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Szeged, 1816.

j f i polgársághoz.
A háború forgandósága — 'hiszem, hogy
rövid időre — több erdélyi vármegye magyar lakosságát vetette ki otthonából. A menekülitek tekintélyes számban érkeztek ez
ideig is Szegedre, ahol — büszke önérzettel
vallom — olyan magyaros vendégszeretettel, a nagy időkhöz mért olyan emelkedett
szellemben, a -kedvességnek és a hazafiúi áldozatkészségnek olyan közvetlen és intenzív megnyilvánulásaival fogadták a sorssujtoíta erdélyi testvéreinket, hogy az —
túlzás nélküli merem mondani — mintaképül
szolgálhat.
Mindent elkövet a város hatósága, hogy
eredményes munkára egyesítse azokat az
erőket, amelyek rendelkezésére állanak. A
rendőrség tisztikara és legénysége éjjel-nap.
pal szolgálatban van. De felbecsülhetetlenek
azok az erkölcsi és anyagi erők is, amelyeknek forrását az erdélyi menekültek számára
a társadalom minden rétege megnyitotta.
Buzgó és lelkes segítőtársakat kapunk állandóan. akik közreműködnek abban, hogy a
menekültek útbaigazítást, elhelyezést, esetleg foglalkoztatást nyerjenek. 'Kifogyhatatlan volt eddig a szegedi polgárság a természetbeni adományokban és egyre nő azoknak a száma, akik lakást ajánlanak fel hajléktalanná vált testvéreinknek. A támogatás
arányairól minden jelzőnél ékesebben beszél
az a szám, amelyet a Délmagyarország
az
erdélyi menekültek javára indított gyűjtés
eddigi eredményekép kimutat.
Polgárok! Köszönöm nektek, hogy az
egész nemzet előtt újra igazoltátok Szeged
népét. Arra kérek mindenkit: tartson ki továbbra is és siessen támogani a Délmagyarország. nak az erdélyi testvéreink javára
indított gyűjtési akcióját, ü g y akarjuk, hogy
Szegeden otthon érezze magát mindegyik
menekült. Szándékunk — amelynek megvalósítása a" nemzeti ügy szolgálatában kö- a legszebb valósággá érlelődik,
ha a megkezdett uton haladtok tovább.
Erre hivők fel mindenkit, aki ennek a
városnak lelkes és ennek a nemzetnek hűséges fia.
Dr. Somogyi
Szilveszter,
polgármester.
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Vasárnap, szeptember 3.

Az oroszok ismét offenzívát
indítottak.

Koryfnicénál 1110 foglyot ejtettünk és több géppuskát
zsákmányoltunk. - Zborovnál csapataink tért nyertek.
— A Kárpátokban az ellenség számos vállalkozása
meghiusulf.
BUDAPEST, szeptember 2. (Közli a
minisztere toroki sajtóosztály.) Károly főherceg lovassági tábornok harcvonala: Bukovináiban és a galíciai Erdős-Kárpátokban az
osztrák-magyar és német csapatok számos
orosz előretörést visszavertek. Mairampoltól északnyugatra is meghiusult az ellenség
több támadása. Zborovnál egy ellentámadásunk az előbbi helyzetet újra helyreállította. ,
Lipót bajor herceg vezértábornagy
harcvonala: Terstyánszky vezérezredes német é s cs. kir. csapatokból álló hadserege
tegnap Soiniuchytól északkeletre és délkeletre újra heves támadásoknak volt kitéve.
Az ellenség Korytnica faluba behatolt, de
átkaroló ellentámadás elöl kénytelen volt
rendetlenül visszavonulni. Az ellenség tíz
tisztet és egyezeregyszáz főnyi legénységet, valamint több gépfegyvert hagyott a
szövetségesek kezén. Az oroszok véres
veszteségei rendkívül súlyosak.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.
BERLIN, szeptember 2. A n a g y főhadiszállás jeiiíenti: Lipót bajor herceg vezér-

tábornagy harcvonala: Az oroszok Lucktól
délnyugatra folytatták erőfeszítéseiket a
Litzman tábornok parancsnoksága alatt álló
csapatok ellen. Sokszoros túlerővel intézett
és gyakran megismételt támadásaik Korytnicánál átmenetileg sikerrel jártak. Ellentámadásaink az ellenséget rendetlen
visszavonulásra kényszeritették. Tegnap és
tegnapelőtt itt tiz tisztet és ezeregyszáz
főnyi legénységet elfogtunk és több géppuskát zsákmányoltunk. Zborowtól északra
ellentámadó csapataink tért nyertek.
Károly főherceg lovassági tábornok
arcvonala: A Dnyeszter mentén Mariampoltól északnyugatra előnyomult orosz csapatok tüzérségünk tüzelése következtében
visszavonultak. A Kárpátokban az ellenségnek számos részleges vállalkozása meghiúsult. Szibériai csapatoknak a Kukulon elért
sikerét tovább fejlesztettük. A beszállított
foglyok száma kettő tisztre és háromszázhetvenhárom főnyi legénységre emelkedett;
két géppuskát és kettő aknavetőt zsákmányoltunk.
,
LUDENDORFF, első főszállásmesíer.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.!

Nagyszeben a kezünkön van.
BUDAPEST,
szeptember 2.
(Telefonjelentés.)
Szombaton esté a munkapártban
gróf Tisza István miniszterelnök az általános hadihelyzetről
beszélgetve
elmondotta,
hogy Nagyszebenbe egy román őrjárat ér-

kezett, amely azonban császári és királyi őrjárat közeledtére visszavonult. A varos kezünkön van, de ennek semmi stratégiai jelentősége nincs. (M. T. I.)

Az olaszok főbb támadását visszavertük.
BUDAPEST, szeptember 2. (Közli a
miniszitenelnöki sajtóosztály.) A tengermelléki harcvonalon a tüzérségi és aknavetŐ'h arcok több szakaszon változó hevességgel
tartottak és a plavai szakaszon is kiterjedtek.
j
A Piöcken-szakaszon az ellenség na- i
gyon élénk tüzérségi tüzelés után a Kis-Pahl
ellen támadásra indult, itt állásaink egy rér

szébe behatolt, de ellentámadásunk újra
teljesen kiűzte onnan.
A tiroli harcvonalon gyengébb olasz
osztagok több rendbeli előtörése a Ruíreddon épugy meghiusult, mint az ellenségnek
a Civaron ellen intézett két támadása,
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.
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Estreesnél a németek visszafoglaltak
egy árkot.
BERLIN, szeptember 2. lA nagy főhadiszállás jöllenti: A Samuiétól északra és délre
az erős tüzérségi harc tovább tart. A Foureaux-erdő—Longuevali szakaszon kézlgránátharcok voltak. Maurepastól délre egy
angol elötörés eredménytelen maradt. Es-

treesnél tegnap este visszavettünk egy árkot, amely még az ellenség kezén volt. A
Maasíól jobbra a tüzelés Időnként tetemesen megélénkült.
LUDENDORFF, első föszállásmester.
(Közli a* minisztereinaki
inwöszteremoici •ajfcóosztályá
sajtóosztályt

'

Egg román járörnaszádot elsülyeszfettünk
-

Két napi harc után nz olaszokat a Vojusa

RF1K1I ÍM szeptember 2. IA nagy főhad iBERLIN,
szálllás jeileniti: Balkáni harctér: Nem ,volt
lényegesebb esemény.
LUDENDORFF, első föszállásmester.
(Közli a minisrteretaöki sajtóosztály.)

BUDAPEST, szeptember 2. (Közli a
miniszterelnöki sajtóosztály.) Délkeleti harc-

Angol lapjelentések a
görög király lemondásáról
— Venizeloszt kirendelték Zaimlsz
mellé. —

BÉCS, szeptember 2. Az esti lapok jelentik Hágából: Angol lapok híradása szerint Konstantin görög király állítólag lemondott é s György trónörököst kiáltották
ki királynak. (
Zahnisz miniszterelnök hivatalában maradt, de Venizeloszt kirendelték melléje. (M.
T. I.).

mögé vetettük vissza.

tér: Vlorától (Valona) keletre egy olasz
eröcsoport átjutott a Vojusán. Arcvonalban
és oldalban támadtuk meg és két napi harc
után visszavetettük.
Dunai hajórajunk az Aidunán egy román járörnaszádot elsülyesztett.
HOFER altábornagy,
a vezérkari fönök helyettese.
tellel, ha lefegyverezik és a város körüli táboriban internálják. A tisztek megtarthatták
oldalfegyverüket, de becsületszavukat vették, hogy nem lépnek fel a forradalmárok
ellen. Karaburnu helyőrsége is megadta magát. Macedónia e részein a forradalmi bízottság fogja ellenőrizni a közigazgatást.

Az antant fellépése a görög
király ellen.
Berlin, szeptember 2. Luganóból jelentik:
•Az antant tudatta Konstantin görög k irály•lyal, hogy Sarrail tábornok operációinak görög részről való minden megzavarásáért őt
egyénileg teszi felelőssé.

Komoly harcok bolgár és görög
Miért késett a bolgár hadüzenet.
csapatok között.
iStockholm, szeptember 2. A Times jelenti, hogy Szereszmél is, a iStartila-erődnél is
komoly ütközetek voltak görögök és bdgátpk
•között, mivel a görögök Sarraü parancsára
ia bolgárok) elő nyomulásával szembehelyezkedtek. Chanqas görög erődparancsnok az
ütközet folyamán elesett.

A szalonikii görög katonák
lefegyverzése.
Hága, szeptember 2. A Reuter-ügynökségnek jelentik SzalonMbói: Ma éjjel csendőrök és nemzeti (önkéntesek körülvették a
szalonikii görög "kaszárnyát, amelynek legénysége vonakodott velük tartani. Elzárták
a kaszárnya vízvezetékét és megakadályozták a legénység élelmezését. Reggel négy
órakor hatvan főből álló legénység kitört a
kaszárnyából, hogy élelmet szerezhessen.
A csapatok kényszeritették a görögöket a
kaszárnyába való visszatérésre. Sarrail közbelépett, hogy a vérengzést megakadályozza. A görög helyőrség elfogadta Sarrail
"közvetítését, megadta magát, azzal a folté-

Berlin, szeptember 2. Mindenfelé ismeretes volt, hogy Bulgária Németországgal és a
kettős monarchiával hűségesen végig fogja
küzdeni a világháborút. De már általánosan
nem ismerték azokat az Okokat, hogy Bulgária miért nemi tizent rögtön háborút Romániának, a miként Németország tette. E r r e
vonatkozóan a Vossischee Zeitung
most a
következőket jelenti:
lA bukaresti békekötés alkalmával GörögOrszág és Romáiiia kölcsönös garanciális
szerződéssel biztosították u j birtokaikat. Ha
>most Bulgária hadat üzent volna Romániának, akkor a szerződés értelmében Görögország kénytelen leit volna Romániával Bulgária ellen harcolni, Minthogy azonban most
Románia megszakította a Bulgáriával való
idiplomáJciaoi viszonyát, Görögország: fölszabadult e kötelezettség teljesítése alól és nem
kell a bdmyodalamban résztvennie.

A központi hatalmak egyestilt
védelme.
1

Berlin, szeptember 2. A Berliner Tageblatt irja: Ausztria és Magyarország — a

"mely ellen elsősorban irányult Románia támadása, — Németország, Bulgária és Törökország most ez u j ellenséggel szembeni is
egyesülték a védelemre. Németországban) is
fájdalmasam, fogják fel azt, hogy a rornián és
orosz csapatok legelőbb az ősi csodálatosan
szép Brassóba ós a szép határvidékre nyomultak be, de ez csak .megerősítheti a szövetséges népeklet ama szilárd elhatározásukban,
hogy mindent elkövessenek arra, hogy uj támadások ellen maguknak biztosságot szerezzenek. Bulgária közreműködése természetesen különösen értékes, de különös örömmel is
ajánlották fel. A központi hatalmak és vitéz
szövetségesei szorosan egymáshoz kapcsolódtak e harctéren is és az a tudat, hogy e ba.ro
existenciájukért folyik, halálmegvető csapatainknak erőt fog adni a kitartásra és a gy°'
zelmes védekezésre.

LEGÚJABB.

ATHÉN:
A Reuter-ügynökség
jelenti.
hogy harminc angoi és francia hadihajó a
Pirreusz elé érkezett.
LUGANO:
Hivatalosan jelemik, hogy
olasz csapatok 'Délalbániában
megszállották
Tepelenit.
ó
RÓMA:
A Stefani-ügynökség
jelenti:
Miklós montenegrói király, ia hadügyminiszterfel és kíséretével augusztus 31-ikén Tttrínba érkezett. Turinból Rakonigiba ment <1
ÜZ
királynéhoz és onrkin a frontra utazik
olasz király meglátogatására. (M. T. I.)
SAJTÓHADISZÁLLÁS:
A Vöröstoronytól északba a völgymedencét
csapataink kiürítették. A Vaskaputól északm fekvő magaslatokon harcok folynak. A románok erős
csapatokat dobnak az ütközetbe, de seholsem
sikeAült nekik eredményt
elérni.
BUDAPEST:
A király az erdélyi menekültek
segélyezésére
magánpénztárából
100.000 koronát
adományozott.
ATHÉN: Két bolgár ezred
megszállotta
a sorovici magaslatokat.
A bolgárok Castoria közeiébein nagy haderőkét
koncentráltak. Az oroszokkal való összeütközést
minden órában várják.
STOCKHOLM:
A Ruszkoje Szlovo jelentése szérint három héttel ezélőtt Archangelok kikötőjébe érkezett 14 páncélosból 'álló
antant flótta, mely száztizmillió ébtékü hadiszert száMtótt Románia
részére.
HÁGA: Az antant követéi
harmadízben
terjesztették
mán elő azon
kívánságukat,
hogy a görög királlyal beszélni akarnak. A
király azonban betegségére való hivatkozással nem főgadta az antant követeit.
ZÜRICH: A Matin irja: Juliusban lőszer
irodát rendeztek be Párisban,
melyet hat
vezérkari tiszt vezetett. A lőszer iroda több
ezer vaggon lőszert szállítok Románia részére Arehangelsbe, de az oroszok a muníciót mindaddig visszatartották,
amíg Románia saflaközása biztosítva nem volt.

mindenki küldje be adományát a

„DÉLMAGYARORSZÁG"
politikai napilap kiadóhivatalába.

Támogassuk erőnkön fölül hajléktalanná vált testvéreinket.
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Uj harcok a gyergyól hegyekben.

Szegedi 1 sz. postahivatal személyzetének gyűjtése
200—
Szegedi Légszeszgyár . . . .
500—
Szegedi Cipőgyár Szövetkezet. . 500—

— Orsovánál csapatainkat a Cserna nyugati partjára vettük vissza.
BUDAPEST, szeptejmber 2. (Közli a
'niimiszHeneUnö'ki sajtóosztáily.) Románia elleni harcvonal: Orsovánál csapatainkat tegnap öt napi heves harc után a Cserna nyugati partjára visszavettük. Nagyszebennél

alkalmazottainak segélyalapjából 120-—
Szegedi Bőripari Szövetkezet . . 300—
Szegedi Szabóipari Szövetkezet . 200—
Szabó Gyula
20—
Szarvady Lajos
100—
Szegedi Kézmüvesbank . . . .
100—
Tausig Lali és Elli
20.Tóth Ferencz
1—
Ungár Benő
50—
Vadász Aurél
100—
Vajda Lajos
20—
Vasvári Lajos Utóda
. . . .
10—
Dr. Vass Ignác
50—
Vas Sándor
10—
Vermes Zsigmond
10—
Wolf Miksa
100—
Wiesner Salamon
5—
W. József .
2—
Wagner Gusztáv . . . .
. . 400—
Mai eredmény 6731-20
Eddigi gyűjtésünk 12974-45
Összesen 1970565

és Brassótól északra az ellenség csak habozva követi csapatainkat, A gyergyói hegyekben uj harcok fejlödnek.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

Szeged az erdélyi njenekü/tek elosztó
állomása.
— Jíozel

húszezer

korona

a 2>élmctgyarorszdg

eddigi

gyűjtése.

—

(Saját tudósítónktól.) Szeged szombaton jét és aki szeretteit biztonságban tudja.
estétől kezdve az erdélyi menekültek elosztó Szombaton adakoztak:
Aczél Soma
20—
állomása lett. Ez azt jelenti, hogy minden,
„Árpád" szabadkőműves páholy . 1000—
•menekültekkel zsúfolt vonatot először SzeBokor Adolf
100—
Bokor Mihály
100—
gedre irányitanaki, tazutánl innen (dirigálják
Bokor Emil
50—
Braun jános
20—
az ország legkülönbözőbb részeibe. Ezzel a
Dr. Baneth Samu
10—
szegedi hatóságokra, különösen a rendőrDr. Berger Mór
50—
Bauer Zsuzsi és Gyuri . . . .
4—
ségre és annak nagyérdemű vezetőjére, clV.
Babníg
2—
Szalay Józsefre ujabb sziszifuszi munka háBarna Juliska
2-—
Bach Jenő és Testvérei
. . . 500—
rult. A (főispáni hivatali állandóan éjjeliBaranyai Gyula
5-—
Czukor Ignác
20-—
nappali szolgálatot teljesít. Dr. Cicatricis
Csikós József
10 —
Lajos, főispán, aki az utolsó napokat beteD. A. önkéntes
10—
Dr. Egyedi Dávid
10—
gen töltötte, vasárnap reggel huzamosabb
Dr. Erdélyi Jenő
50—
tartózkodásra Szegedre érkezik. I t t , m á r
E. Erzsike
10—
Erősi Dénesné
5—
nem kell kommentár. Ezeknek az eseményeElső Magyar Általános Biztosító
Társaság tisztviselői . . . .
200—
ket szárazon regisztráó soroknak olvastán
Dr. Fodor Jenő
20—
bizonyára mindenkiben fölébred a kötelesDr. Forbát Leó
20—
Fonyó Soma
20—
ségérzet és siet mlinden szabad idejét, tudáFöldes Izsó
50—sát, tapasztalatait és energiáját az ügy szolFeministák Szegedi Egyesülete . 100—
Fischer László
1—
gálatára fölajánlani. A rendőrség emberei
Fischer József
10—
és a humanitárius munkára eddig vállalkoGlück Lipót
10—
Hoffmann Ignác
50—
zott urak és urnök sem b i r j á k . a z éjjel-napHoltzer Dániel
100—
pali munkát. Alkalmat kell adni felváltásukHubacsek Fái
. . . . . . .
10—
Hubacsek Béluska :
2—
ra és módot tehermentesítésükre. Aki részt
Horváth lgnácz . . . . . .
10—
kér ebből a nemzeti munkából, jelentkezzék
Dr. Holló Samu
10—
Horváth János
. . . . ., . 20—
a rendőrségen.
Özv. Horváth Ignáczné . • . .
10—
Dr. Ivánkovits Árpád

Gyűjtésünk szombaton estig elérte a'
19,705.65 koronát. A szegedi társadalom áldozatkészsége negyvennyolc óra alatt nyilvánult meg ilyen impozánsan. Erről az eredményről és a polgárság eddigi magatartásáról a polgármester ur mondja el véleményét
vezető helyen megjelent felhívásában. Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a szegedi társadalomtól nálunk befolyó összeget a polgármester és a főkapitány úrral történt megállapodásnak megfelelően kizárólag {az itt
állandó tartózkodásit
elhelyezett
mdneiküT
tek elemezésére és fölmházúsríra
fordítják.
Az összegyűlt pénzt dr. Szalay József főkapitány urnák szolgáltatjuk be, aki szombat estig 14.500 koronát vett át tőlünk. Kétségtelennek tartjuk, hogy a pénznek ilyen
irányiban való felihasználása és az, hogy a
begyült összeg (felett állandóan a főkapitány
ar diszponál, a közönségre a legmegnyugtatóbb.
A polgármester urnák vezető helyen
megjelent lelkesítő szavai után mára nincs
több mondani valónk. Nem csalódhatunk
abban a reményünkben, hogy a szegedi társadalom munka- és áldozatkészsége abban
az arányban fog. nőni, aminőben az események megkívánják. Pilléreit és koronáit mindenki hozza a Délmagyarország
kiadóhivaJába, akinek otthona van, aki — ha fáradtan
— saját áygában hajthatja álomra fe-

Juranovics Ferencz
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Az Árpád szabadkőműves-páholy szombaton 1000 koronát juttatott hozzánk. Ezen
kivii! ezer koronát bocsájtott a páholy a vezetőség rendelkezésére, hogy szétosztva azok
között az erdélyi menekültek között, akik
rögtöni segélyre szorultak. Alkalmas helyiségben 40—50 ágyat állit fel a páholy. Adja
a menekültek ezen .otthonának teljes berendezését és gondoskodik fenntartásáról. Azon
kiviil gyűjtést indítottak a tagok között, a
mely már is tekintélyes összeget eredményezett. A páholynak és tagijainak ez a nemes bőkezűsége nem szorul magasztalásra.
Mindenki
Magyarország

adakozzék minél előbb a Dél
kiadóhivatalában.

Angol jelentés a németek
sikeréről.
London, szeptember 2. ffaig tábornok
.ielenti: Az ellenség tegnap Ginehy és a magas erdő kőzött levő háromezer
yardnyi
fronton öt. ellentámadást intézett. Az ötödik
ellentámadás után a szakasz két .pontján benyomult előretolt (futóárku tikba. A Peaurainsszakaszon előugró ifrontrészen nagy robbanást idéztünk elő.

Az angolok Hindenburg
rettenetes csapásától félnek.
Hóna, szeptember 2. A Times Hindenburg
'kinevezéséről azt irja., hogy ez az intézkedés
előreláthatóan a sztmtéghai eszmék változását vonja maya után, amire az antantnak elő
kell készülnie. Biztosak vagyunk abban, irja
•a. lap, hogy a német hadsereg minden nélkülözése és vesztesége ellenére még elég erős és
hogy Németország még elegendő
tartalékokkal rendelkezik, hogy egy erős
offenzívát
•kezdhessen, Hindenburgnak időre lesz szüksége, hogy hatalmas terveit előkészítse és
•megoldja. El kell készülve lennünk arra,
•hogy ő egy rettenetes csapást fcfg mérni, és
azután az eredményinek megfelelően a frontok
általános -megrövidítését
fogja
megparancsolni.

Á
Royal kávéházban
minden este

Bafla Kálmán
h i r n e v e s s z ó l i s t a . S z e g e d legkedveltebb z e n e k a r a játszik.
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Moraht a balkáni harctéri
— .4 magyar-román
hatáttín levő uj
harctéri helyzet ugy [alakult, ahtigy katőfttti
oldalról váriák. Románia politikai helyzete
a 'velün^ szövetséges dunai monarchiához
a háború kezdetén katonai
egyezményen
alapult, 'mely szerint Románia haderejének
szövetségesünkkel
szemben
semlegesnek
kellett maradnia. Sőt a besszarábiai hátáron
való felvonulása is tervbe volt véve. A minap
hallottuk, minő szofisztikus érvekkel iparkodik Románia
hűtlenségét
szépítgetni.
Oroszország, hataimas megroihanása, amely,
lyel az osztrák-magyar monarchiának nekiesett, majd Olaszország hűtlensége, lehetetlenné tétté szövetségesünk számába,
hógy
Románia megfigyelésére Erdélyben és Délmagyarországon
nagyabb haderőket hagyjon. Bécsben és Budapesten elég okosak
Voltak, hogy az alkudozó (Romániában ne
bízzanak meg minden további nélkül. Pflanzer-Boltin, akit mar rég hadvezérnek ismertünk meg, lett megbízva a határvédelem
szervezésével. Ez az állandó erődmiivek teljes hiánya folytán, csakis arra szorítkozhatott, hogy a szorosakat és vasúti vonalakat
megfigyelje és hogy a legfontosabb átjáróknál gyönge határőrségeket gyűjtsön. Szövetségeseink hadvezetősége már Cleve azt vette
tervbe, hogy a Romániáival való háborús
összeütközés esetére nem fogja a közvetlen
határvonalat tartani, hanem megrövidített
fronton ellenállást kifejteni. Az erdélyi határ
ott, ahol a legszélesebb, kelet felé kiugró és
ott fekszik Brassó.
t

helyzetről.

déli partja magasabb az északinál, kedvezőbb Bulgária, mint Románia szempontjából,
ezt a kedvezőbb fekvést a Duna mentén
fekvő moesárvidék csak még jobban meg"avitja és tetemesen megnehezíti a román
íadseregnek délre nyomulását. A Bulgária
ellen irányuló orosz offenzívának kedvez a
Dobrudzsának nehezen Védelmezhető határa.
Csak a Kis-, Közép- és Nyugati Balkán nyújt
egy gyöngébb , bolgár érőnek 'tekintélyes
ellenálló erőt. Még nem tudható, hogy a bolgárok mely vonalon akarják fölvenni a harcot, azonban tetemes török erők ugyancsak
ehermentesitik majd a bolgárok jobb szárnyát. Föl kell ugyanis tételeznünk, hogy a
kötelezettségeit hiven. teljesítő török korkormány nem fog tisztán passzive viselkedni
a szomszédos állam ellen irányuló támadás
eseten. A török harcterek összhelyzetébőí
adódik, ,hogy az ozmárt birodalom sziivét,
Konstantinápolyt, bizonyára nagy erők erőteljes offenzívával fogják a bolgár harctéren
védelmezni.
A Balkán déli részén a harctéri helyzet
az utóbbi napokban alig változott. A bolgár
jobb szárny az Osztrovo-'tó vidékét szilárdan. tartja a kezében és megverte azokat a
szerb csapatokat, amelyek Vodenától északra elzárták a- Maglenlca.völgyet. A szerbek
arra kényszerültek, hogy Szborszkotó! délre
Visszavonuljanak. Ez még nem jelen'ti a fontos Vodenára való bolgár előnyomulást. A
jolgár centrumnak a Vardar- és Doiiran területén Való harca még mindig ugyanazon a
helyen játszódik, mint az offenzíva kezdetén.
A bolgár bal szárny már nyolc nappal az :
előtt heves előretöréssel átkelt Demirhisszar
és Serres közt a Sztrumán és ugv látszott,
mintha megszállaná a Krusabailkán magaslatait. Az augusztus 28-jki bolgár jelentésből azonban megtudjuk, hogy a bclgár bal
szárny ismét visszavonult Serres, Drama és
Kavala Vidékére. E szárnyat a Sztruma/és
Tahinosz-tó fedezi. A bolgárok e szárnya e
szerint uralja a Sztrurriának a hegységből
való kilépését Demirhisszartól északra és a
Sz'truma egész völgyét az Osfano-öbölig.
Ez nem rossz helyzet és a kezdetbeli állapothoz képest a német-bolgár támadó, illetve védelmi front nagy megrövidítését jelenti.

Mivel a román felvonulás a Moldovában, nagy és kis Romániában nyugodtan
készülhetett elő, abban a helyzetben volt,
hogy az összes szorosokat egyszerre megrakja előnyomuló csapatokkal. Ig v van keresztiihiive a betörés a határnál a bukovinai
fronttól a Dunáig. Románia részéről nagy a
számbeli túlsúly, ugy, hogy szövetségeseink
rövid védő 'kísérletek után szükségesnek látták, hogy visszavonuljanak tervszerinti védelmi állásukba. Ez körülbelül a gyergyói
havasok közt, azután a székelv hegyekben
(Hargita) fekszik s végül követi az'Olt folyását. Nagyszebentől délre a védelmi vonal
az erdélyi havasok előhegyeit követi a Vaskapuig (Orsovánál). Brassót feladták, Nagyszebent eddig — (irja Moraht augusztus 31.)
Ki kell várnunk, folytatódik-e a mos— tartották. Szövetségeseink uj védelmi votam
még nem tisztázott katona-politikai vinala 600 kilométer hosszú. A román és orosz
csapatok tervszerűen egyesültek és a Buko- szonyok közepette az antant szalonikii 'hadserege elleni oiftfenziva s másodszor is levevinában a románok a cáni seregekhez csat
Sarpailt,
lakoztak. Mekkora az a sereg, amely most gőhöz juttatják-e a szorongatott
vagy
pedig
elég
erőseknek
érezzük
magunmár román erőkkel vegyesen Magyarorszá
kat
arra,
hogy
az
antant
itteni
haderőit
migot keletről és délkeletről támadja, még nem
nél
hamarább
elintézzük.
Lehetséges,
hogy
tekinthető át.
•Görögország bizonytalan politikai helyzete
Egy másik orosz sereg, amely junius elhatározásunkat befolyásolja. A görög kielején a Prutb ball partján Rémnél gyüleke
rály befolyása mindinkább kikapcsolódik
zett, semleges adatok szerint 250.000 ember Okosan tesszük, ha figyelemmel kisérjük,
s ehhez még 60.000 szerb járul. Ennek a vájjon Venizelosz intrikáii nem kényszeritik-c
seregnek a Dobrudzsában vailó előnyomulá- Görögország haderejét az antanthoz való
sát már jelentik, ennek az előnvomulásnák csatlakozásra. Van-e operativ értéke az
a célja kétségtelenül- a bolgár határnak a olyan hadseregnek, amely ilyen 'kényszerDuna és Várna közti részének a megtáma
helyzetben nyul fegyverhez, mindenesetre
dása. A román hadsereg nem az egész ere
kérdései és én azt szeretném arra felelni,
jével támad Magyarország ellen. Azok a hogy nincs.
hadi eszközök, amelyek Bukarestnek és a
600 kilométer hosszú román-bolgár határnak
Adakozzunk a rokkantaknak
a védelmére szükségesek, legalább is hiányés a világtalan katonáknak!
zanak. A bollgár-román határ, mivel a Duna

B e l v á r o s i
E l s ő r a n g ú kávéházi italok.
Hideg büffet.
Pontos kiszolgálás.

K á v é h á z "
Naponta Lehofai Testvérek
k l a s s z i k u s z e n e k a r a Játszik.
Kivéve minden s z e r d á n

Vajda

Jancsi

z e n e k a r a játszik.

(Vasáenap, 191(1. szeptember 3.

Beszélgessünk,
A fahonvéd: Ugy veszem észre, munkából jön, jó uram.
Én: ifis sietek folytatni a mim-kát.
A fahonvéd: Sose volt jó az a nagy sietség. illa .jól látom,'már megint borús a homloka, bánatos az arca. Talán szomorúság érte,,
vagy hogy elhagyta a babája?
Én: A nyár hagyott el, meg a fiatalságom. Ezt sajnálom, ez után fáj a szivem,
meg azok után, amik a nyárral, a liiuő ifjúságom ni a 1 k a peseta tosak.
A fahonvéd: Ami elmúlt, kár azt sajnálni, siratni. Különben is, van most mindabból
elegendő, amit sajnálni, siratni lehet. Itt
vanak a székely testvéreink, akik födél nélkül maradtak.
Én: Nem maradtak azok. .Födél jut valamennyinek és a magyarság testvéri szeretete. .Többan melegít az, mint a nap perzselé
sugara.
A fahonvéd: Igy is dukál, különösen a
szegedi .néptől, .amely a nagy viz idején maga
is ette az otthontól való távollét könny
áztatott kenyerét.
Én: (Ez a nép nem 'felejt i, amin Ho gy
nem is felejtheti annak az időnek nagy szomorúságát. -É8 keblére öleli mindazokat akiknek az olá'li csorda megjátszó,sa miatt,
egy kis időre, el kellett hagyni az otthoni
t iizhelyet.
A fahonvéd:
Hallom, hogy gyönyörű
eredménnyel folyik a gyűjtésük. Ez a gondolat is újságíró agyában, fogamzott meg.
Minden telik ettől a nációtól. Nem kell
szomszédba menniük, liogy ötletre, kiadós
gondolatra találjanak. A Szilviikre meg mindig rátalálnak. Bolond fajzat lehet ez, mert
mindig másokra gondol és sosem magára.
Én: Erre is születni kell, mint a boldogságra. És a boldogságra újságíró nem igen
születik. Annak már a bölcsőjében elhelyezik
a küzdést, a nlncsetlenségét.
Afahonvéd: Nem lehet az szegény ember, akinek szive van. És akinek szive van,
az nem sajnálhatja azoknak a busás jövedelmét, akik becsületes munkával, nagy kockázattal, minden városi meg állami támogatás
nélkül szerzik a vagyonukat.
Én: Ebben a városban is, mint mindenütt,
csak örülni lehet, ha a polgárok tisztességes
nton boldogulnak. És nem kell .elállni a boldogulás útját.
A fahonvéd: Horribilis adókkal.
Én: Komikus törekvés, liogy a mozié
agyonnyomni kívánják a 20%-os szórakozási
adóval. Ilyen törekvés mellett többe fog kerülni a leves, mint a lius.
A fahonvéd: Egyforma mértékkel kellene mérni és nem szabadna az egyiforma busás • jövedelmezésü vállalatok között különbséget tenni. Az igazságnak mindig be volt
kötve a szeme, az nem láthat. Csak azok látnak ki igy, kí ugy, kik egyes dolgokban mindig csak magukrai néznek és akiknek minden
időben, minden dologban maguk felé hajlik
a kezijk.
A fahonvéd: iMagár.iak is, meg a többi
agglegény társainak is mielőbb meggyülik a
hajuk, ha az eseményeket meg nem előzik.

a kereskedelem központja,
hűvös és kellemes teraszszal.
S z á m o s l á t o g a t á s t kér

Sfrasser Manó

B e l v á r o s i - k á v é h á z vezetője.

Vasárnap, 1916. szeptember 8.
Útban vau már az agglegény adó. Jó lesz sietni azzal a kis házassággal!
Én: Most meg én mandon, hogy sose volt
jó az a nagy sietség. Különben is azt mondják mindenfelé, hogy nem lehet hölgyöt
1
kapni.
<i
' A fa-honvéd: Csókolni valót lehet, csak
.színi valót nem lehet. Ha az utóbbiból csak
tizedrész annyi volna, mint van az előbbiből,
a nagy füsttől nem' lehetne meglátni a csókolni valókat.
Én: Azok füstön, átfkon-,bokron keresztül
törtetnének, ha oltár elé mehetnének. Még az
oltárt is mellőznék.
A falion véd: És igazuk van. Mert a költő
is «zt zengi: „Füst a dicsőség, a babér, egyetlenegy csók százszor többet ér."
Én: Csókja válogatja. Sokféle ám a csók
is vitéz honvédünk, némelyiknek vackor ize
vau. Van olyan iis, amit megfizetnek és olyan
is, amit — látszólag — ingyen adnak és néha
egy életbe kerül.
A fahonvéd: Nem kell tragikusan venni a
dolgot. És nem kell cinikusan arra az álláspontra helyezkedni, hogy a bolond házasodjék addig, a inig másnak felesége van.
Én: Jó, jó, tudom, hegy nebántsvirág a
másé. De vírág-e az illető, vagy illetők, vagy
hogy egyezerben csak mákvirágok?
A fahonvéd: A nebántsvirág pedig énekes játék. Erről jut az eszembe, hogy a szilitársulat is megkezdte már a .működését. Vannak-e a társulatban szemre valók?
Én: Nézni lehet, sőt szabad is őket. A
gyöngéjüket pedig el kell nézni. Gyönyörű
látvány, amikor az énekesnő része a lábát
vágja és nem a hangot.
A fahonvéd: Ilyennek is kell lenni. (Némi
gondolkozás után, mosolyogva): Ugy-e, ebben
az időtájban maga megszokta kapni a májbajt?
Én: Meg van az állandóan, mint a drágaság. Ezen se lehet már segíteni, mint az
ón bajomon.
i
A fahonvéd: Lehetne talán mind a kettőn.
Az egyikre tanácsot adva. Az árdrágítókat
szégyen padra kellene állítani a hát am mögé,
ós a közönségnek ingyen adni .a szöget, hogy
az árdrágítókon eredményesen elhelyezhesse.
Én: Nem rossz gondolat, én már sietek
is szögvásárlás irányában.
A fahonvéd: Köszöntöm, székely testvéreinket és mindazokat, akiknek a szivükkel
a Inigyellárisük is k i n y í l i k . . .
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Cejet az erdélyi menekültek gyermekeinek.
(Saját tudósítónktól.)
Vasúmat) a leg- |
Tejet az erdélyi menekültek
gyermekeitöbb férfi káréházban issza meg kapucinérjét
nek.
és nagyon sok család ott fogyasztja el uzsonA perselyeket hétfőn beszedi a rendőrség
náját. Azzal a kéréssel fordul tehát a közön- és a begyült pénzből a szomszédos
községekséghez dr. Szalay József, dr. Orkonyi és a ben tejet
vásároltat.
•„Déhnag ya\áország", hogy áldozzon
mindenki
Azt hisszük, hogy ez a külön kis mozgaezen az égy napójn 10—20 f illért arra a célra, lo)m: amely a romándulás ártatlan csögyséhojgy tejet lehessen vásárolni az erdélyi me- geiért külön indul egy napig, nem érinti az
nekültek gyermekeinek.
Az összeg oly cse- egész egységét és pompásan fejlődő
erejct.
kély, hagy számításba sem jön annál, aki
Nem zaklatnak
senkit, nem lesz
görögtűz,
kávéházba mehet. Gondoljuk
azt, hogy a lepény evés és dáridó. A rendőrségi
perselyek
káré drágább tiz vagy husz fillérrel,
vagy szerényen fogytak meghúzódni a káréházi aszhogy a pincérnek adtunk több borravalót.
talokon, hihetőleg tánc és zene nélkül is simagukat.
Vasáéuap ebből a célból lepecsételt per- kerülni fog észrevétetni
selyeket helyez el a szegedi rendőrség az öszMiért ne adnánk ezén az egy vasárnapon
szes kávéházakban, amelyeket cédula zár le külön tiz vagy husz fillért tejre az erdélyi
ezzel a felírással:
menekültek
gyermekeinek?!
«aafic»MsaaaiiBaaEaHzsa«sBs»e;o8t9BasB5Ka:iaiaBainvagaiiiau

Tisza a ronjánok ellen leit intézkedésekről
— A háborít kitörésekor csapatainknak csak egy része volt a helyén. — Az uj
intézkedéseknek hamarosan meg lesz a hatása. — A főrendiház ülése. —
(Budapesti tudósít ónk telei opj ele túése.)
A főrendiház szombati ülését délelőtt 11 órakor nyitotta meg báró Jósika Samu elnök.
Beszédében rámutatott arra, hogy .Románia,
amelyet független államii életének kialakulásában a monarchia támogatott, most rablókézzel nyul szent koronánk
legdrágább
gyöngyéhez. Az uj ellenség még hatványozni fogja a haza iránt való rajongásunk erejét, amely eddig is csudákat müveit. Ebben
az elszántságban egyek velünk román testvéreink, akik fölszabadításának jelszava alatt
indult meg ez a rablóhadjárat. Az elnök ezután több jelentést olvasott fel, felolvasta
Rudii Dömötör nagyváradi püspök sürgönyét, amelyben közli, hogy akadályozva van
a megjelenésben. A püspök saját nevében,
a papság és hívei nevében hazafias érzelmeihez képest kifejezi ragaszkodását a trón'hoz,
az uralkodóházhoz és a -magyar szent koronához.
Ezután gróf Tisza István mimszterelön'k
emelkedett szólásra.
— Románia hadüzenete óta — szólott
a miniszterelnök — most van a kormánynak
először alkalma, hogy nyilatkozzék. Románia hadüzenete méltán csatlakozik az olasz
áruláshoz. Sőt ez az orvtámadás azt mé»
fölül is múlja. Románia rablóhadjáratot indított a liii barát ellen, aki 30 évig nyugodt
fejlődést biztosított neki. Amiig Olaszország,
amely az Adria sziik köréből a Földközitengerre kívánkozott, nem riválisát kereshette volna bennünk, hanem hátvédjét, ugy
Romániának a monarchiával való szövetségben kellett volna keresnie nemzeti életének
állandó biztosi tékát a fenyegető orosz veszedelem ellen.

energikusan megcáfolja azt az állítást, mintha a monarchia a balkáni háborúban Romániával szemben nem teljesítette volna mindazt, ami egy baráttól, egy szövetségestől elvárható. „Az elnyomott testvérek" régi jelszava is föltárul a hadüzeneti okmányban.
Nem kutatja, hogy Romániának az erdélyi
románok fölszabadítására van-e joga, vagy
pedig a besszará'biai románokéra. Odaállítja
az erdélyi románok helyzetét a romániai és
besszarábial románokéval szemben, kulturális és minden egyéb művelődési szempontból. Ezt az összehasonlítást föltelletik a magyarországi románok maguk is.
Az egész háború alatt nagyszerűen kidomborodott a magyar nemzet egységessége. Az ujabb ellenséggel szemben újból
nagyszerűen megnyilatkozott c t az egységesség. Az orvtámadás súlyos megpróbáltatást hozott erdélyi polgártársainkra, amit
még növelt u támadás példátlanul
alattomos
módja. Érezmiök kell erdélyi polgártársainknak, hogy megmozdul az egész nemzet,
újult erővel kiizd, hogy visszaszerezze
otthonukat.
Az uj ellenség jelentőségét hiba
volna* kicsinyelni, de hiba volna túlozni is.
Vállvetve szövetségeseinkkel, akiknek hűsége ezekben a napokban tündöklött talán a
legragyogóbban, ki fogjuk üldözni országunkból az ellenséget.
A miniszterelnök beszéde után, amely
nagy hatást keltett, gróf Széchenyi
Aladár
szólalt fel. Beszédét a román orvtámadásról való megemlékezéssel kezdte, mely annál meglepőbb volt, mert Ferdinánd király
szavával biztosított bennünket, hogy országa
semleges marad.

Haltja mindenfelől, hogy a liadvezetöA miniszterenök további beszéde során j ség előre számolt az orvtámadás lehetősé-
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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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gével, meghatározta a stratégiai vonalat,
megszervezte Erdély katonai védelmét. Ezek
a kijelentések megnyugtattak mindenkit.
Most azt látjuk azonban, hogy Erdélyből
ezerszámra menekülnek, mindenüket otthagyva. Ebből az következik, hogy a hadvezetőség nem volt kellőképen tájékozva arról, hogy a 600.000 főnyi román hadsereg
tekintélyes részét a magyar határon helyezték el, itt koncentrálták. Ez nem történhetett máról holnapra, különösen a inai hírszolgálat mellett.
— A védővonal tegnap a Maros volt, —
folytatta beszédét gróf Széchenyi, —• ma
már a Tiszáról beszélnek.
Tény az, hogy
Erdély nagyrészét kardcsapás nélkül engedtük át az ellenségnek, holott ugy vagyok
értesülve, hogy az erdélyi szorosok minden
átkarolás veszélye nélkül aránylag kevés
haderővel védhetők lettek volna. A történtekből az következik, hogy a hadvezetőség nem
volt előre tájékozódva, nem volt kellőleg felkészülve. Az a liir, 'hogy nagyszámú katonaság volt a határon, .csak mese. Azt látom,
hogy vétkes könnyelműséggel állunk szenB
ben. A világháború két esztendeje alatt hadvezetőségünk a végzetes baklövések egész
sorát követte el. A mostani tény csatlakozik
a többihez. Én itt nem vonhatom felelősségre a hadvezetőséget, de felelősségre vonom
a kormányt.
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zat nélkül a goríicei áttörés sohasem sike- már az ország határain innen, nem nagy
rült volna.
távolságra ugyan — húzódott .el.
A harctéri helyzetnek megfelelően nem
Természetesen az intézkedésekre vonatsok idő állott rendelkezésre. Attól az idő- kozólag további részletekkel nem szolgálponttól kezdve, hogy a többi harcterekről hatok, csak azt a reményemet fejezem ki,
csapatokat vonhattunk el, nyomban meg- hogy a megtett intézkedéseknek
rövid időn
kezdtük a csapatszállításokat. Sajnálatos do- belül meg lesz a kívánt hatása.
log, hogy a háború kitörésekor a csapatokA miniszterelnök válaszát a főrendiház
nak csak egy része volt a helyén. Ez okozta tudomásul vette. Azután elfogadták az adóa mostani helyzet és ez tette lehetővé a ro- javaslatokat, amely után az ülés véget ért.
mán hadsereg
lassú előrehaladását,
amely
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A viszontlátásra Bukarestben.
Meghatottan olvasom „dédo" (nagyapó) Radoszlavov történetmii jelentőségű
szavait. Az a jegyzék, amelyet a nagy államférfi e hó Lén nyújtott át Románia követének, örök momentuma marad a férfiasságnak és a bolgár nemzet önérzetének.
Bulgáriában különben régen
elkönyveltél;
már a román háború lehetőségeit. Ottlétemelkerülhetetlen
| kor ugy beszéltek róla, mint
faktumról.
A
világháború
véres
krónikája
!
nem fejeződhetik be anélkül, hogy a két
szomszédos állam valóban össze ne mérné
gyszer fegyverét. A bolgár nép lelkét a jogos bosszuérzet és a revans vágya tölti el.

véges, mint minden, ami emberi. De ha Románia ellen parancsolna bennünket a megsebzett haza, ugy higyje el, nem lenne ott
szó többé lankadásról, még a haldokló is
talpra kelne, oly lelkesedés venne erőt népünkön, mint az első török háború idején,
hogy megtoroljuk a rettenetes gaztettel, a
melyet hazánk épsége ellen annyi számítással, annyi hidegvérrel elkövettek. És nagyon
tévedne, ha azt hinné, hogy ez csak a bolgár
tisztikarnak az érzete. Nem! Közösek vagyunk mii ebben a hierarchia Legalsóbb fokától fel a legfelsőbbig . . .
A románok 1913-iki „hadjáratát" a kuIsmeretes, hogy Románia az ő dög po- kasok és a tyúkok elleni háborúnak nevezik
itikáját épen a léteért küzdő bolgár nemze- a bolgárok. Abból az időből való ez az igen
en próbálta kii először. A második balkáni szellemes anekdota is, auíely annak idején
Gróf Széchenyi Aladár beszédére gróf
u'iboru
idején a román hadak a védtelen or- egy szófiai lapban látott napvilágot.
Tisza István nyomban válaszolt és a követszágba
és csaknem Szófiáig nyomulva előre,
kezőőket mondta:
A román trónörökös, aki a Bulgária
rákényszeritettek
a három oldatról is meg- ellen operáló hadak fővezére'volt,' igy szól
— Meg lehet győződve a főrendiház,
hogy senki sem várja nálamnál türelmetle- támadott nemzetet, hogy országának legter- adjutánsához:
nebbül azt az időt, amikor elfogulatlanul és mékenyebb részéről lemondjon és hogy bele— Tábornok ur, lát ellenséget?
őszintén beszélhetünk a mai helyzetről. A egyezzék a szégyenteljes bukaresti békébe,
— Nem, Fenség!
jelen pillanatban nem tekintem célszerűnek amely úrrá tette Romániát a Duna egész
— No akkor felfejlődhetik a sereg és
a részletes felvilágosítást, mégis indíttatva alsó folyása felett. Reszkető kezekkel, köny- kezdődhetik az ütközet!
nyes szemekkel Írták alá Bulgária követei
érzem magamat, hogy az előttem szóló fővilágtörténelem e legigazságtalanabb okrend beszédének egy néhány részletéhez kii:
Hogy mennyire számítottak Bulgáriában
mányát. A bolgár nép pedig tudomásul vetegészítő és helyreigazító megjegyzést tegyek.
a
román
konfliktusra és az antant-hadak jete, mert nem tehetett egybet. Nem zúgolóIndokolt kijelenteni, hogy téves az a dott, nem rekriiminált vezetői ellen. Égő se- lenléte ellenére is mennyire bizakodó volt a
felfogás, hogy Erdélyt olyan hegylánc hatá- bével lelkében türelmesen várt, a jövőbe ve- hangulat a várható uj ellenféllel szemben,
rolja, melyet igen nagy haderő nélkül sike- tett hittel remélt. Azok a szálak, amelyek- bizonyítja az is, hogy bolgár barátaim —resen lehetne megvédelmezni oly módon, nagy királyához fűzték, csak megerősödtek. mindnyájan tnagasrangu tisztviselők — amihogy néhány szorost aránylag kisebb csa- A világháború kitörésekor a szivek egyszerre kor az utolsó estén búcsúzóra gyűltünk öszpattal lehessen tartani. Mindazok a ténye
dobbantak meg; a tekintetek is egyszerre sze — e szavak kíséretében űritették ki az
zők, amelyek a monarchia védelmével a hávetődtek a Duna felé, amelynek habjai any- utolsó poharat:
ború eleje óta foglalkoznak, már sokai ta
nyíit meséltek már az 1913-iki dráma gyalá— A viszontlátásra
Bukarestben!
nácskozlak azejn: mi történjék
Erdély vé- zatos fináléjáról.
Mintha „Dedo" Radoszlavov jegyzéké?
delmével.
bői is ez a biztatás hangzanék felénk, a megEgy fiatal bolgár tiszt sokat mesélt ne1915. tavaszán is a románok rendkívüli
próbáltatásban is sziklaszilárdan álló magyar
kem a bolgár hadsereg hangulatáról. A mi
előkészületeket tettek. Ezek elérték azt r
nemzetihez:
népünk — mondta — nem haragszik Orosz
fokot, amelyet két húrom héttel ezelőtt ta
Magyarok! a viszontlátásra Bukaországra. Nem gyűlöli az angolt, nem a franpaSztaltunk,
A döntésre hivatdtt
tényezői
r
est
ben!
'
Jakab Dávid.
ciát . . . Ezek a népek, önös érdekektől, éleaz előtt a dilemma előtt állnak, liugy vagy
más harcterekről
vonjanak el
csapatokul, tünkre törtek: mi védekezünk. Ennyi az
vagy pedig Erdély ugyanazon katiMai hely- egész. Lovagias küzdelem minden bosszuzetben maiadjon, mint most és a döntést más érzet nélkül s lássa, el tudnám képzelni,
harctereken
provokálják,
Biztosithatom a hogy csaknem 5 éve fegyverben álló nemjuttassanak valamit
méltóságos főrendeket, hogy mindnyájan zetünk ereje ellankadjon a franciával, szerbbel, angollal .szemben. Iiiszen a mi erőnk is
a rokkant hősöknek
érezzük, hogy ez kockázattal jár, de kocká
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Harctéren levő szereietteinknek küldjünk
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hüvelylye! készített cigarettákat, hogy lássák, hogy nekik mindenből a l e g d r á g á b b a t
(egy doboz 70 fillér) tehát a legjobbat is, választjuk! Főraktár: fiptlnuialll Hermann, BfíStgH, 17-
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Nyárvégi alkony
borul az ujszegedi tájra. A ligeti platán-ük
hullajtják a levelüket, a rózsa park uuár-már
szinteleti és illattalan, a főifasorbáta már alig
járnak emberek, a .cserjés-részen nem látni
már, mint surrannak kart-tarba öltve a szcrelmea párok, giz gaz veri fel az utakat, rigó
sem szól már, ma-holnap útra készülnek a
fecskék, örök vándorai 'két világrésznek. A
kiinnlakók is cihelődni kezdenek, rövidesen
beköltöztek a városba és hangtalan, némaság
üli meg majd a nyári üdülőtelepet. Közeledik
a. nwisolytalau ő-sz és a nagy é- kis szerelmek
beterelődnek a városba és a zongorákon rövidesen felcsendülnek a bánatos
'-melódiák, az elérhetetlen vágyak, horus szerelmetfc
édes-lms dallamai.
Végeifelé járunk a rózsatermö nyárnak.
Vidám kacajok, csattanó csókok nem hangzanak a liget, lombos fái alatt, a mel veknek sárguló levelei készülődnek az őszi elmúlásra.
Egy magas, izmos férfi j á r j a még uap-uap
után. a liget útjait, bolyong a réteken árván,
magánosan és keresi a. tegnapot, ami szép
volt és elmúlt, mint egy sejtelmes álom, a
nagy szerelmek forradalmi napját ós keresi,
k u t a t j a eltávozott párjának a lá-lm nyomát.
Koldus egyedül nézi a holdat, a hóidon esókolód-zó emberio-rináju párt, de nincs már aki
magyarázza, hogy melyik a nő és melyik a
férfi. És szomorú m'agánosságban imllgatja
a távolból felhangzó éneket, ártatlan gyermek lelkek áhítatos .fohászát, ami ugy hangzik, mint a búcsúsok éneke. Tele van hívessel
é.s hittel, magasztos érzéssel. A magános férfi
szome megtelik könnyel, amely peregve hull
barázdás arcára, amely csupa bánat, csupa
szenvedés. Előveszi zsebkendőjét, megtörli
fénytelen, bágyadt szemét és cammogva ballag az árokhoz, amelynek vize már kiszáradó-

Fehér liliom.
Irta: Lengyel L a u r a .
Fáradtan, szomorúan nézte a keringőző
leányokat, asszonyokat, köztük első sorban
mindenütt az ő vakító szépségű mamáját. A
tizen-hatóves, kis Olga szivét valami keserű,
nehéz fájdalom szorítja össze. Ismeretes érzés minden nő előltt, kinek nagyon szép és nagyon mulatni vágyó a n y j a volt.
Ott iilt egy sarokban, m á r nem is törődött vele senki. Az ö szép mamája ott repült
nem messze tőle, egy fiatalember karján, -néha-néha barátságos, buzdító pillantást veteti
liléje, hogy r a j t a kis Olga, mulass te is széPen, de mert leánya nem reagált a bátorító
mllaritásokra, hát a mama tovább repült zöld
selyemruhában, talán meg is feledkezett arról, hogy a sápadt, fiatal leány egyedül, magányosan, elhagyatva ül, epesztő keserűséggel, mérhetetlen fájdalommal szivében.
k oltaképen ez a nyakas leány, maga volt
az oka ^hagyatottságának. A szép mama magával hozta a Hozóky-féle estére, hadd szokjék társasághoz a kis gyáva. .Akadt egy pár
fiatalember, aki a szép manna kedv&rt •szívesen elvitte volna egy-két túrra, de Olga ugy
olvasott lelkükben.' mintha nyitott könyv
lenne. Ö nem akar láncolni, nem, nem . . . Spha
sem í'og táncolni olyan emberrel, aki .a más
kedvéért könyörületből közeledik hozzá.
És rászakadt saját

jelentéktelenségének
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ban. És figyeli a békák kuruttyolását és arra
gondol, hogy nem is olyan régen még párosan
hallgatta az egyhangú éneket. Kis idő múlva
ú j r a megindul és fölkeresi a helyeket, ahol
együtt jártak, ahol együtt érezték a nyár és
a szivek szerelmének a hevét. A kis padon
ülve, belebámul az éjszakába, majd föltekint
a csillagos ógre, ahonnan lefutott -egy fényes
csillag. És halkan, elfojtott zokogással, szinte
reszketve a fájdalomtól, megszólal:
— Vége, vége m á r a nyárnak!
— SÜRGŐS KÉRELEM
SZEGED HÖLGYEIHEZ. Az erdélyi menekültek ezrei meg
ezrei vonultak keresztül Szegedén.
Napákig
tartó kinos ut után étlm-szómjan
érkeznek
valamennyien,
betegen sokan, sőt agy némelyik — ludoitan. Szeged hölgyei nem nézhetik ezt tétlenül, itt rögtön cselekedni kell!
E célból tisztelettel fölkérém Szeged
összes
nöegyléteit,
valamint az azokon kivül álló
jószívű szegedi úrhölgyeket,
hogy ezen kimondhatatlanul sürgős, emberbaráti és hazafias ügy megbeszélése céljából szeptember hó
.kán délután 5 őrakeg Szeged-Rókus
állomás
iiditö állomásán megjelenni
szivcskedjáwk.
ORKONYI Ede, kúriai biró.
— A középiskolák megnyitását október
elsejére halasztották. Budapestről telefonálja
tudósítónk: A Bud. Tud. jelenti; A kultuszminiszter tekintettel a több oldalról felmerült kívánságra, valamint egyéb szükséges
intézkedésekre, a tanév megnyitását valamennyi középfokú tanintézetben és a polgári
iskolákban október 1-ére
halasztotta.
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sallb becslés szerint is az idei eredmény kerek
5 millió tonnával múlja felül a tavalyit.
— Lugo?, a román hadüzenet után. A
Knassószörcnyi Lapok i r j a : Lúgoson 27-én,
késő éjjel tudtuk meg, hogy Románia hadat
üzent. Hétfőn korán reggel villámgyorsasággal terjedt el a hadüzenet liire, amelyet
meglepetésszerű volta • és következményeit
latolgatva, a lakosság megdöbbenéssel, de
higgadtan fogadott, A város külső képén a
hadüzenet semmit sem változtatott. Az élet
azóta is rendes medrében halad. Eddig semmilyen különös-esemény nem teszi a lakosság
részére a-z elutazást, de erre .semmi ok siu.csen. A posta is rendesen működik. Illetékes
helyről fel vagyunk jogosítva annak közlésére, hogy a közrend és nyugalom fen tartására minden intézkedés megtörtént. Az ellenség
által esetleg fenyegetett lakosság biztonságim helyezésére minden szükséges intézkedés
annak idején meg fog történni. Nyugalomra
intjük tehát a közönséget, amelynek eddig
a maga biztonságát illetőleg nyugtalanságra
nirf.es oka. A vármegye főispánja felelősségének tudatában résen áll az esetleg szükségessé leendő intézkedések megtétele céljából.
A vármegye alispánja nia még nincs a vármegye székhelyén. A határon tartózkodik, a
honnan állandó, érintkezést tart fönn a közigazgatási tisztviselőkkel, akik fenyegető veszedelem esetén azonnal megkapják és teljesitik a lakosság biztonságát célzó parancsokat.

— Változások a szegedi klérusban. Dr.
Glattfeldor Gyula megyéspüspök most adta
ki pasztorb veiét, amelyben tölbb szegedi vonatkozású személyi változásról is megemlékezik. Talnrek Balázst Szoged-E'-lsövárosba.
adminisztrátornak küldték ki, SimulI; János
szegedi hittaná.r lett. Wéber Péter segédlelkészt a megyéspüspök Szegedre helyezte át.
— Halálozás. Sághy Gyula, az országos
— Németország élelmezése é s a romén
függetlenségi
és 48-as párt alelnöke, 76 éves
bevitel. Berlinből jelentik : A félhivatalos Nordd.
'Alig. 71 y. írja: A szervezett.' és centralizált, korában, több napi szenvedés után, orbánc'román behozatal létesítése óta, tehát 1915. betegségben meghalt, — Somló Sándor, a
'.szeptembertől 1916. augusztus 16-ig összesen Nemzeti Színház volt igazgatója, a Magyar
•1,433.347 tonna gabonát és takarmányt hoztak
tudományos Akadémia tagja, 57 éves korá.Románjából Németországba. tEzt az üzletet
ban
szombaton hajnalban meghalt. Hétfőn
•majdnem teljesen lebonyolítottuk, mintegy.
•20,000 vaggon kivételével. A román behoza- temetik,
talról való lemondás égy ál tálában nem esik
— Kitüntetés A király elrendelte, h o g y
nehezünkre, mert, a német termés legóvato- Kruzslics J á n o s 46-ik gyalogezredből! tartatudata. Önkéntelenül a tükröt kereste szemével. E g y gyönge, igénytelen termetű, keskeny vállú, fejletlen alakú leány bámult rá.
vissza. Az arca? Azok közül való, melyek még
nem szépek, de melyeknek tehetségük van a
szép ülésre, hu valamelyik férfi fölfedezi
őket. Hiszen ugy kell a női szépség fejlesztéséhez a hódi'tó, biztató, esdő, vallomást tevő
férfitekintet, mint a virágnak a napsugár. 1>
nélkül elfonnyad, kiszárad, mielőtt teljes
pompájában nyílhatott volna.
A kis leány ott iilt mozdulatlanul és keserű szívvel, égő szemmel, de nagyon megdöbbent lélekkel nézte a többi leányokat, aszszoiiyc'k-it. ni gyei t-e őket, de. léiké mélyén
megvolt döbbenve és ideges félelem gyötörte.
A forró, érzéki levegőben a zene már nem ritmikusan, inkább brutálisan, "ingerlőén hangzik. Mintha csak arra való volna, hogy még
jobban izgassa a lávaként hömpölygő vért. A
táncban már nincs 'is semmi báj, grácia,
szemnek és szívnek való gyönyörűség. A férfi
erősen magához szorítja a nőt, az .pedig közel hajol táncosához. A zene, az őrületes kaotikus zene izgatja, bátorítja őket. A csúnya
hipekritaságuak ocsmány cáfolata egy-eg-y
•modern bál, azért van az igazi, ártatlan leány
lélek eleinte ng.v megdöbbenve tőle.
Olga csak nézett, nézett, feje szédült, a
szeme káprázott. Hiúságánál fogva szeretett
volna ott lenini a többiek között, de lelke mélyében undorodott tőlük. A leányok szeme oly
különös, rejtelmes fényben ragyogott, az asz

szouyok oly bátran és bizalmasan mosolyogtak. Anélkül, hogy értett volán a dologból valamit, kimond hatatlan szégyenkezést érzett
lelkében, már épen azon gondolkozott, hogy
tűnhetnek cl a nagy teremből észrevétlenül,
mikor valaki csöndesen megszólította:
— J ó estét, Olga kisasszony!
Bozóky Kázmér volt, egy fiatal, tizennyolc éves fin. Egy kicsit még ügyetlen és élhetetlen, mint az édesanyja szokta mondani,
de azért itt kell lennie, hadd csiszolódjék,
hadd ügyeskedjék, igy lesz a fiúból ember. Ez
a bolondos- .l'i u büszke az ő szinjelcs érettségi
bizonyítványára, Bozókyné meg haragszik az
iskolára, mely könyvmolyt csinál a liáz örököséből és í'n-ost minden áron azon v-olt, hogy
azokba a tudományokba vezesse be, melyekre
a tanár urak nem oktatják az ifjakat.
A fiatal Kázmér nehezen tanult, mert a
társaságban ő még mindig a hasznavehetetlenek csoportjához tartozott. Nem mert a kipirult arcú leányok és mosolygós asszonyok
közé menni. Egy sarokból nézte Olgát, amint
egyedül, magában, él vonultán ült- Jól esett
neki, hogy a leány nincs ott abban az őrületes
gyorsasággal repülő csoportban, (fsak nézte a
leány ovális, halvány arcát, meglátta azon a
földöntúli szépséget, melyet csak a szerelmes
ember Iáit meg az imádott nő arcán. A gyönge, még fejletlen termetel állig csukott ruha
födte, a fin boldog volt, hogy ugy egyedid
háborítatlanul nézheti, de amikor látta a kis
leány arcán a növekvő s z o m o r ú s á g o t , oda
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fékios hadnagynak az ellenséggel szemben tanúsított vitéz magatartásáért a legfelső elismerés újólag tudtul adassék.
— A rotnénajku magyar állampolgárok
névmagyarosítást kérnek. Románajku magyar
honfitársaink jelentékeny része szép tanújelét adja a magyar állameszme iránt való hűségének. A belügyminisztériumban tömegesen
érkeznek
kérvények
névmagyarosításért,
köztük számos román származású tisztté is,
akik ezzel is dokumentálni akarják, hogy
megtagadnak minden közösséget az áruló és
hitszegő Romániával.

elnöklésével ülést tartott, amely a gazdasági
munkaügyekkel foglalkozott.
— Rejtélyes gyilkosság és öngyilkosság.
Budapestről jelentik: Pénteken este kilenc
órakor futott be a gyorsvonat az oderbergi
pályaudvarra. A Krakkó felől érkező vonatból mindenki kiszállott, mert a gyors- ott
hosszabb -tartózkodással vesztegel, minthogy
a berlini vonatnak van hozzá csatlakozása.
Egy rendkívül intelligens arcú fiatalember
is elhagyta az egyik elsőosztályu kupét és
nagy óvatossággal, figyelemmel segített le a
vonat lépcsőjén egy idősebbnek látszó höl— ötvenezer koronát jövedelmezett a gyet, Mindketten betértek az elsőosztályu
városi halárusitás. A halászati üzem múlt váróterembe és a fiatalember az utazástól
kimerült urinőt gyöngéden lefektette az
havi eredményét most állította össze Scul- egyik pamlagra. .Néliány perc múlva odaléicty Sándor főszámvevő. (Eszerint augusztus- pett a portáshoz, pénzt adott neki s arra kérban a halárusító bódéban 170 métermázsa hal te, váltson neki a Lemberg felé induló vonatkerült eladásra. A halárusitásból a inult hó- ra jegyet, mert ő nem akarja egy pillanatra
napban 35.000 korona folyt be, ami 17.500 ko- sem magára lia-gyni útitársnőjét. Alig hogy
rona tiszta jövedelmet jelent a városnak. A a portás elhagyta a várótermet, óriási detonáció rázkódtatta azt meg. A zsúfolásig meghalászati üzem kezdete óta a városnak 50.000 telt helyiségben óriási pánik keletkezett, —
korona tiszta jövedelme volt a halárusitásból. mindenki a hang irányába sietett és a. közön— A megyék közélelmezésének átszer- ség szeme -előtt egy rettentő dráma utolsó jevezése. Budapestről jelentik: A vármegyék lenete játszódott le. A fiatalember ugyanis
alispánjai,, illetékes helyről eredő útmutatás észrevétlenül rrevolvert vett elő, azt az úrinő
homlokához
szúritva. elsütötte
majd
pedig
mellett, a megyék közélelmezésének átszervezésé vei foglalkoznak. Ebből a célból a főszol- villámgyorsan magát is fejbelőtte. Azonnal
gabírók e hét folyamán és a jövő hét elején orvc-st hivtak, azonban sem a hölgyet, sem a
értekezletet fognak tartani, amelyeken az tettest nem lehetett eszméletre téríteni. Az
illetékes gazdasági egyesület megbízottai állomásifőnök azonnal intézkedett, hogy egy
is részt vesz. Az a terv vár megvitatásra és befűtött lokmotivra feltegyék a még lélegző
megvalósításra, hogy a köz-élelmezés ügyke- férfi testét és liogy a meriscliosztraui kórzelésének intenzivebbé tételére minden járás házba szállítsák. A hölgy halolt volt, orvosa
ifőszolgiahu'ája írnélé egy-egy közélelmezési segítség nem használt. A rendőrség az ideelőadói állást szerv ez né neki. Ez az előadó re- genek zsebében talált igazolványból megálferálni a közellátás ügyét s mint egyúttal a lapította, liogy a hölgyet dr. Goroseh Lipót
vármegyék megbízottja, a szükség .szerint in- lernbergi gimnáziumi tanár ölte meg. A meg'téz'ué a szükséges bevásárlásokat is.
indított njmmozas szerint vannak olyan jelek
is, hogy a gyilkosság és öngyilkosság közös
— A szünidei gyermektelep befejezte megegyezés alapján történt.
működését. Ismeretes, hogy özvegy Szamosi
— Hadicsikók elárverezése. Mint ismeGyörgynó a Gedó melletti Makkos-erdőben
szünidei gyermektelepet szervezett, amely 2 retes, a föld müvelésügyi miniszter 00 darab
hónapi áldásos működés után szombaton be- csikót küldött szegedi gazdák részére. Az elzárult. A vasárnapra hirdetett ünnepség a adással megbízott Szegedi Gazdasági Egyemostani viszonyokra való tekintettel elmasület a hadi csikókat szombaton délelőtt adta
rad.
el árverés utján. A kikiáltási ár 60 korona
— A hadifogoly-munkabizottság ülése.
A hadifogoly - munkabizottság
szombaton volt. Az árverésen a csikók párja 200 korodélben dr. Somagyi Szilveszter polgármester náért. kelt. el.
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— Kéménytüz. Szombaton hajnalban a
Délibáb-utcai iMárer-malombau kéménytüz
volt. A nyomban kivonult tűzoltóság a tüzet
rövidesen eloltotta.
— Vasárnap lesz a szezonnyitó előadás a
a Foss-és Apolló-mozikban, mely alkalommal
pompás műsorokról gondoskodott az igazgatóság. A Vasshan a Fátyoltáneosnő íVia Villány játsza főszerepet, bemutatva, világhírű
táncait. Az Apollóban: Dr. Gar el Barna szenzációs reprizt vetítik. Mindkét moziban K
.>
zongoristáról gondoskodva van.
— Beíratások a városi nyelviskolában.
Szeged szab. kir. város felügyelete alatt álló
nyelviskolában (városi felső kereskedelmi iskolában) a beiratások augusztus 21-től (délelőtt
és délután) kezdődnek. Német, francia, angol,
olasz, magyar, román és bolgár nyelvek társalgási alapon. Kezdők és haladók, tanulók és felnőttek külön-külön nyolcas csoportokban. Telefon 1411. Az igazgatóság.
— A bécsi modell kiállításról hazaérkezve, értesrtem a n. é. hölgyközönséget, hogy
a legújabb modelokat, ugy mint az őszi és téli
szövetujdonságokat beszerezve, szalonom működését újból megkezdettem, b. látogatásukat kérve
Braun Mihályné.
írógépszalag—szénpapir és az összes
Srópép kellékek állandóan raktáron tart és díjmentesen felszereli Keiíer Irógépvállalat Szeged, Széchenyi-tcr 8. Telefon 363,

— Nekem mindegy, — felelt halkan a !
ment. hozzá és megszólította, soha sem be
leány,
— legjobban szeretném, ha az maradszélt dk' még eddig szerelemről, de ugy önkénna,
ami
most.
telenül érezték, hogy egymáshoz tartoznak.
A
fiu
büszkén fölemelte a il'ejét:
— Jó estét, 'Olga kisasszony!
— Az nem lehet, hová gondol? Én i'érli
Olga elpirulva hajtotta le fejét, a fiatalember melléje ült és beszélni kezdett >a két- vagyok, nekem 'küzdeni, harcolni kell.
Majd alázatosan hozzátette:
ségbeesés bátorságával. El kell mindent mon— Hogy méltó legyek magához . . .
dania még ma este.
Olga
nem 'felelt, csak rá nézett a fiúra
— Olga kisasszony, én a jövő hónapban
Pestre megyek... A mama nem akarta, hogy könybe>n uszó szemmel. A fiu meg akarta a
szeptemberben menjek föl, azt mondja, hogy leány kezét fogni, de nem merte, a 'leány
az érettségi vizsgálat nagyon megerőltetett. szerette volna ifejét a fiu vállára hajtani, de
A mama téved, én szeretek tanulni és Soha nem mozdult. Csak nézték egymásra a tiszsem vagyok fáradt tőle... Inkább ilyenkor... ta, szent szerelem áhiitatával és Kázmér hal— Nem szeret itt lenni? — kérdezte Olga kan mondta:
— Költő leszek .vagy miniszter. Mindenfejét lehajítva.
— Most szeretek, — felelt a fiu és bele- ki ismerni, bámulni fog, de előbb küzdeni,
harcolni kell . . . Igy van ez a könyvekben
pirult vallomásába.
A kis leány — a, kis leányok az ilyen fon- is. (Fog rám várni? Mondja?
— Fogok, — felelt a. leány és két nagy
tos percekben csodálatos módon bátrak lesznek — rámosolygott. E mosolyban már könnycsepp hullt, le halovány arcára.
Senki sem figyelt rájuk. A pálmabokor
volt egy kis női kacérság, egy kis biztatás:
jótékonyan elfödte őket. A fiu gyöngéden
beszélj, beszélj csak tovább bátran . . .
magához ölelte a -leányt és meg akarta csőA fiu beszélt:
kölni; a leány szelíden hajolt a fiu felé, de
— Éu tanulni fogok Pesten is. Azt akaa
fiu, a tizennyolc éves, szerelmes gyermek
rom, liogy hires, nagy ember legyen belőlem, olyan, amilyenekről mi az iskolában h i rtel en el bocsát otta:
-— Nem — nem . . . majd ha feleségem
tanultunk . . Verseket fogok írni, vagy
miniszter leszek, még néni tudom, — tette lesz, — mondta vérpiros arccal reszketve.
— Majd Ina felesége leszek, — mondta
hozzá komolyan, - én jobb szeretnék költő
utána engedelmesen a leány, de egy (kicsit
lenni, de a marnia — gondoltam, — jobban
örülne a miniszterségnek. Hát Olga kisasz- halvány lett és szive mélyében szomorú az
elmulasztott csó'k miatt,
szony mit gondol?

NEUHOLD
Fekciei»a&-w»ca 11. az. Hétválasztó.
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Ott kint a pálmabokor előtt már a vad
éjféli kedv dominált. A férfiak néha véletlenül, többnyire szándékosan, nagyon is maré ven bámulták a szép, fehér födetlen aszszony-i vállakat. A szőke és barna frizurák
kezdenek meghomlaui, az arcokról lehullt a
rizspor, a ruhák gyűröttek . . . Már nemsokára jön a hajnal hűvös szellője, nyomában
a kiábrándulás, a kedvetlenség, a f ő f á j á s . . .
A zene elhallgat, a vidám mulató emberek
hazamennek, a lámpákat eloltják és odabent
marad a szürke por, a nagy, zajos vidámságok után beálló lelketlen, á r i csöndesség.
De most még tetőpontján a jókedv, a
hölgyek egyre nyájasabbak, de szivük az hideg és józan és reggelre nem is marad meg
e sok kacérság és merészség után más, mint
unalom, testi kimerültség és lelki csömör.
Itt pedig hátul egy sarokban két fiatal
gyermek ül némán, mozdulatlanul, nem merik egymás kezét megéri inteni, talán mert az
egész mulatságon ők szeretik igazán, szivükből egymást ...
A szép Genesy Flóra fáradtan ült le egy
percre a pálmáimkor elé, nem látja a háta
mögött meghúzódó gyermekeket, csak épen
véletlenül vétette oda vőlegényének :
— Hála. Istennek, hogy kiszabadultunk n
táncolók közül, olyan rettenetes meleg volt,
hogy szédült belé a fejein, de itt-itt... magam
sem értem... mintha fehér liliom nyílna valahol közelünkben,

Vasárnap, 1916. szeptember 3.

Az erdélyi menekültek
elhelyezése.
(Saját tudósítónktól.) Az erdélyi menekülték érkezése még egyre tart. Az állomásokon
az inspekleiós rendőrtiszt fogadja az érkezőket
és ellátja; őket a megfelelő utasításokkal. A
Déhnagyararszág utján dr. Szalag József főkapitányhoz juttatott adományokból ételt és
italt adnak a mentíkiiiltek részére, akik szükség esetén az állomásokon orvosi segítségben
is részesülnek. A Felebaráti Szeretet Szövetség szombatom reggel 30 liter tejet és 8 liter
teát szolgáltatott, ki a menekülteknek.
A hatóság munkáját nagyon megkönynyiti a város társadalmának áldozatkészsége.
Számosan ajánlják Jel szolgálataikat és máris sok menekültet sikerült családoknál elhelyezni. A még "véglegesen el nem helyezett
menekültek ideiglenesen a huszárláktanyai
régi lovardában kapnak szállást. A tágas lovardában szalmát hintenek a. főidre és addig,
amíg a menekültek állandó elhelyezést nem
nyernek, ott találnak menedéket.
'A lovardában elhelyezett menekültek
legnagyobb része asszony és gyermek, akik
több napi fáradságos utazás után érkeztek
Szegedre. Az asszonyok n'agy lelkierővel viselik sorsukat, a gyermekek már vígan futkároznak a zizegő szalmán. A hosszú és izgalmas utazás természetesen megviselte a menekülőket. Azt beszélik, hogy útközben két gyerek meghalt, többen megbetegedtek és úllitólag két asszony megőrült. .Borzalmas részleteket mondanak el a menekülés részleteiről.
A brassói oláh gyerkőcök tapsolva, nézték a
magyar gyermekek ijedt menekülését, az
oláh lakosság pedig kárörvendő szidalmakkel illette őket.
A lovarda bejáratánál a szegedi munkaköz v e t í t ő hivatal következő felhívása olvasható:

ban, hogy nemsokára; viszontlátják otthonukat.
•A gyengébb és jobb ellátásra szoruló
anyákat és gyermekeket, mentőkeesm az újszeged1! gyermekmenhelyre vitték. Tizenhárom gyermekei és hét anyát helyezlek el. A
gyermekeket később nevelőtelepeken helye
zik el.
>A menekültek érdekébon akciót, indított
— niini megírtuk — n, Feministák Szegedi
Egyesülete. Az egyesület ez uton is kéri Szeged jószívű társadalmát, hogy ruházati óikkeket küldjön az egyesület Vár-utca 7. szám
alatt levő helyiségébe, hogy a menekülteket
elláthassák a legszükségesebbekkel. Egyébként a feminista egyesület, tanáccsal is szívesen áll erdélyi testvéreink rendelkezésére.

Szegedi tisztek élete Albániában.
— J? VJT7. veresége. —

Albánia, augusztus 24.
— Hát ez miféle teremtés, — kérdezi
most önmagától a nyájas olvasó és bizonyára
rögtön a villámmérő órára gondo-l, talán meg
is nézi, hogy nem történt-e valami baja.
Nem arról van szó, hanem a. magyar lélek víg kedélyének páratlan humoráról, mely
itt született meg Albániában.
Amint egyszer a helyőrségi étkező magyar asztalánál javában falatozzuk az undorodásig megunt birkahúst, az asztalfőn ülő
tiszt, köztünk a leghangosabb, boldogan kiált
fel:
— Éljen a VAT.!
Mindannyian összenézünk, hogy micsoda
bolondot, beszél és látjuk, amint hároman
koeintanak, Ismételve az elhangzott szavakat. iSamu, mert ez a. becéző és igazi neve az
asztalfőn ülőnek, észreveszi, hogy nagyon fürkészően tekintünk rá, azonnal felvilágosít
bennünket:
— Aki munkát akar, jelentkezzék Sze— Hát ti még nem tudjátok', hogy az este
ged szabad királyi város munkaközvetítő bihároman
abban a kis korcsmában, ahol azt
zottságánál. Kereskedelmi és Iparkamara, a
színházzal szemben. Hivatalos óra: reggel 8 a finom, kesernyés vörös bort mérik, uiegálapitottuk o. Vese Asztal Társaságot, amit
órától fél l-ig.
Értesülésünk szerint a munkaközvetítő röviden VAÍT-nak nevezünk.
Persze erre a gúnyolódások egész özöne
hivatalban máris tömegesen jelentkeztek és
zudult
feléje. Csupa tréfából másnapra aztán
a szegedi munkaadók előzékenysége iftolytán
furcsábbnál
furcsább ijevii egyesületek megminden jelentkező kap munkát. A menekültek hálásan emlékeznek meg arról a szerető alapítását emlegettük, hogy Samu barátungondoskodásról, amelyben Szegeden részesül- kat kissé ugrasszuk, akit minden csípős szó
j e k és mostani nehéz sorsukban bíznak ab- szivén talált.
— Beszélhettek akármit, — dörögte harsányan, — a VAT-ot nem múlhatja felül
senki. Tudjátok, mi a VAT! Szent és sértheI
tetlen. örült jogai vannak. Csodákat miivel,
I
meglássátok.
I
{
MOZGÓ SZÍNHÁZ.
I
•És napról-napra szóba került a VAT. A
f W w v w v w w w w w w
r
l
vezér büszkén emlegette, liogy ismét belépett
Vasárnap, s z e p t e m b e r 3 - á n .
I
egy u j tag. Erre leintettük, hogy nincs benne
I fegyelem, mert az éjjel is minden tagja ki%
__ SZEZONNYITÓ ELŐADÁS
I
» rúgott a hámfából.
I
a
legszenzációsabb
mozidarab
<
— A VAT-ban van szin és fegyelem s e
I
bort
tüstént lenyelem, — volt. rá a rögtönzött
I
I
válasz, amit általános kacaj követett.
1
I
Az alapító tagok oly erőteljes működést
í%
I
fejtették ki, hogy a VAT valóban nemcsak
bűnügyi dráma G részben.
I
fogalommá vált, lianem kiváló tagjai olyan
i
I
OKVETLEN NÉZZE MEG t
J> rokonszenvessé tették, hogy az érdeklődés
még tőlünk nagyon is távol álló idegen tiszElőadás d. u. 2 órától kezdve. — Gyermektek körében is megnyilvánult iránta, különöi iegyek csak az első előadásokra érvényesek.
sen vacsora után, amikor teljes ülés előtt ke-
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rüllek napfényre az ilyen furcsán hangzó
ki szólások:
— Tiszteletemet adom.
— Veszem.
— Ganz komód.
— Locomotiv.
Az egyes jelzésű szavakat. iSamu szavalja,
a ketteseket pedig az egész VAT. Utána a
poharak talpával az asztalra ütnek, aztán
mély törökös meghajlás, a poharak egyszerre
vlaló magasra tartása a mutatóujj felfelé
nyújtásával, mely az ezred számát jelenti és
aztán következük n „szin és fegyelem" jelmondás tökéletes végrehajtása.
Ha hiszik, ha. nem az utóbbi időben a
VAT-nak olyan magyfaros varázsereje támadt, hogy a német, horvát, cseh és egyéb
tisztek is éljenzóssel üdvözölték és magyai
beszédekot mondottak a vezéralakokra, persze a legnylakatekertebb kifejezésekkel. Ilyen
meleg rokonszenv a VAT-nak is tetszett .s né.
hánynak megengedte a belépést fejen kint 3
liter bor ellenében, amely dij most már 1 íj
literre emelkedett.
A napokban valahogy egy magyar őrí.fagy tévedt az étkezőbe, akinek a tiszteletére
« VAT háromszoros disz-szalvet adott " le.
Uramtfia, mi történik, a hivatalos felszolgálók egyszerre ötven iiveg borral rohanják
meg az asztalt. Felragyognak a szemek és elhangzik a legújabb motto:
— Mcrsekletesség az élet megrontója,
mely fenékig üres üvegbe néz.
Az őrnagy később megjegyzi:
— örül a lelkem, hogy ilyen vidám magyar társaságot látok együtt.
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3-án
Szezonnyitó előadás
pompás műsorral.

Bemutatásra kerül az uj szezon
első szenzációja

Doftlor LHiiler.

Fantasztikus történet 3 felvonásban.

A főszerepben: Lubltsch Ernő.

DRGARELHAMA

«

• E l ő a d á s o k d. u. 5 , 7 é s 9 ó r a k o r .
V a s á r n a p d. u. 2 órától kezdve.
G y e r m e k j e g y e k c s a k az első előadásra
érvényesek.

Vasárnap, 191 (i. szeptember «»•

Mlmaoy arorszáö

ÍŐ
.V király'sziili'L'.-.í- napján érte a A'A.Tfdaz a súlyos vereség, amely szégyent Tokajlegnemesebb bora sem moshatja le.
Ugyanis a díszebéd alkalmával a rendesnél több vörös bor került az'asztalra. Az alapító tago'k virágos jókedvükben az asztalnál
ttlkeresték a legfőbb katonái személyi, aki
tudvalevőleg egy szót som tud magyarul, sőt
nem is remélhető, hogy tudni fog. Az illetőt,
aki különben ezredes, igen jó hangulatban
találtak. A két alapító tagot olyan melegen,
fogadta, hogy visszatérésük utáni Samu indítványára háromszoros szálvet alltunk le a
tiszteletére.Erre az ezredes közénk telepedett,
a mi kinos feltűnést keltett a még be nem lépettek táborában. Az ezredes annyira jól
érezte magát körünkben, hogy ünnepélyesen
kijelentette: velihik jön a harciérre,
ahová
néhány nap múlva elindultunk.
E nyilatkozat az elleniáborban rettenetes vihart szült és iszonyú szócsata ke'ldkőzett, mely - .szégyen ugyan bevallani, — az
ellenpárt győzelmével végződötlt.
Mentségül és egyúttal a mi dicsőségünkre
szolgáljon ta®, hogy ez az ogyelhm vereségünk
azért történhetett meg, mert a szócsatát mi
magyarul, míg az ellentábor németül folytatta.
Homo.

TUDOMÁNY
IRODALOM
0000

Uj oltár zsámolyénál. Sipos Iván szeged
újságíró ilyen cimen adta ki költeményeit.
A versek hangulatosak és valamennyit a
fájdalmas rezgés hatja ál. A fiatal költő nem
ragaszkodik mereven- a Ver táti i formákhoz,
de költeményei emiatt semmi hátrányt nem
szenvednek és bár szokatlanul csengnek a
Verssorok, a rejtett gondólatok is frappáns
módon jutnak kifejezésre. Sipos mestere a
versnek és ha van is a kötetben neliány gyengébb vers, a legtöbb élvezetes, kedves és el
olvasásra érdemes. Különösen szépék a Fiatal
bősök siratója és a Félelem clmii verse. A
liárovn íves kötet ára két korona; megrendel
liető a szerzőnél.
Vécsey Leó versei Antik kőkereszt élelem
cimen jelenték meg. Vécsey Leó az éjszaka
és á szerelem ridegszavu, de mély érzésű poétája. Legszebb költeményei az éjszakáról
szólnak, a sejtelmes, 'visszataszítóan rut, de
bűbájos pesti éjszakáról, amelynek Vécsey
hivatott hegedőse.

pápai Dezső
chronometer és miiórás

SZEGED,
Iskola-utca 19. szám.
beololili minőségű
ópák államióan raktárán
tartanak.

MŰVÉSZET
oooo
MŰSOR:
VAiSÁRiNAiP délután: Az ezred apja, énekes
bohózat.
VAlSÁlRlNAP este: Mágnás Miska, operett.
HÉTFÖíN: Gombaszögi Erida vendég felléptével: A Farkas,

i•
•i

A Délmagyarország telefonjai
Szerkesztőség

305.
81.

színmű.

KEDDEN: Gombaszögi Frida Vendégfelléptével: A kisasszony
férje, bohózat.
B0ETÖt)Á:N: Leány eásár, opere11.
OSttTGRTDKGN: Urasági
inas
kerestetik,
éin-kos bobózai. (fíemiiUiló.)
PÉNTEKJÉN délután: A falu rossza,

^.
nép-

színmű.
PÉNTEKIEN este: Urasági
inas keresi cl ik.
énekes bohózat.
SZGIMiDAITON: Urasági inas keresielik.
énekés bohózat.

Nagymama. Az elmúlt színházi esztendő
végén, amikor fővárosi 'művészek adták elő
A tékozló fin zenés némajátékot, az egy ik
szereplő: Csillag Teréz*elmesélte, hogy a tél
folyamán egyik nagyobb vidéki városban
vendégszerepelt a Nagymama
cimszerepébcn. A főpróba előtt egyik szereplő társát
megkérdezte (aki már nem fiatal és a köszvény meg a esuz ugyancsak 'megviselte),
hogy ö játsza-e az Örkényi báró szerepét?
A színész indignálódva felelt:
— Kérem, hová gondol, az én szerepem
Kálmán, azt játszottam mindig és most is
azt játszom.
— Valamikor én Mártát játszottam- —
válaszolt Csillag Teréz
és -ma- a nagymamát személyesítem.
Jellemző ez a párbeszéd és azt igazolja,
hogy a vidéki színészet tagjaii utiut idegenkednek az öreg alakok ábrázolásától. Áz
ősz parókát még felteszik, ám az öregséget
sem hangban, sem maszkban, sem mozdulatokban nem szemléltetik. Fiatalnak látszani, ez a törekvésük. Erre törekedett Vécsey
Hona is, az új anyaszinészuö; aki a Szerérni
grófné alakjában jelentkezett ma a szegedi
színpadon. A szöveget hibátlanul mondta
ám az alak egyéniségéből keveset mutatott
Valami hiányzott a dikciójábóf, az éltes
matróna törékeny, beééző, jóságos szivet
bizonyító érzelmes hangja. Egy nagymamát
mutatott, lehetőleg a fiatal fajtából Válót, de
nem a Csiky Gergely nagymamáját. Ezzel
a megjegyzéssel nem állítjuk azt, 'hogy nem
lehetnek kvalitásai, csak azt kívánjuk meg'',
állapítani, hogy a nagymama ábrázolása
nem miivészi produktum. Langó Szcrafin
szerepét az uj komika: Csercnyi Adél játszotta. Nem karrikirozott, kimért volt és
jobbára diszkrét, de a kedély csillogó derűjét nem tapasztaltuk sem a beszédében, sem
a játékában. Egy kiissé színtelennek is látj szőtt, száraznak és miután a hatása igy nem
jelentkezett, a második felvonásban, a végső
jelenetében erősebb eszközökhöz folyamodott, küső hatásra törekedett és — célját
érte. László Tivadar, aki már tagja volt a
szegedi színtársulatnak, Kálmánt személyesítette, mig Mártát Eendvai Lola. A fiatal
színésznő kvalitásokat sejtet, sőt már mutat
is, de színjátszásában a detailoknak nagyobb
rész jut, mint az egységességnek. Egy kissé
teli szájjal is beszél, a szinei még nem vál-

B
s
lürenau a
iutiúmttlieli.

Órajavitások 2 évi jótállással.

Kiadóhivatal

SZÍNHÁZ

takozók, a sötétesek dominálnak benniik és
néha tulhangos a dikciója. Ezek, hihetőleg,
íiuiló természetű hibák, jelenségek. Érzés
van a szavában és őszinteség a hangjában
s cz fontos kellék. Arra is törekednie kell.
hogy szerepeiben n-c magát adja, hanem az
ábrázolt alakot, egyszóval a karakterizálás
művészetére kell törekednie. Úngvdri Miklós, Solymosj Sándor, Szegő Endre és Malány Antal vettek még részt az előadásban,
A szereplőknek bőségesen jutott a tapsból,
a most divatos „hadi" tapsból . . .
Gombaszögi Frida vendégszereplése
\ színházi iroda jelenti: A [főváros szinházi
létének legnépszerűbb tagja ma kétségen.ívül tíomhaszögi Frida. Úgynevezett -szén
ác.iós színésznő, akiért, színházak v e r s e n y e z nek. A szegedi közöttiség rég megáll apTtiotd n
•rndki'viili értékeit s most. is megszokott érlekbuléssel várja. Hétfőn a Fark-as-ban játs/o el a nagy művészetet klivánó női főszerepet, kedden a Kisasszony férje ad alkalmat
emperamentuina, sok árnyalatú tehetsége
érvény esi lésére.
Urasági inas kerestetik. A szinházi iroda
1 1
j e l e n í t i : Csütörtökön hozza .szinre a társul - '
az első újdonságot. Az Urasági inas
kerestetik a legkitűnőbb énekes bohózatok közül
való. Meséje, konstrukciója, jeleneteinek
tarkasága e alakjainak sokfélesége mind arra
valók, hogy a közönség keresztül k a c a g j o n
egy estét. Egész bizonyos, hogy ennek az énekes bohózatnak révén sok derült estéje lesz »
sz in háznak.
Az előadások kezdete. A szinházi iroda
jelenti: Hétfőtől kezdve az előadások félkilenc helyett nyolc órakor kezdődnek.
Felelős szerkesztő c Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.

Ó r á s - éséksxerüzlekmben
KÍHiSetr-uMarfl Rop! szállóitól
Teljesen felszerelt raktárt tartok órák é s é k s z e r e k b e n
Javítások jótállás mellett pontosan és olcsón
eszközöltetnek.
Szíves pártfogást kér

JUSZTICZ DEZSŐ
órás és ékszerész.

Wágner Manó

FQQfn
lnázu
lmatisneuelfilnf Ézeia
Rákospalotán

(Budapest mellett)

A nyolc osztályú főgimnázium
osztály és érettségi .bizonyítványai államérvénycsek,
Lelkiismeretes felügyelet. Alapos oktatás. Jó ellátás.
Kitűnő tanerők. Alapvető ismétlőtanitás. Nagy árnyas
kert és' játszótér. A tanulók lehetnek bennlakók
és félkosztosok.
Kívánságra „ I s m e r t e t ő t " küld az Igazgatóság

Rákospalota.

Vasúti állomás. — Posta. — Távírda. — Telefon.
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Vasárnap, 1916. szeptember 3.

Telefon 1411.

Telefon 1411.

Szeged szab. kir. város nyelviskolájának

Igaz-

gatósága (városi felsőkereskedelmi iskola) tisztelettel értesiti a város közönségét, hogy a nyelviskolában a tanitás

szeptember 1-én kezdetét veszi.
Gyakorlati (társalgási módszer) B§fflef, M B . BnflOt, DlBSZ,
B800IF, POBín és BqIqBP nyelvekből Bl8 (IOPOFÍOBBBB kezdők és
haladók felnőttek és gyermekek külön-külön.
IPOÜIIBI a nnelüíanltöl, nyelufanltőnOl ülzsoalafpa elBiifinlíD BhpzüsoB.

Német levelezés tanfolyam. Modern és ffl|g0tfBBD6B
nyelmes berendezés. — BejPBtfiOZftOB BUfl08ZlB8 21.

IS

ké-

B6ZdDB.

d. b, B—12, d. a. 3-6-10. TanfolQBBoH az estifipábbaoa—I Is tartatnak.
Idegen nyelvű fordítások és levelezések.
Taadpl kap: Fíllöp BoplsBa B. a., Pogány Mapolí B. a., Panpopt IözsbTdé.
Rozsa iodpánd, HbIdpIiB Mapplí B. a., Bonausil láaos, Sitineldsp Pál,
StplBgl lüziBl, Boiiáu Samu, dp. ilndonsiBaldt láaos.
Az Igazgatóság.

Hnjöszűlés ellen
csákís az ártalmatlan Leinzinger-féle „Hajrestorer"
használja. Ára 1 K 53 fill
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250
Legjobb h a j f e s t ő az
országosan elismert Leinringer-féle. Ára 3 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér,
25C
F á j ó s f o g á r a vegyen
mielőbb a hires Leinzinger-féle f o g c s e p p b ő .
üvegje 70 fillérért kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
SséchnyHér
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 kapható Leinzinger Gyula,
gyógyszertárában Szeged
Izzad v a l a m e l y testr é s z e ? Ugy használja a
dr. Leinzinger-féle kipróbált szert. Övegje 70 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250
Hajhullás, hajkorpa
gyorsan elmúlik a Leiazinger-leie „C h i n a h a js z e s z * által. Ára K 1-50
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged
Széchenyi-tér.
250

OSZI VETESHEZ
Corbin magcsávázószer változatlan ára-

kon kapható. Corbin megóvja a vetőmagot varjak és egyéb madarak kártevésétől, üszögtől, rothadástól, férgektől.
Egyszerű használati ut. Ezerszeresen kipróbálva, kitűnő bizonyítványok. - Olcsó.

11

Telek eladás
a város és a villamosvasút
közvetlen közelében.

Landesberg Mórnak a Gedó-mulató
és a Népliget között fekvő szőllőtelepéből circa 14000 négyszögölnyi terület 420—500 négyszögöles telkekre
felosztva ártézi vízhasználattal a betelepített szőllővel és szőllőkarókkal
együtt kedvező fizetési feltételek mellett (négy-öt évi törlesztéssel) eladásra kerül.
Az eladásra kerülő telkek fekvésüknél fogva egyaránt alkalmasak ugy
állandó lakóházak, mint nyaralók
céljaira.
Közelebbi felvilágosítással szolgál
dr. Basch Ferenc ügyvédi irodája (Szeged, Kálvin-tér 6. d. u. 3-tól fél 6-ig),
örlőssy Gyula (Gedó mellett) és az
eladó (Bocskay-u. 10.), ahol a felosztási tervezet is megtekinthető.

®®@®s®s®®®®@®®®®®
Figyelem!

Hölgyeim!
Egg n a g y s z e r ű t a l á l m á n y ! H a s k ö t ő , mely fUzőt is pótol, halcsont nélkül. C s i n o s a l a k o t á d
e g é s z s é g és sok bajtól megóv. G y ó g y í t s é r v e t ,
méh,- v e s e - é s g y o m o r b a j t , vese és méhcsuszamlást. B e t e g n e k á l d á s . A d e r é k f á j á s t telj e s e n m e g s z ü n t e t i . Hasdaganatoknál igen jó
szolgálatot tesz. Operáció és gyermekágy után feltétlen szükséges. Kényelmes, egészséges, higiénikus.
S z e n v e d ő k f i g y e l m é b e a j á n l o m I Nagyváradon
kórházakba és szanatóriumokba bevezetve, orvosok
által elismerve és ajánlva van.

Feltaláló és egyedüli készítő szeptember
második felében Szegedre érkezik és
szept. 15-éig küldött címeket felkeres.
Elismerő köszönő leveleket köszönő leveleket kívánatra személyesen bemutatón.
Levelező-lapokat kérem igy c í m e z n i :

KOVÁTS SÁNDORNÉ haskötő-készitő
Nagyvárad, Nilgesz-telep (saját haz.)
Kérem b. e l m é t p o n t o s a n kiirni. Saját é r d e k é b e n áll, h o g y a jó a l k a l m a t el n e m u l a s s z a .

laffiSU

Dr. Keleti is Murinui uegsiszeti gyára Uigesten.
Rendeléseket és kérdezősködéseket idejekorán kérünk.

Hordókat

petróleumos, olajos, kátrányos, sziruposat,
szeszeset a legmagasabb áron minden

mennyiségben kiszfizetés mellett veszünk ugy helyben, mint bármely
vidéki vasút vagy hajóállomáshoz szállítva. Hordóügynökök kerestetnek!

Weisz Lipót és Társa

olaj, g é p z s i r , k o c s i k e n ő c s n a g g k e r e s k e d ő k ,
Budapest, IX., Hentes-utca 1 7 .

interurbán Telefon: József 1 4 - 5 0

Újdonság

arcszépitő és finomitó

A világhírű FÖLDES-féle

ARGBT

I

CRÉME És
SZAPPAN

a M a r g i t - c r é m e zsirtalan, ártalmatlan,
rögtön szépit.
Ára 1 kor. 2 0 fill.
A Földes-féle M a r g i t - s z a p p a n pár nap
alatt lemossa a szeplőket, májfoltokat s megszüntet minden bőrbajt. Ára 1 K 2 0 fill.
Kapható minden gyógyszertárban, drogueriában és illatszerkereskedésben.
Szeneden kapható: Borbély József gyógyszertárában.
6 koronás rendeléseket bérmentve küld

Fölies iele bíi

gyógy-

szertára

IMLMAGYA&0BS2ÁÜ
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Szeged, 1916. augusztus 27.

Szeged szab, kir. város tanácsától.

Hirdetmény.

Teielon:
13—16.

Az 1892. évi XV. törvénycikk 3 §-a értelmében a
szőlőtulajdonosok, illetve bortermelök azon kedvezményben részesülnek, hogy a saját termésű boraiktól a háziszükségletre szánt mennyiség után állami
boriíaladó fejében 12 korona 70 fillér helyett csak
6 korona 70 fillért tartoznak fizetni, de csak azon
esetben, ha ebbeli igényüket a szüret megkezdéséig, de legkésőbb ez év szeptember hó 15-élg az
összeírásra jogosított hatósági közegeknél bejelentik.
Felhivatnak tehát az 1916. évi szüret alkalmából
az érdekeltek, hogy a fenti kedvezmény igénybevételére
vonatkozó szándékukat és pedig a város belterületén,
Röszkén és Szent Mihálytelki kapitányságokban, valamint a város körüli feketeföldeken lakók a javadalmi
központi hivatalban (Mars-tér 20. sz.) az Alsótanyán
lakók az alsótanyai rendőrségen; a Felsőtanyán lakók
pedig a felsőtanyai rendőrségen a szüret megkezdéséig,
de legkésőbb

folyó évi szeptember hó 15-éig
annál is inkább bejelentsék, mivel ezen határidőn tul,
az ily igénybejelentésük figyelembe vehető nem lévén,
a kedvezménytől ezúton elesnek.
Miről az érdekeltek oly figyelmeztetéssel értesíttetnek, hogy a bejelentés alkalmával arról nyerendő
igazolványt illetve bejelentési szelvényt a kedvezményes díjtétel számithatása végett bortermésük
bejelentése alkalmával a javadalml központi hivatanál (V. ker. Mars-tér 20. sz.) a saját érdekükben
felmutatni el ne mulasszák.
Végül megjegyeztetik, hogy azok a szőlős gazdák,
kik szeszes italok kimérésével, vagy kismértékben való
elárusilásával foglalkoznak, ebben a kedvezményben
nem részesülhetnek.
Szeged szab. kir. város tanácsának 1916. julius hó
13-án tartott üléséből.

Teleion:
13-16.
Wiczmándy

lenő:

Vörös ördög szabadságon
Ara 3 korona.

fűtés, üzem és cséplés célokra tel
jes vaggonrakományokat is
szállít és vidékre továbbit.

Dr. R a d ó S á m u e l :

Joím Buli és társai
Ára 3 korona.

|

Dr. Kunos i g n á c z :

Viderker P á l

T ö r ö k

Szeged, Honvéd-tér 1. szám.

nyeSvkönyv
Ára 3 K 6 0 fií»

Böszörményi Zoltán:

A halai elébe

Interurbán-Telefon 1308.

Ára 3 korona-

Van szerencsém b. tudomására adni ugy a
helybeli, mint a vidéki nagyrabecsült érdekelt
264 ;9—1916. Hl. tan. szám.
feleknek, szíveskedjék teljes bizalommal hozzám
Dr. Somogyi Szilveszter s. k., fordulni bármiféle üzletek lebonyolítása végett,
melyet pontosan és leggyorsabban lebonyolítok
polgármester.
ugy az eladónak, mint a vevőnek és pedig
a következőket: Házakat, telket' üzleteket,
í ® ® s @ b s b b b e b b b e b b b
vendéglőt, szállodát, kávéházat, kisebb-nagyobb
Az ö s s z e s harcterek legjobb és legát- birtokot, úgyszintén házaság-közvetitést vallás
us tekinthetőbb térképei legolcsóbb áron különbség nélkül, a legnagyobb titoktartás mellett. Vidékieknek válaszbélyeg beküldésével
azonnal válaszolok.
V á r n a y L.
Tisztelettel
könyvkereskedésében (Kárász-utca 9 )
B B B B B S B B B S S E B E E ® ®

Pogány József:

Á földre szállt pokol
(Az isonzo epasza.)

Ára 3 K 5 0 till.

Szederkényi Anna:

M p «§y asszony elfut odiif

Regény

Ára 1 K 9 0 f i »
Herczeg

Géza

Kövesi Béla,

könyve az olasz harctérről

Margit-u. 28., 1. 10

Ára 3 k o r o n a .

Barabás Béla:

Legújabb szabadalmazott f a - S Z a n d á l
rugékony, vízhatlan kapható
páronként

22—28
K. 3 9 0

Károlyi-utcai Bazár

30—35

i
Ára 3 k o r o n a .

36—42
5-50

Saigó Ernő:

irék és színdarabok

ban

Ara 3 K 5 0 fiit-

Telefon 1 4 - 9 5 .
ifi- P i n t é r

szövet és selyemruhák, férfi öltönyök stb.
soronkiviil egészben festetnek feketére.
leggondosabban vegyileg tisztitgycrmeHtttháH tatnak meglepő olcsó árakon

G y á s z e s e t b e n
Hrfi,

női is

I I I O T 3 l Á T c o f
L U C Z d J O l b l S I

kelmefestő és uegytlssflfé Ipartelepén, Kazlntzii-u. 14. Telefon 1D7S, BttUi-u.
id. Telelőn 994,filzella-tér8. Teleion inss.

Imre:

Csafafüzbcn
Ára 2 korona,

Babits M i h á l y :

Reeitafiv (versek)
Ára 4 korona.

Vidéki fióküzletek: ZENTA, HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, KISKUNFÉLEGYHÁZA.
Jó munkáért elismerő levelek az ország minden részéből. — Vidéki megrendelések azonnal
elintéztetnek. — Sürgönyeim : LUCZA festő Szeged.

Berta L a j o s :

Szerelem (szinmii)
Á r a 1 K 4 0 «»
Ajánlunk azonnali szállításra a legjutányosabb napiárak mellett:

,,

MW- ÉS aiolaiai

ségzsMi,

Kosztolányi D e z s ő :

ÉSÉÉÉ

és mindenféle gazdasági gépekhez szükséges kenőolajakat szavatolt jó minőségben

Weisz L i p ó t és Társa

^

S

Budapest, IX., Hentes-utca 17.
Sürgönyeim : WEISSEFETT Budapest.

interurbán-telefon : József 14—50.

•ü.'Dájosol^
Novellák

™

Ára 3 K 5 0 « » '

Molnár J e n ő :

Mucsa a f r o n t o n
Ára 2 K 5 0 « H é r '

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

