl keletre lezuhant. 

LUDENDORFF, első föszállásmester. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.! 
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Szeged az erdélyi menekültekért. 
— huszonnégy óra alatt 13.000 korónéi gyüjtótt a 3> álmagyar ország. — 

(Saját tudósítónktól.) Szeged társadal-
ma példát mutatott. Huszonnégy óra alatt a 
hatóság, egyesületek ós magánosok az em-
berbaráti munkának hatalmas tömegét vé-
gezték el eredményesen. Péntek estig körül-
belül ezer menekült érkezett Szegedre. Gon-
doskodni kell ezeik elhelyezésiéről és ellátásá-
ról, kalauzolásáról s szeretetteljes megnyug-
tatásáról. Érző szívek, amelyek fel tudnak 
emelkedni a niai idők magaslatáig, minden-
nek a módját elővarázsolták. A rendőrségen 
egyre jelentkeznék, akik lakásuk ajtaját 
megnyitják az otthon nélkül maradottaknak. 
Az a gyűjtés, amelyet az első napon este hét 
órakor kezdeményeztünk, huszonnégy óra 
alatt olyan összeget eredményezett, amely 
— a mi emlékezetünk szerint — példátlanul 
áll Szegeden. Az állomások előtt hatalmas 
néptömeg tanyáz, amely bővíben van nem 
csak a részvét ineleg könnyeinek, hanem a 
készséges szolgálatra állásnak és az — éle-
lemnek is. »A barna kenyértől a sült csirkéig 
mindenből jutott menekülő véreinknek, ami 
szegény emberek és szerény polgári ház-
tartások egyszerű éléskaimrájáhól telik. Gon-
doskodás történt inár arról is, hogy min-
denki nyomban megérkezése után minden 
szükséges útbaigazítást megnyerjen, hogy 
aki dolgozni akar, dolgozhassák: akcióba lé-
pett a Jótékony iNőegyesiilet, a feministák 
egyesülete és a /munkaközvetítő. Vannak je-
lentkezők, akik 30—50 ember elszállásolását 
és élelmezését vállalják el. Szóval: oly álta-
lános, meleg és közvetlen a szegedi társa-
dalom érdeklődése, készsége és hazafiúi 
közreműködése, hogy az első nap minden 
várakozást kielégítő eredményei biztosítják 
azt, hogy Szeged a ráháruló kötelességet 
hiven, minden polgári erény gazdag meg-
nyilvánulásával tölti be. 

Az, ami most az ország (második: váro-
sában is történik, nem egyéb, mint háború. 
Mindig .mondtuk, de különösen az utóbbi he-
tekben hangsúlyoztuk nyomatékosan: lehe-
tetlen, Ihogy ez a társadalom önmagára ne 
találjon teljesen. /Amikor minden leomlik, ami 
válaszfal lehet, aimikor csatasorba állunk az 
itthoni munka elvégzésére, hogy a fronton 
az ellenségek özönével harcolók olyan hát-
védet tudjanak maguk mögött, amelynek ál-
dozatkészsége kimeríthetetlen, jóságának 
forrása soha ki nem apad és amely győzi és 
vállalja a munkát a kidiilésig, mint ők. ' 

Kincses /Erdély szépséges bérceit száll-
ta meg a leghitványabb ellenség. Miközben 
hadseregünk /felkészül, hogy erős fegyveré-
vel lesújtson rája, teremtsünk otthont az 
otthonukból el menekülteknek. Legyen viga-
szHk a nemzet részvéte és biztos támaszuk 
a mi támogatásunk. Minden városok és me-
gyék között vezessen a legnagyobb magyar 
város, erős magyarságunk egyik legszilár-
dabb vára. Gazdag és szegény gondoljon a 
maga otthonára, a szülő gyermekére, a gyer-
mek szülőire. Adjunk továbbra is mindent, 
ami kell. Pénzt, lakást, ruhát, élelmet, jó 
szót, meleg vendéglátást. Országunk csorbí-
tatlan fenmaradásáért, sorsüldözött magyar 
testvéreinkért, kemény küzdelemben álló di-
f s ő katonáinkért történik mindez. Van-e, aki 
ettől a küzdelemtől, távol akar imaradni? 

A hatóság (pénteken is fáradhatatlan 
buzgalommal végezte a menekültek fogadása 
és elhelyezése körüli munkát. Az állomáso-
kon egész nap és éjjel rendőrtisztek tartóz-
kodnak. Tekintélyes már azoknak száma, a 
kik lakást ajánlottak fel. A (Magyar Kender-
és Lenipar r. t. 50, a Jótékony Nőegyeslilet 
30 személy teljes ellátását 'vállalta el. Az a 
gyűjtés, amelyet csütörtökön este .kezdemé-
nyeztünk, eddig 12,974 korona 45 fillér,t 
eredményezett. Pénteken adakoztak: 

Arany Károly _ 100 — 
Dr. Ács Sándor 20 — 
Aczél Géza 50 — 
Almássy Endre 100 — 
Becker József l — 
Bucsy István __ 10 — 
Berényi János (Pósz Alajos) 50 — 
Barth Károly .. . 1 -
Blau József _ 1 — 
Dr. Barta Dezső 20 — 
Brummer Kálmán ... . . . 2 — 
Berkes József 50*— 
Balázs Zoltán .. . _ . . . 30 — 
Bauer Juliska ]•— 
özv. Brecher Albertné ... 100*— 
Dr. Brana Ivánné .. . 5'— 
Brauswetter János ... . . . 10 — 
Bück József _ ... 30 — 
Dr. Boros József gyűjtése a 

szükség tartalékkórház II. 
csoportban: 

Dr. Boros József— 100 — 
Zilahi Kis Miklós hadnagy 18*— 
Jakolevics Vladimír hadp.... 10'— 
Kiss Imre zászlós 5'— 
Devics István hadpjelölt ... 5 — 
Pollák Adolf 15 — 
Balthazár Miklós 20*— 
Farkas Balázs 2'— 
Ápolónők — 15 — 
Ápolók 10.— 
Dr. Cserő Ede _ 100 — 
Deutsch Lipót . . . . . . . . . 100 — 
Danner Mihály .. . _ ... 2 — 
Deutsch Mór — 2— 
Demeter Lajosné 5'— 
Eisner Ignácz 20'— 
Eisenberger Nándor .. . 20 — 
Engelsmann Mór 20 — 
Fischer Lipót 20 — 
Dr. Faller Alajos... . . . . . . 8 — 
Fabriczkv István _ 20 — 
Földes Lilike ... . . . 5 — 
Fischer Klárika és Bandika 10 — 
Dr. Faragó Józsefné 5 — 
Fischer Testvérek Kárász-u 2. 50-— 

, 10. 5 0 ' -
Dr. Falta Marcei 30*— 
Faragó Lajos . . . — ... 50 — 
Gerle Jenő . . . 10 — 
Dr. Gáspár Ignácz 10 — 
Grosz Marcei 5 — 
Grosser Jenő . . . . . . . . . 3*— 
Gallér Kristóf 10 — 
Dr. Goldschmidt György ... 20 — 
Dr. Gróf Árpád _ 30 — 
Honvéd százados neje 10'— 
Hilger Oszkár — 1 0 
Horváth István . . . . . . ~ 2 — 
Hesér Béla . . . _ 1 — 
Holtzer S. és Fiai 500 — 
Hoffmann István*. 5*— 
Kiucsik István 5'— 
Keőváiy... . . . - - 4.— 
Kun Jenő . . . . . . 5-— 
Kőnig . . . . . . - 5 — 
Kass János ... _ . . . . . . . 25.— 
Kiss Sándor_ . . . . . . . . . 2fr— 
Kertész Erzsike — 2 * -
KissGéza _ i , . . . . 
Kelemen Béla . . . . . . . . . TOÖ*— 
Kóos Elemér — 50*— 

, Dr, Klein Mór . . . - ... 10Q— 
Kardos. Sarifu — .. . — 50*— 

Kardos Mihály . . . . . . ... 20'—" 
Kenderfonógyár tisztviselői... 107'— 

, műszaki alkalmazottai 
és raktárnokai 61*— 

„ fonómunkásai _ ~ 41 — 
, cérnázóteiem mun-

kásai _ ... . . . 1250 
„ vizesfonóterem mun-

kásai ILr-r 
„ motollaterem munká-

sai — 6*60 
„ gombolyitóterém mun-

kásai 20-— 
„ simitóierem munkásai 7'50 
• előfonó és kötélfonal-

terem munkásai . . . 22*70 
, finomttóterem munká-

sai . . . 10-— 

. szövflltrem női mun-
kásai . . . — 20-80 

„ kühőgyári munkásai 29*70 
László N. - l r -
Lenke Andor 1*— 
Dr. Lugosi Döme — ... 5*— 
Landesberg Mór 10-— 
Menczer Adolf — 2*— 
Markovits Juliska 5*— 
Mezőgazdák Szövetkezete — 200*— 
Milkó Vilmos Fiai 200*— 
May Gyula és Vajda Bé!a_ 500 — 
N. N. . . . _ ... . . . 1 -
Nónay Dezső 4*— 
N. N 2 — 
N. N. . . . — 1 — 
Osztrák-Magyar bank tiszti-

kara _ 100 — 
Dr. Orkonyi Edéné 10 — 
Paul Adolf lO— 
Dr. Pártos Zoltán 10*— 
Perl Pálné 20*— 
Pollák Testvérek — 20 — 
Pataki Vilmos 20 — 
Pusz Matild 10*— 
Princz Károly 10 — 
Rajna Vilmos ... — .. . 1*— 
Reiner — ... ~ . . . — —'40 
Dr. Róna Mór 10 — 
Reöck Ivánné 10 — 
Radó Ödön ... . . . — ... 10*— 
Dr. Reiner Mór 10*— 
Strasser József . . . — . . . 5*— 
Dr. Sallayné — 5 — 
Sebestyén Károly — 5*— 
Sugár Sándor _ 20*— 
Stern .. . 10*— 
Siketnémák Igazgatósága — 100*-
Spitzer Miksa 3 — 
Sandberg Henrikné — ... 10 — 
Seifmann Mór és Fiai 20 — 
Scheinberger és Popper ... 300 — 
Székely Ferkó 5 — 
Dr. Székely Vilmos 20*-
Szegedi honvéd számtísztek 65*75 
Sz. G. tanár... — 10*— 
Szegedi Zsidó Nőegylet — 100*— 
Szegedi Keresk. és Iparbank 500*— 
Szász Emil — . . . 5*— 
Szeged-Csongrádi Takarékp.2000 — 
Dr. Turcsányi Imre — — 20 — 
Temesváry József — . . . 20*— 
Dr. Torielli Sándor . . . . . . 20*— 
Vojtovits Lajos ^ 2 0 * -
Vajda Sándor és neje... _ 100 — 
Vig Sándor — . . . . . . . . . 5Q-— 
Varga Mihály ~ . . . — 100*— 
Weisz Mihály . . . . . . . . . 40*— 
Winternitz Márton — . . . 50*— 
Wimmer Fülöp . . . 200*— 

Csütörtöki eredmény 5300*— 

fák Szmé Síyeái e fcién-
UjA & i» ; 3 sj » 

K>tY t 
menekülteknek segítségére less az 
kon é s helyiségében. Aki dijtatanul, 
díjazásért lakást hajlandó a menekültek yen-
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delkezésére bocsá.itani, jelentse a feministák-
nak. (Vár-utca 7.) 

A felebaráti Szeretet Szövetség elhatá-
rozta, hogy az erdélyi menekültek részére 
az állomáson tejet és teát szolgál fel. Szom-
baton reggel a menekülteknek 30 liter tejet 
ajánl fel a szövetség. A szövetség anya- és 
csecsemővédelmi alosztálya az állomáson 
állandó inspekciót tart. 

Mindenki adakozzék minél előbb a Dél. 
mágyarország kiadóhivátalában.' 
(^•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••KBaaaa 

Tisztviselők beszerzési 
csoportja. 

— A Felebaráti Szövetség a tisztviselőkért.— 

(Saját tudósitónktól.) A Felebaráti Sze-
retet Szövetség Faúr Károly királyi műszaki 
tanácsos előterjesztésére elhatározta, hogy 
tagjaiból beszerzési csoportot alakit. Az ak-
ciónak az a eölija, hogy a tisztviselők olcsób-
ban és könnyebben hozzájuthassanak az lélcl. 
mieikkekhez. .A beszerzési csoport elsősor 
ba-n cukrot, (kávét és rizst kiván nagyobb 
mennyiségben beszerezni a tagok részére, 
de szó van arról is, hogy burgonyával és 
tűzifával lássák el a jelentkezőket. 

A Felebaráti Szeretet Szövetség ez ügy-
ben pénteken délutánra a kaszinó hölgy ter-
mébe hívta meg azokat a tagjait, akik a be-
szerzési csoport utján kívánják beszerezni 
az emiitett szükségleti cikkeket. A mozga-
lom iránt oly nagy érdeklődés nyilvánult 
meg a tagök körében, hogy az előjegyzési 
ivek csakhamar .megteltek. A délután folya-
mán a cukorra több .métermázsa jegyzés 
történt. A cukrot a cukorközponttól akarja 
beszerezni a szövetség, és remény van rá, 
hogy az akció sikerrel is jár, amit preceden-
sek bizonyítanák. A pénziigyigazgatóság 
tisztviselői és a csanádmegyei tisztviselők 
köre együttes kérvény utján már kaptak a 
központtól cukrot. A íkávét a kávéközponttól 
szerzik be. A rizst gróf Karátsanyi Jenő to-
polyai rizstelepéről rendelik meg. A burgo-
nyára nézVe a felvidéki vármegyékből ka-
pott ajánlatot 'a szövetség, de egyelőre cse-
kély mennyiségben, métermázsánként 14—16 
koronáért. 

Az előjegyzések nagy számára való te-
kintettel a szövetség már .most megrendeli 
az élelmicikkeket, az előjegyzéseket azonban 
nem zárja le és időrendben — a lehetőség-
hez képest — mindenki hozzájut a bejelen-
tett szükségletekhez. A megrendelt 'élelmi-
cikkek árát szükség esetén a Felebaráti Sze-
retet Szövetség előlegezi. A beszerzési cso-
port tagjai között az élelmicikkek a bejelen-
tett .mennyiségben erre a célra alkalmas he-
lyiségben kerülnek kiosztásra, ahol a kész-
leteket beraktározzák. A kimérést a szövet-
ség tagjai végzik. 

flage Madelung a zsilvölgyi bányákról. 
Aage Madelung, a magyarok e (ki-
váló barátjá, a Berliner Tagablatt 
legutóbbi .számában a netrozsényi 
és a többi zsilvölgyi bányákat igy 
ismerteti: 

A (vándorvese formájú Romániát hcimo-
ru oldalán nehéz kő: Erdély határolja, amely 
háromszög alakjában támaszkodik az oláh 
Balkánországnak. A háromszög csúcspontja 
felé emelkedik és az erdélyi 'havasiakkal vég-
ződik. I1a az Erdélyt délnyugati .irányban 
átszelő Maros középső folyásától egy vo-
nalat huziunk, akkor körülbelül elképzelhet-
jük, milyen háromszögről van .szó. A magyar 
királyság hatvanhárom vármegyéjéből tizen-
egy helyezkedik el ebben a háromszögben. 
Ennek a hegyvidéknek az értéke azonban 
•nem fejezhető ki számokkal, ment méhében 
a leggazdagabb ásványi kincseket rejti, a 
•melyek csak föltárásra várnak. A tizenegy" 
vármegye közül fiunyad megye, jobban 
mondva annak Romániával határos fele, a 
legnyugatibb és egyúttal talán a legértéke-
sebb az említett háromszögben, mert itt, a 
Zs.i'1 folyó medencéjében vannak Magyaror-
szág leggazdagabb széntelevei. ,A Zsil ugyan 
Romániából jő és oda is folyik megint vissza 
a Szurduk-szoroson keresztül, de azért völ-
gye csak magyar területen, egészen a ro-
mán határon, széntermő. 

A határrendőrségi kapitány szeretetre-
méltó kíséretében Petrozsénv '.városán ke-
resztül jutottam a Zsil. völgyébe, ahol az 
urikány-zsilvölgyi magyar kőszénbányák r. 
t.-ának az igazgatója fogadott a legbarátsá-
gosabban és elmagyarázta nekem a zsilvöl-
gyi szenet. Abbéli, amit láttam és hallottam., 
megértettem, .miit érnek ezek a széntelepek 
Magyarország és ezáltal a központi hatal-
mak szempontjából. 

A Zslit völgyében mintegy kétszáz négy-
zetkilométer a szénterület. Becslés szerint 
ezen terület minden négyzetkilométerére 
négyszáz métermázsa szén esik. Mivel Ma-
gyarország. évi szénsziikséglete egyszázöt-
ven millió métermázsa, az iizem minden fo-
kozása nélkül az ország, ha helyesen számí-
tok, 533 évig volna, a Zsil völgyéből szénnel 
ellátható, 'ami annyival megnyugtatóbb, mi-
vel Magyarországnak, imiég más szénbányái 
is vannak. A napi széntermelés a Zsil völ 
gyében hétszáz vaggon. Kora szerint ez a 
szén barnaszén, vegyi összetétele szerint 
azonban egyenértékű a kőszénnel és mellék-
termékei miatt a világ egyik legértékesebb 
szene. Csak Japánban van ehhez hasonló 
szén, kalóriája hat-hétezer. Melléktermékei 
kátrány, kénsavas ammóniák és benzol. Az 
amimoniákőt háborúban robbantószerek gyár-
tására, békében műtrágyának használták, 
mig a benzol a benzint pótolja. 

Megtekintjük a bányatelepeket: minde-
nütt gépek, ho'gy az emberi munkaerő a le-
hetőség szerint meg legyen takarítható, 
mert az ember ugy békében, mint háhoru-
bain a legesleg.drágább, hisz ha egy ország 
elnéptelenedik, hegyeket halmozhatnak fal a 
gépek aranyból és szénből, az az ország 
elszegényedik. De maradjunk a gépeknél, a 
melyek mellesleg mondva, az emberiség át 
kává lettek: egy hatalmas gép a kisebb és 
nagyobb széndarabokat nagy 'tömbökké dö 
gönyözi, amelyeket egy faltörőkosszerü má-
sik szörnyeteg a kokszkemencébe lök, egyik 
tömböt a másik után, -.miig .megtelik minden 

kemence. Ezekből 'a tömbök gázitaTánitva és 
fehérem izzó állapotban kerülnek kii, ahol 
vízsugarak lehűtik, hogy kokszként vaggo-
nokba rakva uj pályafutást kezdjenek. A tűz 
által a.széntömegből kiváltott gázt egy cső és 
ciszterna-rendszer .kimossa, amig .mellék-
termékekké bomlik és mint ilyenek ismét 
szilárd alakokká formálódnak és egy nehéz 
gránát robbantótölitésében, vagy egy egész-
ségügyi autó .motorában teljesítenek szolgá-
latot azok az őserdők, melyeket a vízözön 
hámok- és agyagrétegek alá temetett és 
millió és millió esztendőkön át meigkövesitett. 
Hosszú uitja ez az őserdőknek, amig robban-
tó vagy hajtó anyaggá váltak . . . 

Körülöttem gőzturbinák zugnak elektro-
mos erőmüvektől hajtva és zsebébresztő 
na'kyságu áramelosztókkal fölszerelve, ame-
lyek az egész üzem legkisebb rendellenessé-
gét megszüntetik és a 'hibás helyeket meg-
jelölik. Az egész erőmüvet egyetlenegy em-
ber tartja a kezében, bár azt is mondhatjuk, 
hogy ez tartja őt a kezében. Mi van még: 
'.égnycimő tetlepck, kötélpályák, sínek, fii rész-
malom, amely !a bányagerendákat a bánya 
saját erdejéből, állítja elő, aknafelvonók és 
villamos telepek a bányalámpák számára, : 
amelyeket az aknában senkisem nyithat ku 
amivel földalatti vihar támasztása .kerülhető 
c l . . . A föld alatt pedig ott a szén. A gyor-
saság kedvéért cily'an aknába megyünk, a 
mely egyenes vonalban van a hegyoldalban. 

A bányaigazgató élül .megy. Az alagút 
sötét és nekem, alacsony. A csukott lámpá-
val megvilágítom az akna sínpárját, hogy ép 
bőrrel és lehetőleg hamar tuljussak a ned-
ves .talajon. A bányaigazgató ugy vágtat 
előttem, mint valami versenyiparipa, jobban 
.mondva, mint egy igazi bányász. Én uein 
szívesen, maradok el és lépést tartok-vele-
Elhaladunk a bányában levő Vasút egy ki-
térője mellett, hol a lámpafénynél halvány 
alakok kisértetsz-erüen szalutálnak, mert " 
bányában levő émbefak katonai fegyelem 
alatt állanak. Becslésem szerint ezer méter-
nyire .lehetünk benn. az aknában, amikor a? 
kitágul, és fölfelé vezet. Kopácsolás hangzik 
felém és a következő pillanatban egy lég' 
nyclmásisal hajtott fúrógépet látok, melyet 
két ember szolgál ki. Ahol azelőtt csákány 
verte a szénfalat, ott most fúrógép fejti Ő0L 
gyorsaságban a szenet. Beszélgetésre gom 
dőlni som lehet, az ember a saját hangját 
sem hallja. Milyen lehet a két .munkás dob-
hártyája, akik .körül nap-nap mellett dörög 
ez a rettenetes lárma? 

— (Megszokták, mondta későbben a bá-
nyaigazgató, az ember (megszokik mindent! 

Igy jutunk a szénhez. Itt a född alatt ivart 
a kiiinduló pontja minden modern életnek. 

A bolgár követ elhagyta 
Bukarestet. 

Berlin, szeptember 1. Koipenhágából meg' 
erősítik azt a hirt, hogy Radev bolgár követ 
már elhagyta Bukarestet. 

A bolgár vezérkari főnök 
hirtelen halála. 

Szófia, szeptember 1. Jostoff tábornok; 
a bolgár vezérkar főnöke, súlyos természeti'1 

vakbélgyulladásban ma meghalt. 

mindenki küldje be adományát a 

„ D É L M A G Y A R O R S Z Á G " 
politikai napi lap kiadóhivatalába. 

Támogassuk erőnkön fölül hajléktalanná vált testvéreinket. j 
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Menekült testvéreink között. 
(Saját tudósítónktól.) Ötszázegynehány 

erdélyi menekült tábora volt a szeged-róknsi 
pályaudvar pénteken déltájban, amikor kint 
jártam. A menekültek zömé brassói iparosok • 
és kereskedők feleségeikkel, gyermekeikkel 
és megmentett csekély holmijukkal. Öt. napig 
járták marhaszálíitó vasúti kocsikban a nél-
külözés és szenvedés keserves út ját , amig 
Brassóból iSzegedre értek. Öt. napig jöttek ét-
len-szomjan, a hontalanság keserű érzetével 
a szivükben, miközben esak az az egy re-
mény éltette őket, hogy alföldi magyar test-
vérek őket, a fészkükből hirtelen kilrehhentet-
teket, meleg szeretettel fogadják. Hiszem, 
hogy .ebben nem is fognék csalódni, hiszen aj»; 

adakozó részvét mindjár t az első órákban oly 
impozánsan indult meg székely véreink .javá-
ra, amilyen impozáns és lélekemelő megnyi-
latkozást esak a közös veszély érzete képes 
kiváltani a lolikekből. 

A háború e szánandó áldozatai öt napig 
voltak irton, miközben a vasúti csomóponto-
kon mindenütt órákig vesztegelt. így például 
Tövisen csekély tizénbét óráig, anélkül, hogy 
valami ennivalóhoz jutottak volna. Ami ke-
vés elemózsiát vittek magúikkal, vagy elfo-
gyott vagy megromlott a hosszú utón. Még 
pénzért sem tudtak az állomásokon valami 
harapnivalóhoz jutni, vagy lm igen, hát oly 
árért, hogy az embernek annak hallatára az 
égnek áll a haja. Több tanú igazolta, hogy az 
egyik állomáson valamelyik menekült társuk 
egu fél liter káréért tizenhat koronát fize-
tett, hogy éhező gyermekének az éhségét esil-
lapithassa. Ez az egy adat. talán egymaga is 
eléggé megvilágítja, micsoda nélkülözéseken 
menték keresztül e szerencsétlenek, de. rá vi-
lágit arra is, hogy az emberi kapzsiság nem 
ismer határ t és mennyire hiénává változ-
ta t ja a teremtés koronáját. 

iGoethe tolla kellene hozzá, hogy le tud-
jam rajzolni a menekültek táborát, amely 
még iá Hermán n und Dorothea mcn ék ültjei-
nek a táboránál is szomorúbb képet nyújt . A 
hirtelen megfutamodás minden jele észlelhető 
az oláh árulás e szánalmas áldozatain. Egyéb-
ként. kifogástalanul öltözött ur az egyik, de 
— inggallér nélkül, egy úriasszony finom 
hálóköntösl>en és legújabb diviatu bársony-
kalappal a fején jö t te i hirtelen elhagyott ott-
honából, egy kis élénlkszemü, kerekképű 
fiúcska lábán felemás cipő, másutt a 'házi-
szőttesbe kötött csomag mellett a legfino-
mabb angol bőrtáska. Amott a mindenféle 
hol mi között egy pár összekötözött tyúk fek-
szik, mellettük .néhány kacsa és liba türel-
metlen gágogással árulja el menekült miivol-
tát s akadt az élelmességükről híres széke-
lyek között olyan is, akinek az általános fej-
vesztettség közepette annyira a helyén volt ar 

szive, hogy egy óriási ládában ,elhozta magá-; 

val a kocáját és öt malacát is. Egy útközben 
r'lhullott. Általában azonban nincsetlenül jöt-
tek el a legtöblien gazdag otthonukból. 

Csodálkozásomnak adok kifejezést, hogy 
nincs köztük egyetlenegy oláh som. holott 
Brassó lakosságának egyharmada oláh. 

— Azok ott maradtak és gúnyos kár-
örömmel néztek távozásunkat. Ez az a hires 
magyar vitézség?" — röhögték utánunk. 

Csaknem ugyanezekkel a szavaikkal val-

lották ugyanazt a legkülönbözőbb csoportok. 
És meséltek még egyebet is: 

— Jóformán még ki sem huztuk a li.il,un-
kát eddigi édes otthonunkból, férf iruhába 
öltözött brassói oláh némberek törtek be oda 
és fosztogatták ki lakásainkat. A hiénák! 

A menekülteik közül a felnőttek példás 
türelemmel alkusznak meg a sorssal, melynek 
hamaros jobbrafordulását reménykedő és 
bizó lélekkel várják az egész világtól csodált, 
de az oláh árulóktól kigúnyolt magyar Vitéz-
ségtől. Akad köztük gyöngébbleikii is, aki 
könnyek között tördeli a kezét: 

— Istenem, istenem, hol az uram, mi van 
az uraimmal? 

.Részvéttel érdeklődöm: 
— Ott maradt talán az ura Brassóban? 
— Dehogy, dehogy — mondja könnytől 

fátyolozott szemmel és sírástól fátyolos han-
gon, — az uram a. galíciai fronton harcol. 

Biztatom, hogy ne sirjon, hanem irjoiy 
neki, hisz csak néki magának változott meg 
— sajna — a eime, de az uráé nem. 

— Köszönöm, uram, nyugszik meg erre. 
Hogy megháborítja az embernek az eszét a 
haj. Persze, hogy irhatok neki. Hogy is .nem 
gondoltam erre eddig?. 

Talán esak a székelyek tudnák olyan há-
lásak lennii, mint ezek a menekültek. Hány 
meg hány köszönöm- és köszönj ükkel hal-
mozlak el, amiért érdeklődtem a: sorsuk iránt-
és hiztatit'am őket, hogy (Szegeden megértésre 
és szeretetre találnak, mert az árvíz idején 
a szegediek maguk is menekültek voltak. Ők 
tudják legjobban, milyen borzasztó sors az, 
mikor az emberek tömegesen kénytelenek el-
hagyni az otthoni puha fészkét. 

A felnőttek béketűrő hallgatagságával 
éles ellentétben van azonban a csecsemők 
nyöszörgő nyugtalankodása és a kicsinyek 
visítása. Éhesek szegénykék és az ebéd esak 
egy órára lesz készen. Tizennyolc-busz einne-
zett plé'htartányban fő a hab és a gulyás, a 
melynek étvágygerjesztő illata csak fokozza 
a. kicsinyek türelmetlenségét. Ö velük még a 
mindenütt ott forgolódó Ferenczy' Mátyás 
biztató ékesszólása sem tud megbirkózni, 
mert a gyermekek figyelmét a korgó gyomor 
foglalja le korlátlanul. 

Kovásznai és patrozsényi menekültekkel 
is volt alkalmam beszélni, A szegedi szárma-
zású, de vPetrozsényban megtelepedett Csűrt 
szobafestőnek az a szent meggyőződése, hogy 
hitvány árulás volt a hirtelenül ránk zudult 
baj előfogata. 

— ('Annyi felől árasztották el az oláhok ég 
oroszok a Zsil völgyét, és olyan biztosra jöt-
tek, hogy árulás nélkül az lehetetlen lett vol-
na. Nyolc éve, hogy megtelepedtem Petro-
zSényben, ahol egy kis házat tudtam magam-
nak összeszorgulinaskodni. Az utolsó pillana-
tig ot)t maradtam s reméltem, hogy talán 
mégse kell keserves munkával megszerzeti 
házamtól megválnom. Mindhiába. Az utolso 
pillanatban aztán összeszedtem egyet-mást a 
cókmókomhól, az aprójószágomnak és a ma-
lacaimnak kiszórtam, ami kukoricám még 
volt, aztán Megemeltem a kalapomat kis há-
zamnak — ezt azonban már könnybelábadt 
szemmel mesélte Csűri — s nekivágtam a 
hegyeknek. Útközben srapnellszilánk sebe-

sítette meg a kezemet, de mégis esak el jutót* 
taru a szülővárosomba. 

A sebet a. kezén meg ,is mutatta, de én 
láttam azt a. sebét is, melyet az oláh árulás 
ütött a szivén akkor, mikor megemelte n ka-
lapját az ő kis házának. 

Striegl F. József. 

HÍREK 
0000 

Felhivás 
Szeged város Polgáraihoz. 
A román hadüzenet folytán több ezer 

menekült érkezik városunkba, akik kénytele-
nek voltak szülőföldjüket, otthonukat oda-
hagyni, hogy az ellenség pusztításaitól leg-
alább életüket megóvják. 

Végtelen az a szenvedés, amelyben sz* 
rencsétien menekülő honfitársainknak részük 
van s igy hazafias kötelessége mindannyiunk-
nak, kiket a sors otthonuktól nem fosztott 
meg: szenvedő honfitársainkon tehetségünk 
szerint segítsünk, fájdalmukat némileg eny-
hítsük azáltal, hogy őket hajlékkal és élelem-
mel látjuk el. 

Tudom azt, hogy a mostani nehéz viszo-
nyok között a polgárság áldozatkészsége na-
gyon igénybe van véve, mégis azon remé-
nyemnek adok kifejezést, hogy (Szeged város 
hazafias polgársága átérezve menekült honfi-
társaink szerencsétlen helyzetét, őket, kik 
nemcsak otthonukat, hanem nagyobbrészt vé-
res verejtéklifel megszerzett vagyonukat is 
elhagyni voltak kénytelenek, testvéri szere-
tettel fogadja s aki esak teheti, megosztja 
vele otthonát és mindenapi kenyerét. 

Felk érem ennélfogva a, város lakosságát, 
hogy akik menekült honfitársainkon segí-
tendő — akár díjtalanul, akár pedig díjazás 
mellett — azok részére hajlékot adni s őket 
élelmezni hajlandók, ugy eme hajlandóságu-
kat a belvárosiak iGyarmati János rendőr-
tisztnél, az alsóivárosiak Lengyel István, a ró-
küsiak és felsővárosiak Gróf Dezső, a felső-
városi feketeföldeken, Röszkeszentmihálytel-
•ken, valamint Alsó- és Felsőtanyán lakók pe-
dig Ferenczy Mátyás tb. alkapitánynál akár 
szóval, akár írásban jelentsék be, hogy annak 
folytán a hatóság .a menekült oda, helyezésű 
iránt, intézkedhessek. 

Dr. Somogyi Szilveszter, 
polgármester. 

Minisztertanács. Budapestről telefo-
nálja tudósítónk: Pénteken, délután 5 órakor 
a miniszterelnökség palotájában gróf Tisza 
István elnöklésével minisztertanács volt. A 
tanácskozáson a kormány valamennyi Buda-
pesten időző tagja résztvett. 

— Betegh Miklós Temes és Aradmegyék 
kormánybiztosa. A belügyminiszter leiratban 
értesítette Joanovich Sándor temesmegyei 
főispánt, hogy tekintetei arra, hogy ,a jelen-
leg Kolozsvárott székelő első számú hadse-
regifőparanesnokság működésé a temesvári 
hetedik császáni és királyi katonai parancs-
nokság területére is kiterjed, ennélfogva 
Betegh Miklós, Tordn-Aranyosnwgy e főis-
pánjának, mint az első számú hadseregfő-
parancsnokság mellé rendelt kormánybiztos-
nak körét a nevezett hadseregfőparancsnok-
ság egész működési területére kiterjesztette. 
Teniesvármegye és Temesvár városa szintén 
ezen badseregfőparancsno'kság működési te-
rületéhez tartoznak. Betegh IMiklós kormány-
biztos működését a belügyminiszter Aradme-
gye és Arad város területére is kiterjesztette. 

— Interpelláció az erdélyi menekültek 
ügyében. Budapestről jelentik telefonon: Nóvák 
János kisgazdapárti képviselő pénteken a 
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Ház inlerpelhiriós könyvébe, az erdélyrészi 
menekültek ügyében, interpellációt , jegyzett 
he. 

— Az ötödik német hadikölcsön. Berlin-
ből jelentik: Az ötödik hadikölcsönt szeptem-
ber 4-étől október 5-éig 5 százalékos .1924-ig 
fö'lmondhatatlan h iroda Imi kölcsön formájá-
ban 98 árfolyamon és 4 és fél százalékos biro-
dalmi utalványok alakjában 95 árfolyammal 
a birodalmi banknál, az összes német ban-
károknál, takarékpénztáraknál, éleihiztosritö 
intézeteknél és postahivataloknál jegyzésre 
fogják bocsátani. 

— A szegedi trafikoknak, ugy látszik, 
szintén hadat üzent a közönség és nyomban 
meg is kezdte az o.sromot. Napok óta más pa-
naszt. sem lehet hallani, a szenvedélyes dohá-
nyosoktól, minthogy sem dohányt, sem ciga-
rettát , sem szivart nem lehet kapni. A do-
hány Ínség eleinte nem volt.általános és ha a 
trafikok próbálták is bizonygatni, hogy nem 
azért vannak, hogy cigarettát és szivart áru 
sitsanak, a kávéházakban lehetett kapni 
„színi valót", — természetesen jó borsos áron. 
Lassankint azonban a kávéházi Ilók tőzsdék 
is kiürültek és egy-két nap óta füstölni való-
ban- is nélkülöznünk kellett. A közifigyelem 
ismét a trafikok felé fordult, hol azt a bizta-
tást kapta a közönség, hogy elsején lesz do-
hány. Pénteken tehát kora reggeltől fogva 
ostromolták a trafikokat. Ugy látszik a do-
hány nem érkezett meg idejében, mert dél-
után már valósággal tömegesen álldogáltak 
a trafikok előtt türelmetlen férfiak; és ugyan-
azt a szines látványt nyújtották, mint >a>, 
asszonyok a lisztes boltok e lő t t . . . Csakhogy 
a. férfiak az ostromot a komolyabb értelmé-
ben fogták fel. A legdühösebben szítták fo-
gaikat, némelyek óriási pipát, tartottak ke-
zükben, amivel alkalmas időben bokszolni 
akarták; mások öngyújtójukat csattog tattá Ív-
es a piros lángnál vadul forgatták szeműiket. 
Végre megérkezett a trafikosoklhoz a fölmen-
tő sereg egy-egy taliga dohányáru alakja-, 
ban. Néhány perc múlva az ostromló sereg 
boldogan füstölve oszlott szét.. . 

— Nem kell félni repiilőtámadéstól. Ami-
óta kiütött a román háború, azóta a Délvidék-
egyes városaiban akadtak emberek, akik 

várható román repülőgéptárnadásokról ter-
jesztettek rémhíreket. Hogy ezek a birok 
minden lehetőséget nélkülöznek, az kitűnik 
Ber nát /Mátyás repülőszázados nyilatkozatá-
ból, melyet egy aradi újságíró előtt tett. 

— iRomániának — mondotta a százados, 
— nincsen repülőgépgyára és épen ugy nin-
csen román találmányú repülőgép. Néhány 
repülőgépet Románia Oroszországtól kapott, 
de minthogy e tekintetben maga Oroszország 
is francia behozatalra van utalva, nem igen 
adhat u j gépeket u j szövetségesének. A mai 
szituáció szerint román repülők nem kerül 
hetnek át hozzánk. A havasokon, melyek két 
ezer méter magasak, nagyon kockázatos a> 
át jutás még egy terheletlen gépnek is, egy 
bombákkal megrakott gép számára pedig na 
ilyen kisérlet biztos pusztulást, .jelent. É r r e 
aligha vállalkoznak a román repülők, akik 
tudják, hogy ha sikerülne is nekik átjutni, 
ágyúink leszednék őket a levegőből, mielőtt 
még valamely vái-osunkban kárt tehetnének. 
Ellenben Románia sokkal komolyabban tart-
hat ellenséges ropiilőtámadásoktól. mert a 

bolgároknak csak a Dunát kell átrepülni és 
máris ott vannak /Bukarestben. 

— A Drapelu! a román hadüzenetről. 
A lugosi Drapeluk dr. Bmniscse Valér lapja, 
mely roimán nemzetiségi politikát követ, igv 
ir a román- hadüzenetről: 

— A nemzetközi viszony okban beállott 
fontos változás el fogja tüntetni a belügyek-
ben az utcclisó akadályt is: minden belső súr-
lódás meg fog, szűnni a külső 'vesztedelemnrei 
szemben. Ha pediig valaki arra számított, 
hogy az uj külföldi helyzet az országot de-
zalálit állapotban találja, rosszul számitott. 
Mint egyetlen ember áll majd minden párt 

az ü.i veszedelemmel szemben. Nem fogja 
kérdezni senki sem többé, hogy ki van a kor-
mányon cs iki az ellenzéken, hanem imindenki 
ugy fogja 'teljesíteni kötelességét, miként azt 
a súlyos idők megkövetelik. 

— Román foglyok Budapesten Badapest-
rőil jelentik: Pénteken délután harminc ro-
mán foglyot szállítottak a főváros utcáin ke-
resztül. A foglyokat katonáink a Brassó kö-
riili harcokban ejtették. 

—• Uj tábori lapok a hadípoiíazárlai 
miatt. A hadipostazárlat folytán beállott hosz-
szabb szünetelése az összes tábori iw>stafor-
galomnak igen nyugtabinitó'lag hatott ugy 
a. 'hadban álló személyekre, mint azok hozzá-
tartozóira. A hadseregfőparancsnokság álta-
lánosan nyilvánított óhajnak megfelelően oly 
módon segített a helyzeten, hogy külön tá-
bori levelezőlapok behozatalát rendelte el. 
Ezek a tálxvri levelezőlapok zöld papírból ké-
szültek és a hátlapon magyar, német, cseh, 
lengyel, rutén, olasz, szlovén, horvát és ro-
mán nyelven ezt a nyomatott szöveget tar-
talmazza: Egészéges vagyok és jól megy dol-
gom. A tábori postahivatalok utasítást kap-
tak, hogy ezek.et a zöld tábori levelezőlapokat 
— feltéve, hogy más irásos közlést nem tar-
talmaznak, — még posta zárlatnál is akadály-
talanul továbbítsák. Ez alkalommal köztudo-
mására hozzák, Ihogy a jövőben a tálrori posta 
közönséges tábori levelezőlapokat zöld vagy 
hasonlószinü >papirból egyáltalában nem fog 
továbbítani. 

— A szünidei gyermektelepet vasárupe 
délután ünnepélyesen bezárják. Négy órakor-
uzsonna. lesz. 

— Hir az orosz hadif gsügból. Ács Imre, 
aki bosszú ideig n'ern adott életjelt magáról, 
arról értesítette Szegeden lakó feleségét, 
hogy orosz hadifogságban van. 

— Belgrádba külön engedélylyel lehet 
utazni. A belgrádi katonai fökormányzóság 
területén szolgáló személyek látogatásához és 
az ott tartózkodásihoz külön engedély szüksé-
ges, melyet tisztek, polgári tisztviselők és 
hozzátartozóik számára tizennégy napot meg-
haladó tartózkodásra a fökormányzóság el-
nöksége, kevesebb időre pedig a császári és 
királyi kerületi kapitányság állit ki, csak e* 
zel a tartózkodási engedéllyel fölszerelt kér-
vényekre lehet a Belgrádba szóló útlevelet 
kiállítani. 

— A szeszfőzdékben termelendő szesz-
mennyiség zár alá helyezése. A hivatalos 
lap pénteki száma rendelétet közöl, amely 
szerint a pénzügyminiszter a fogyasztási adó 
alá eső szeszfőzdékben 1916. évi szeptember 
hóban termelendő szeszmennyiiséget a köz-
szükséglet számára zár alá helyezi. Ennek 
következtében a szeszfőzde vállalatoknak 1916 

szeptember hóban teljesítendő szállítási köte-
lezettsége! hatályukat vesztik. A zár a lá vett 
szeszmounyilség október 20-áig a szeszfino-
mitó szabadraktárba szál 1 itandó. 

— Az Uránia-szioház szezonnyitóelőadása 
szombaton, e hó 2-án lesz és ez alkalommal 
az uj szezon első szenzációja Doktor Lucifer 
fanlisztikus története 3 felvonásban, a fősze-
repben Lubitséh Ernővel lesz műsoron. Ugy 
ezen előadás, mint a következők meg fogják 
mutatni, hogy az Uránia igazgatósága min-
dent elkövet, hogy a közönség igényeit min-
den tekintetben kielégítse és kéri a szives 
pártfogást továbbra is. A kiadott tiszteletje-
gyek csak a fentjeízeit napig érvényesek, t-e 
hát a tulajdonosok sziveskedjenek ezeket az 
Uránia irodájában átcserélni. 

Legújabb kész női kabátok, szövet, bár-
sony, plüss és perzsából, bundák, s z ö r m e -
áruk, blúzok, aljak stb. Mérték szerint ké-
szülnek. divat kabátok, kosztümök, toil-
lettek stb. mérsékelt árak! Reményiné Feld-
mann Sári női divatháza s divatszalon, Szeged 
főposta mellett. 

— Be-íratások 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. 

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

C a f é ü e s f a u r a n i 
N E U H O L D 

F e k e t e s a s - u f c a 11. sz . Hétvá lasz tó . 

Naponta 
frissen csapolt 

sör. Kitűnő borok. 
Állandóan ízletes Zóna-

reggelik. Minden időben 
étkezés. Naponta zene. 

Tisztelettel Neuhoid Dezső. 

Adakozzunk a rokkantaknak 
és a világtalan katonáknak! 

Végtelen fájdalommal jelentjük, hogy imádott édes. gyermekünk, kedves, 
drága testvérünk 

Fischhof György 
másodéves joghallgató, a cs. és kir. 39 gyalogezredhez beosztott füzérhadnagy 

11 hónapi harctéri szolgálat és az Isonzó-harcvonalon elszenvedett sebesüléséből 
való felépülése után, a Doberdóért vivott nehéz ütközetekben, 1916. augusztus 
hónap 6-án robbanó aknától szenvedett fejsérülése folytán, ífju és tiszta életének 
22. évében örök gyászunkra, hősi halált halt. 

Mérhetetlen veszteségünk viselésében mondhatatlan gyászunk fájdalmában 
méltóak akarunk lenni az ő élete nemes lendületéhez, drága emlékezete tisztele-
téhez, amellyel mindannyiunkért a legjobbak sorában folytatott kötelessége telje-
sítésében eggyé lett a harctér szomorú földjével. 

Szeged, 1916. szeptember 1-én. 

Ági, Margit, Bandi 
testvérei. 

Fischhof Samu 
Fischhof Samuné 

szül. Lederer Júlia 
szülei. 
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Tüzelésünkkel meghiúsítottuk az olaszok 

BUDAPEST, szeptember 1. (Közli a 
•miniszter,elnöki (sajtóosztály.) A tengermeHé-
kén tegnap a Monte-Santo és a tenger közti 
harcvonalunk több szakaszát az olasz tü-
zérség időnként élénk tüz alatt tartotta. 

Salcanotól délre és Lokvicától nyugatra 
olasz gyalogság támadásra indult. Tüzelé-
sünk azonban az ellenséget mindenütt ha-
mar visszaverte. , 

HÖFER altábornagy, 

A románok kiszorítására megtörténtek a kellő 
intézkedések. 

Budapest, szeptember i . Katonai forrás 
közli a 'következőiket: Erdélyi "hadművele-
teink meglephetik a közvéleményt, az esemé-
nyeket azonban a legteljesebb nyugalommal 
fogadhatjuk, mert a románok sikerei csak 
látszólagosak, föltétlenül csupán át mentiek. 
Erdély bizonyos részeinek megtörtént kiürí-
tésére elkerülhetetlen, fontos hadászati érde-
kekből colt szükség, mely érdekek biztosítani 
fogják a románok ellen elkövetkező, sokáig 
már egyáltalában nem késő föllépésünket. 

Minden intézkedés, mely arra irá. 
nyúl, hogy a románok a magyar 
területről kiszonttassanak, meg-
történt. 

Hadliterveink a románokkal való liáhoru ese-
tére eleve defenzívek voltak. Nincs egyálta-
lában szó róla, mintha az ellenséggel szemben 
vereséget szenvedtünk volna. 

Velük szemben fölállított hadse-
regünk teljesen intakt, melynek 
fölfejlődését biztosítjuk azfal, 
— hogy a hadrtmveleti terü-
letet az ország határán belül vá-
lasztjuk meg. 

A szorosok, sőt egyes városok és helységek 
föladása, ami ebből az érthetően szükséges 
felsőbb taktikai nézőpontból történt, a had-
müveletek további kifejlődésére nézve teljes-
séggel jelentéktelen tény. (Kétségtelen, hogy 
inlindez a laikus közönség előtt meglepően 

A román hadsereg felvo-
nulása Bulgária ellen. 

Stockholm, szeptember 1. Románia min-
den előkészületet megtelt a Bulgária elleni 
hadviselésre. Pétervári jelentés szőrint a 
Bulgária felé vezető vasútvonalakon, CaMut, 
Turn-Magurele, Zimnicea, Giurgievo és Ülte. 
"•' ' felé már megkezdődött a román had-
S( fölvonulása. A halottai hatóság harci 
leiulctnek nyilvánitólta a Mussin-csatorna 
vidékét. Ezen a vonalon megszűnt minden 
magánforgalom a dunai állomások felé. 

Ferdinánd király a román 
főparancsnok. 

Genf, szeptember 1. A Le Journal jelenti 
Bukarestből: A király átvette a hadsereg fő-
parancsnokságát és a frontra utazott. 

hangzik, dc a hadvezetőség jól meggondolt, 
teljesen átfontolt intézkedéseiben 

épen a hadműveletek zavartalan 
lebonyolítása és föltétlen sikere 
érdekében 

nem lehet mindig tekintettel a közhangulat-
ra, mely azonban a legteljesebb bizakodással 
nézhet az elkövetkező események elé. 

Megjósolható, hogy a hadműveleti 
terület legközelebb el fog húzód-
ni Erdélyből ellenséges területre. 

A megpróbáltatásért, melyet egyébként Er-
dély megértő lakossága teljes megnyugvás-
sal, hadseregünkbe és szövetségeseinkbe ve-
tett megingathatatlan bizalommal, elisme-
résre méltó heroizirmssal elvisel, kárpótlást 
fognak nyújtani magára nem sokáig vára-
koztató végső győzelmeink. 

Erdélyt nem kell félteni. Külön-
ben Iaz eddigi harcokba,v a romá-
nok rendkívül súlyos vesztesége-
ket szenvedtek, 

mely aránytalanul nagyobb, mint. átmeneti-
leg megszerzett sikerül. Ez a siker egyálta-
lán nem bizonyitéka a román hadsereg győ-
zelmének, .afuiről szó sincsen, mert hangoztat-
ni kell, hogy az "el következett események elő-
zetesen megállapított Haditervünkkél, mely 
éppen győzelmünk érdekébén 'volt. szükséges, 
megegyeznek, s különösebb katonai és takti-
kai jelentőségük sincs. 

A román háború első magyar 
halottai. 

Budapest, szeptember 1. A petrozsényi 
menekültek között férfi egyáltalán nincsen. 
Csupa asszony, lány és gyermek jött el aa 
erdélyrészi fenyegetett vidékről. A menekü-
lök elmondották, hogy Petrozsény környéke 
és főképen a, Zsil völgye jóformán egészében 
bányák világa. A férfiember ott csaknem ki-
vétel nélkül bányamunkás. Békében csak bá-
nyamunkás, de most. katona is. Katonai rend-
beszedett csapatokban dolgoztak lent a tár-
nák mélyén ós amikor elvégezték odalent, a 
sziklás földön, — gyakorlatoztak. 

8 mikor azután megszólalt a riadó, ami-
kor a román és talán orosz portyázok is meg-
jelentek az erdélyi hegyek peremén: a zsil-
völgyi bányászok fölsiettek az alvilágból, a 

mint voltak azon feketén, sorba álltak, fegy-
vert ragadtuk s már harcoltak is: a dicsősé-
ges bányász-századok. S a mérnök urat egy-
szerre főhadnagynak nevezték. Az orvos úr-
ból hadnagy ur lett. A becstelen támadásnak 
ezekből a becsületes, nemes férfiakból teltek 
ki — a predeáli csendőrökön fldviil — az első 
magyar ha lo t t a i . . . 

A fogarasi főispán fogta el a 
legelső román hadifoglyot. 
Kolozsvár, szeptember 1. 'A román há-

ború első hadifoglyát nagyon érdekes körül-
mények között szállította be az országba 
Széli Farkas fogarasi főiispán. A történelmi 
hűség kedvéért még ál lapítható, hogy az első 
román katonát a főispán fegyverezte le. Az 
eset a következőképen történt: 

Dr. Betegh Miklós kormánybiztos a 
román hadüzenet hirét telefonon közölte az 
erdélyi vármegyékkel és felhívta az illeté-
kesek fi gyeimét a szükséges teendők végre-
hajtására. A fogarasi (vármegyeházára is 
megjött a jelentés, : Széli Farkas főispán 
azonban ezen időben nem tartózkodott hiva-
talában, hanem a határmentén inspiciált. A 
hivatalnokok az eseményről ' azonnal tájé-
koztatni akarták az ellenőrző körúton levő 
főispánt, aki természetesen még nem tudott 
arról, hogy Románia ' orvtámadást intézett 
ellenünk. A titkár egy hajdút bizott meg 
azzal, lvogy menjen a főispán elé és még út-
közben jelentse neki a fontos eseményt. 

A hajdú rögtön ment is. Széli Farkas fő-
ispán épen induló félben volt a központ felé, 
amikor a hajdú megjelent előtte és az izga-
lomtól remegő hangon mondotta el, hogy 
a korniánybiztosságtól milyen értesítés jött. 

Széli Farkas főispán a hir vétele után 
visszafordult a határnak, ahol egy román 
katona alakja tűnt fel. A román katona még 
nem tudta, hogy a hadüzénét megtörtént. A 
főispán azonban már értesült az eseményről 
és a román katonát annak rendje szerint le-
fegyverezte és hadifoglyul ejtette. 

200.000 magyar, német és 
osztrák maradt Romániában. 

Kolozsvár, szeptember 1. A Romániában 
rekedt németek, magyarok és osztrákok szá-
mát kétszázezernél jóval maga-Sabbra lehet 
becsülni. Valószínű, hogy a román kormány 
internálni akarja ezeket, bár alig bír gondos-
kodni ilyen nagy tömegek elhelyezéséről. 
Már régebben hallatszott, hogy Jassy, Brai-
la, Qalac és Maicin környékén baraktáboro-
ka-t1 építenek. Lehet, 'hogy azokat mór ezek-
nek az internáltaknak szánták. 

Fölmerült az a hir is, hogy a Romániá-
ban maradt idegen állampolgárok egy részét 
Olaszországban fogják internálni, de ez alig-
ha (felel meg a tényeknek. Mikor egy évvel 
ezelőtt megszavazták az idegen-törvényt 
Romániában, kétségtelen volt, hogy 'ezzel 

mindenki küldje be adományát a 

„D É L M A G Y A R O R S Z Á G " 
politikai napilap kiadóhivatalába. 

Támogassuk erőnkön felül hajléktalanná vált testvéreinket! 
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meg akarták szerezni az összes idegenek 
pontos névsorát. Már akkor több jelből lát-
szott, hogy az idegen-törvényt tulajdonké-
né ií kizáwhtg a nemetek, magyar ők és az 
osztrákok ellen csinálták meg. A bizonytalan 
helyzet oko'zta, hogy a két év alatt a leg-
több osztrák és magyar ember hozzátarto-
zóit hazaküldte, hogy legalább családját biz-
tonságban tudja. 

A török sajtó Románia ellen. 
Konstantinápoly, szeptember 1. A Tanin 

irja: Románia hadüzenete Ausztria és Ma-
gyarországnak nem maradhatott válaszo-
latlanul. A -négyesszövetség, amely régóta 
előkészült erre az eshetőségre, szilárdan és 
egységesen száll szembe az uj ellenséggel. 
A lap azután megemlékszik Plevnáról és azt 
mondja, hogy Romániai azóta az utolsó perc-
ben elkövetett árulás mintaképe marad a tö-
rökök szemében. 

A Tasvir-i-Efkiar ir ja: Románia, amely 
erdélyi illúziók után szalad, a fönnállását 
•dönti veszedelembe. A központi négyes ha-
talom szilárd elhatározása szerint nem lesz 
többé szó román hegemóniáról a Balkánon. 

A diplomaták munkája már 
nem fontos . . . 

Bécs, szeptember 1. A román hadüzenet 
átnyújtása az itteni diplomáciai körökben 
elénk mozgalmat keltett. A nagykövetsége-
ken és követségeken megvitatják a lehetsé-
ges. következményeket és azt a hatást, ame-
lyet a román hadüzenet Európa különböző 
államainak egymáshoz való viszonyára gya-
korolhat. Általános a vélemény, hogy a had 
viselő felek komoly élethalál-harcáról van 
szó s hogy most már a megütköző erők 
mérkőzéséből kerül k'i a döntés, nem pedig 
a diplomácia munkájából. A diplomáciai kö 
vökben tapasztalható mozgalom azt mutatja, 
hogy ott is az az Ítélet jutott túlsúlyra, hogy 
a két év óta tartó nagy európai krízis elér-
kedety legfontosabb fázisába s Mán már 
meg is érik. 

Az antant tartaléka. 
Bern, szeptember 1. Repington ezredes 

irja a rímesben: Flandriai és franciaországi 
offenzivánknak csak ugy lehet jelentős sike 
re, ha az egész hosszú fronton olyan arány-
ban lesz nehéz ágyunk és muníciónk, amint 
a somrnei arcvonalon elláttuk hadseregünket 
a győzelemnek ezekkel a fontos tényezőivel. 
Igaz, hogy julius elseje óta száz és száz 
nehéz ágyút szállítottunk a frontra, de még 
koránt sincs annyi, hogy a győzelmet biztos-
nak mondhatnánk. A diadal valószínűsége 
előnyösebb képet mutat, ha a tartalékokat 
számoljuk. Egyedül Angliában még 3,800.000 
ember van, aki hadköteles, de még nem ka-
pott behívót. Indiában és Afrikában is nagy 
emberanyag-forrásaink vannak. Olaszor-
szágnak is bőven van rneg tartaléka, Orosz-
ország pedig többmillló katonát toborozhat 
még óriási népességéből. 

SZÍNHÁZ 
MŰVÉSZET 

H iiMtelt óra diliül 

oooo 

MŰSOR: 
SZOMBAT: A nagymama, vigjálék. 
VAíSÁRNAiP: Mágnás Miska, operett. 
VASÁRNAP délután: Az ezred apja, éne-

kes bohózat. 

Legénybucsu. Az uj szinházi esztendő 
mai előadással megkezdődött. Teljesen 

megtelt nézőtér fogadta a színtársulat első 
produkcióját és a közönség, a színháznak a 
liáboru óta keletkezett közönsége, tapssal 
jutalmazott mindent, ami a színpadon tör-
tént. Ha a tapsok után lehetne igazodni, az 
•esetben forró, nagy sikerekről kellene be-
számolnunk, olyan művészi produktumról, 
ami reveláció számba megy. Ám nagy szép-
ségek nem jelentkeztek az előadásban; min-
den a régi nyomáson haladt. Törekvések 
mutatkoztak hangulatok előidézésére, vidám-
ság ébrentartására, válogatós eszközök nél-
kül. A cél eléretett; a közönség, a „ma" kö-
zönsége vidáman, hangosan kisérte az elő-
adást és ebben az irányban a kontaktust 
fenntartotta a színpad a nézőtérrel. A sze-
replök jobbára a sanzonett énekesnők prin-
cípiumát választották elvül: Dass ich dem 
Publikum gefalt' — das ist niein- höclustes 
Ideál! Bármi áron! Nos és a közönségnek 
minden tetszett és a színjátszók ie tetszés 
után igazolódtak. Utóvégre is a színészek 
tetszésre, tapsra törekszenek és érthető, ha 
a dolog, könnyebb végét fogják meg, ha a 
0ea«HB*auBnBaaMaBmiB»»MMuua*aBsaMaaEa><<<p 
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legszebb muzsikában: a tapsban akarnak 
megfürödn'i. íMert nemcsak a közönségnek 
jó minden1, amihez hozzászoktatják, hanem 
a színészeknek is. És most, az ujonan kele ró 
kezett közönség, amely nem birál, hanem 
csak jutalmaz, ahhoz szoktatja a színjátszó-
kat, hogy mindent, amit csinálnak és véghez 
visznek, taps jár érte. Ez, tagadhatatlan, a 
közönség 'szuverén joga, más kérdés azon-
ban, hogy e jog gyakorlásával növeli-e a 
színjátszók ambícióját, a komolyságra, a 
művészi szép nyújtására való törekvését?! 
Az első előadás keretében mutatkozott be 
Viola Margit, az uj énekes és táncos szub-
rett. Rekedt volt teljesen. Hogy a rekédt-
sége muló természetü-e, a közel jövő eldönti 
•majd. Az azonban szomo.ru valóság, hogy a 
mai szubrettekn.ek rendszerint nagyobb a 
rekedtségűk, mint a hangjuk . . . Szép hangot, 
kellemes énekléist Ocskay Kornéltól hallot-
tunk, aki a belépő keringőt nivbsan, finoman 
és érzéssel adta elő. íA régi szereplök közül 
Déri Rózsi, Solymosi Sándor, Matány 'Antal 
és a főrendező: Eerenczi Frigyes vettek 
részt az előadásban.. 

Szinházi hírest. A szinházi iroda jelenti: 
Szombaton kerül szinre Csiky Gergely báront 
felvonásos vígjátéka: 'a Nagymama. Az uj 
tagok közül Vecsey Ilona, Biró Erzsi, László 
Tivadar mutatkoznak be a szegedi Iközön; 
ségnek. Nagy érdeklődés mutatkozik Gomba-
szögi Frida hétfői ós keddi vendégszereplése 
iránt. A művésznő hétfőn a Farkas-ban, ked-
den pedig a Kisasszony férjé-ben játsza két 
legjobb szerepét. 

Felelős szerkesztő: Pásztor József. 
Kiadótulajdonos: Várnay L. 
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p o m p á s műsorral . 

H a j ő s z t i i é s e l l e n 
csákis az ártalmatlan Leln-
zinger-féle „Hajrestorer* 
használja. Ara 1 K50 fi i 
Kapható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tár. 250 

Legjobb hajfestd az 
országosan elismert Lein-
zinger-féle. Ára 3 korona. 
Kapható Leinzinger Gyuia 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 25C 

juttassanak valami! 

a rokkant hősöknek 

Bemutatásra kerül az uj szezon 
első szenzációja 

Doktor LüEüer. 
Fantasztikus történet 3 felvonásban. 

A főszerepben: Lubitsch Ernő, 

Fájós fogára vegyen 
mielőbb a hires Leiazin-
ger-fále f o g c s e p p b ő . 
üvegje 70 fillérért kap-
ható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchnyt-tér 2500 

G y o m o r b a j o s o k dl 
csérik a Leinzinger-féle 
gyomorcsepp jó hatását, 
Üvegje 1 koronáért kap-
ható Leinzinger Gyula, 

yőgyszertárában Szeged 

Izzad va lamely test-
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-féle „Ch i n a h a j-
s z e s z " által. Ára K 1-50 
Kapható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged 
Széchenyi-tér. 250 
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Magyarország 
előfizetési ára Szegedem 

egy évre . . 
félévre . . 
negyedévre . 
egy hónapra. 

24.— kor. 
1 2 . - „ 

6 . — 0 

Előadások d. u. 5 , 7 é s 9 órakor. 
Vasárnap d. u. 2 órától kezdve. 

Gyermekjegyek csak az el-
s ő e lőadásra érvényesek . 

egy évre 
félévre 
negyedévre 

28.— 
1 4 . -

7.-

kor. 
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H i r d e t é s e k e t f e l v e s z a 
kiadóhivatal Kárász-utca 9 

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




