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ipeit császárt, Miikor József főherceg palotá-
. ,ia e'lé értleik és il-elkeson éljeineztiek, . József 

főherceg az erlkélyre liéjpettfc éls a következő 
beszédet intézte iái iiellikesüll't tömeghez: 

— Kartkiulklat kihi í rztuk, holmaip meígyék 
a ihiancmezőre, h a kel l , -meghallraii h a z á m é r t . 
De b ízom, .mer t Isften m é g s o h a s e m h a g y t a 
el a m a g y a r t . I s t e n v e l ü n k ! 

A .tömeg ujjongva éltette ia. népszerű fő-
herceget, imlajd hazafias dalok éniekiése. köz-
ben elvonult. 

Kik adakoztak a behívott 
katonák családjainak. 
Somogyi Szilveszter dr. főkapitány, aki 

a bevonult katonák hátrahagyott családjai 
érdekében indított jótékony akciónak egyik 
leglelkesebb vezére, ma a következő sorokat 
intézte a Délmagyarország szerkésztőségé-
hez: 

Az >a segély-akció, melyet az összes sze-
gedi jótékonysági egyesületiek közösen indí-
tottak, a kattonák hátramaradt családjainak 
segélyezésiére, mind nagyobb arányokat ott. 

A közölteiken kivül ujabban a következő 
hozzájárulások történtek: Breclher Albert 200 
korona, Holtzer Kálmán 100 korona, Holtzer 
Gyula dr. 100 korona, protestáns jótékony 

.nőegylet 100 korona, öziv. Biedil Adolfné 20 
korona, Mahler Mór 3 korona 40 fillér, Deési 
Béla 50 korona, Német Gyula 10 korona, 
Bartos Mór 20 korona. Kelemen Kálmán 20 
korona, Singet Antal és neje 10 korona, Ker-
tész és Kellnyr cég 50 korona, May R. Miksa 
200 korona, Szántó Margit és Gyurika gyűj-
tése 58 korona, Dózsa Jakab 10 korona, N. 
N.-től, Andrássy dr. utján 20 'korona, Klein 
Mór dr. és. neje 100 korona, egy tanító 10 ko-
rona, Seifmann Mór és alkalmazottai 120 ko-
rona 50 fillér, Woisz Albert 10 korona, egy 
cipész-kisiparos 10 korona. A „Délmagyar-
ország" gyűjtése 530 korona, Balog Zsig-
mond' és társa 50 korona, a 10-ik félmérési 
felügyelőség itthon levő tisztviselőinek gyűj-
tése 23 korona, Körösi Ignác dr. 50 korona, 
P. Szabó János 5 korona. Az eddigi gviiités 
eredménye 7581 korona 14 fillér. Eddig ki-
adatott első segélyként 65 családnak 458 ko-
rona. Ezek a családok fillér nélkül maradtak 
hátra ebben a drága világban. Mindenütt ki-
nyomozta tett. hogy minő segé'lykezésnek van 
helye, a családclk szigorú takarékosságra in-
tettek, mert csak igy remélhető, hogy a há-
ború végéig leszünk képesek az arra szoruló-
kat segélyezni. Még Wagner Gusztáv és E. 
urak az alapítvány 1000 kor. kamatát Kér-
ték e célra kiutaltatni. 

A Dóim agyar ország első gyűjtésének 
eredményéről már beszámoltunk lapunk 
szombati számában és ötszáz koronát nyug-
táztunk. Akciónk második napján a követke-
ző adományok érkeztek hozzánk: Faragó 
Lajos 20 korona, Streinits Mihály 20 korona, 
Neubauer Adolf 10 korona, Wei'l Zsigmond 
20, Juhász Erzsi 10, Schütz Gyula 5, Bauer 
Dezső 5, Varga Samu 5, Prerau Lajos 5. 
Weisz Józsa 2, N. N. 4, Tavainovits Ödön 1, 
Gottlieb Endre 1 .Stiern Manó 5, Eigner Hen-
rik 5, Szeredai József 3, Vigyázó Rezső 5, 
olvashatatlan aláírás 1, Berger 5, Klein János 
5, Bernát István 3, Fi'sctier Lipót 30, összesen 
százhetven korona. Eddigi összes gyűjtésünk 
eredménye tehát hatszázhetven korona. 

CZERMN A ROMÁN KIRÁLY ELŐTT. 

Bukaresti jelentés szerint Károly román 
király előtt megjelent kihallgatáson Czernin 
gróf, Ottani követünk. Az audiencia két óráig 
tartott. 

MINDEN KÜLFÖLDI HADKÖTELES 

A külföldi és belföldi lapok hirdetései kö-
zött a monarchia két kormánya a világ min-
den részében élő hadköteles alattvalóinkat ha-
zahívja. Ezek szerint például az Amerikdbán 
élő magyar és osztrák hadkötelesek is azon-
nal hajóra szállanak. 

.A 11 UiSlZAlR'KZ Rl EDIES CSATA DALA. 
A Nyiiigteylbáizán á'jttauiá»zó 14-cs Ihtu-

szlárcarecl' csupa'szabolcsi fin, elbúcsúzott ia 
vá rostól. Az összes utcáik fáklyaf én y ben úsz-
tak és minden ah lak Iki volt világítva, Nagy 
Ákos ezredes .a Kossiutünszclbor talapzatáról 
s z cinokil af ott .1 mondott. 

i— ígéremj, \e\skü\ször,d, \hogy IbecóikáH1 

szerzünk ennek a városnak, hogy diadalai 
hozzuk vissza ia szabolcsi fiukat. 

Nagy Ákos ezredes csatadalt irt ,a !le-
•gényiíiéigénvik a \K\a$swtéh-máta dalia mára. ,E 
dalt litográfállva csztagatták szélt <a huszá-
roik 'közöitit: 

I. 
Ferenc Józsetf ,azt üzen te 
Áliljon, mielllé hü nemzete, 
Vtefl'ccl vagyunk, érted ha ; mik 
Faronc József ősz királyunk. 
Ne érjen több csapás téged 
ÁUdjűm mag az ég! 

II , 
lEzrediiiiknek örömére 
Megyünk iá csatéba végre, 
Ferenc Józcief jó 'királyunk 
Élve téged' el n.im hiaigyunk, 
Ne érjen töblb csapás téged 
Á l d j o n m a g az é g ! 

AZ APA A RAVATALON — FIAI A HARC-
TERÉN. 

Makóról jiellentik: Megható eset történt 
ma. Fejkendős, jóképű öreg asszonyság j'árt 
délelőtt a. rnakóii viároslházán. Gcra főjegy-
ző éllé járuilt, akinek ta. következő szóbeli lin-
hnneiáhan mondta el igen egyszerűen, nem 
miniden mcigindúlás, bá r sirás-rivás nélkü'l, 
hogy — „lögyön olylam jó ,a főjegyző ur, siir-
.gönyözao Illatai >a fialiiníafi Szög; d éh őt". Há-
rom fiam vonult he Szögedébe, egyik hon-
Ved ftaritallékos, a másik kettő •meg niépföl-
ktiő, oszt jó lön re ha haza gy finnének. 

— Hogy képzeli azit ;jó .asszony, — hogy 
hazaengedjék a fiait. N.nn azért vitték 11, 
hogy haza icnlgcdjék, — felelte a sók panaszt 
hallott főjegyző. 

— De hát az apjuk tenfetésr<> csak haza 
engedik, — felelte az asszonyság, — s igazán. 
é.izve som vdhntte az cmlber, ilicgy micsoda 
malgy emlberi Itriagédiia Ibonl'fikozik ki aniog1-
rázó (erővel az egyszerűen, szinte meilLékesen 

mondott indokolásból. 
— Hált meghall t ,az .apjuk? 

— Möig az kérőm, ,— az éjjeli, holnap te-
•mef nénik. 

— Azután h'ogy hívták az öreget? 
— Szirbik Istvánnak hívták. 
— Jól van jó asszony, mi elküldjük iá 

sürgönyt. 
És elkülditek a sürgönyt, .melyre délután 

meg'ás jött la válasz, mlely szerint a fiuk .nem 
jöhetnek haza apjuk temetésére, inert még 
a temetés előtt elmasíroztak Szegedről. 
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Felelős szerkesztő: Pásztor József. 
Kiadótulajdonos: V á r n a y L. 

VacgnBBBSnBBfiVBftnBBBmBBBBQBBBBBBSmBBtiBBIZIKNBBBIlBKIttttSIB 
taE^ESHSHiasassaa^Effl^tsMejsssaEísasas 

Usif fár B e n ő putorszánitás°kat heü-
szállító ben és vidékre, berak-

Szeged, Jókai-utca 1. sz. táror á t szá- az raktár 
Telefon 34. helyiségben eszközöl 

S Z E G E D , T i s z a L a j o s - k ö r u ! 4 3 . 
Az internátus felvesz főgimnáziumi, fő reál-
iskolai, felsőkereskedelmi és polgári iskolai 
tanulókat UitíS ÉS NEMSEÍiSÉSI 1MÜBSÉB HÉM& 

9 nöuenáléHeM saÉíanárDK íeSiipslefe alaíí állanaH 
Az intern -.tusnak kitűnően beren'dezett két-
emeletes palotája minden iskolához közel esik. 
HEGllNlHlK S2RKS2ERÍÍ DKIRIRSBRN RÉS2ESÍ1LHEK 
== Felsőkereskedelmi iskolai tanulók i= 
lehetőleg julius 5-ig küldjék okmányaikat. 
Ellátás évi 5 .10 kor. Táviró cim: BOBH lüIERRRIliS 
Tájékoztatót kaid : oflHH KiROby igazgsfű 
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THIERRY A. S & Balzsama 

fícii ÖlENlo 
-̂mmuwíiuiw' AOetn echter3alsam 

aitf daródtuhenr*' éptlkclu 4#» 
A.TÍ1ÍCPI7 tr̂ rögptdi 

Ni BaSfi 

csupán » zöld apáca céd-valódi. Kltflnfien bevült a líu/ászcrvek me?betegci1í-sénél, köhöuéf, elnyálkásodás, rckeat-síĝ gígi katarrhiistOdöbánta mak, ét-vágylalunsáR, rossz emésztés, cholera-szerv bcteBSégck, influenza, cyomor-pürcs etb , miptszdjbüz, égési sebekre, kiütéseknél niiiidiR sikerrel használ-ható. 
12 kis-, vaj;y 6 dupla vagy I 
nagy utazó üveg ára 5 60 kor. 

THIEREV 1. eyúCiiSzePÉSZ 
Centifolra kenőcse! 

biz tos hatású bérmlly idillt rákszorll sebeknél daganatok, 
gyul ladás , karbunkulus , idegen testek eltavo i t isára, fájdal-
mas operációkat tesz fe les legessé , megakadályoz vér-
mérgezést . Két tégely ára K 3'óü a penz 
e lő ze t e s b e k ü l d é s é vagy utánvét mel-
lett. Budapesten k a p h n ü : I OkOK J. 
gyógyszertárában valamint az otszág 
legtí ibb gyógyszertárában. 

Nagyban.- THAI.NAVl-R és SK1TZ, 
HOCH.V.H1STI-.R UTÓDAI, RAPANO-
VITS TESTVEREK drogériákban Bmia-
pes ten . Ahol nincs lcr. knt, r. ráleljünk 
közvet lenül az egyedül i készítőnél: 

THIERRY A. Őrangyal gyógyszer-
tárából, Pregrada, (IWiüscii ingileií.) 

Nagyobb rendeléseknél jeieutékeny árengedmény ! ' 

Vasárnap irfcSelőf$_a ynagq. Jkatv 

katona ZENEKARA HANGVERSENYEZ. 
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