
Szeged, 1914. augusztus 4. DÉLMAG YAKüKSZAG 

A szegedi menetrend. 
Szeged-pályaudvarról indul: 

Budapestre délután 7 óra 03 pe~ckor. 
Igazolvány kell. Temesvárra dé.e'öt; 7 óra 
58 percKm Igazolvány kell. Félegyházára 
délután 3 óra 37 perckor. Igazolvány nem 
kelt. • Kiikindára délután 3 óra 28 perckor. 
Igazolvány nem kelt. 

Szeged-Rókasról indul: 
Nagyvárad este 10 óra 03 perckor, iga-

zolvány kell. Szabadkára reggel 4 óra 31 
perckor. Igazolvány kell. Orosházára délután 
3 óra 40 perckor. Igazolvány nem kell. Sza-
badkára reggel 6 óra 07 perckor. Igazolvány 
nem kell. Délután 4 óra 31 perckor. Igazol-
vány nem kelt. 

A BEHÍVOTT KATONÁK SZŰKÖLKÖDŐ 
CSALÁDJAIÉRT. 

A megkezdett gyűjtő akcióhoz tiszta 
gondolattal és hazafias lelkesedéssel .járul 
hozzá a szegedi társadalom. Addig is, amig 
a főispán ur által megindított nagyszabású 
mentő akció szervezetet nyer, a társadalom 
adományát a rendőrkapitány veszi ál, a ki-
nyomozott szükség szerint a rendőrség oszt-
ja ki a segélyeket, melynek folyosóján szá-
zával állanak a rászorulók. A nagy szerve-
zet megalakulása után a nyilvánosan elszá-
molt hevételek és kiadások a városi szám-
vevőség által vizsgáltatnak át és a pénztári 
maradványt az iratokkal együtt a megalaku-
landó nagy gyűjtő bizottság veszi át és at-
tól kezdve a társadalomi végzi ezt a hazafiúi 
szent kötelességet. 

A mai napon a- következő adományok ér-
keztek a főkapitányhoz: Csongrádi takarrék-
pérrztár 1000 korona, Kereskedelmi és Ipar-
-barík 500 korona, Tcrday Imre d.r. 20 Koro-
na, Czukor Ignác dr. 50 korona. Zóna jóté-
kony asztaltársaság gyűjtése 150 korona, 
Rieger Lajos 30 korona. Gerencsér László 10 
korona, Berrkő József. 100 korona, Rohonczy 
Testvérek 50 korona, idősebb Aigner József 
100 korona, Sebestyén Józse 50 korona, Ré-
nyi Gyula 20 korona, Bőhrn Erzsike és Ban-
dika gyűjtése 38 korona 10 fillér, Varga Ist-
ván 20 korona (havcnkínt), Seide Rezsőné 
20 korona, Abele bárónő 20 korona, Meskó 
Antainé 20 korona, Jezerniczky Ákos 25 ko-
rona, özvegy Boross Frigyesué 5 korona. 
Szántó József 30 korona (havi). Arany Ká-
roly 10 korona (heti), Nemosok József 10 
korona, Ladányi Miksa 10 korona, Szegedi 
Leányegyesület 100 korona, Kószó István dr. 
10 korona (havi), Kállay Albert qO korona, 
az „Árpád-páholy" 15 család számára havi 
20 koronát ajánlott föl ennek az évnek a í r -
taméra. Nónav Lilyke harmadik gyűjtése: 
Ma beadott 157 korona 73 fillért (ebből Gyu-
lai Nándor adománya 100 K), összes gyűj-
tése 277 K 34 fillér. A legnagyobb elismerés-
sel vesszük tudomásul mii is Nónay Lilyke 
-páratlan buzgóságát. A kisasszony napok óta 

állandóan gyűjtő persellyel jár és az ered-
mény eddig is nagyon szép. 

VAN SÓ! 
A szegedi m. kir. schivatal a következő-

ket közli: 
A sőhivaital a városban tévesén elter-

jedt hírrel szemben közzéteszi, hogy a kö-
zönség szükségletére nagymennyiségű só-
készlet áll rendelkezésre. A sónak a p. ii. mi-
nisztérium által 1914. julius 1-íől megállapí-
tott ára mm.-ként 23 korona. 

Devich István, 
sótárnok. 

A SZEGEDI TANFELÜGYELŐ AKCIÓJA. 
Jánossy Gyula szegedi királyi tanfel-

ügyelő a következő felhívást bocsátotta ki: 
Kedves Kartársaim! Nehéz idők járnak 

felettünk, ellenségeink ránk kényszeritették a 
háborút és nekünk hazafiúi kötelességünk el-
szántan és bátran szembeszállni azokkal, a 
kik folyton ellenünk törnek. Velünk van az 
igazság és a jog és mii bízunk az isteni gond-
viselésben, hogy ellenségünk erejét megtör-
jük és katonáink diadallal és dicsőséggel fog-
nak visszatérni a harcból. Fiaink kint van-
nak a harctéren, hogy dicsőséget szerezzenek 
a magyar névnek és itt hagyták családjai-
kat, akik a legnagyobb nélkülözéseknek van-
nak kitéve. Azok a gyermekek, akik a harc-
téren küzdő apjukban kenyérkeresőjüket és 
gondviselőjüet siratják, szivünkhöz a legkö-
zelebb állanak. Nekünk tehát, mint népneve-
lőknek legszentebb hazafiúi kötelességünk 
gondoskodni arróf, hogy azok a szegény sor-
sú gyermekeknek, akiknek ellátására az anya 
képtelen, a háború ideje alatt nélkülözést és 
szükséget ne szenvedjenek. Szegénysorsu, el-
hagyott gyermekeink nyomorán és ínségén 
véleményem szerint ugy segíthetünk, ha 
azokban a városrészekben, ahol népiskolák 
vannak, a bábom idejére napközi otthonokat 
állítunk föl; hol a gyámotitásra szorult gyer-
mekek napjában legalább egyszer ingyen me-
leg ételt kapnak. A föl állítandó napközi ott-
honok kérdésének megbeszélése végett au-
gusztus 6-án, csiitöNök délután 4 órakor a 
belvárosi községi elemi fiúiskola tornatermé-
ben értekezletet tartok, melyre a t. Cimet 
oh' kéréssel hivem meg, hogy szíveskedjék 
sürgősen Intézkedni arra vonatkozóan, hogy 
az emiitett értekezleten tantestületének itthon 
levő férfi és nőtagjai teljes számiban részt-
vegyenek. 

Hazafias üdvözlettel: 
Jánossy Gyula, 
kir. tanfelügyelő. 

EL A HÁBORÚBA! 
A m. kir. 3. honvéd menetezred pénte-

ken este 10 óra 15 perckor Schopflin Ottó 
alezredes vezetésével elhagyja Szegedet. A 

polgárság bizonyára méltó ovációban togiu 
részesíteni a háborúba induló katonákat. 

Gyermekek a jótékonycél szol-
gálatában. 

(Saját tudósítónktól.) Kedves dokumen-
tumát adjuk itt annak, hogy a lelkesedés 
mennyire magával ragadta az egész társa-
dalmat. Tiz-tizennégy éves gyerekek össze-
álltak és elhatározták, hogy a háborúba be-
hivottak családtagjainak fölsegélyezésére jó-
tékony célú előadást tartanak. A jótékony-
célu ünnepet szük családi körben rendezik. 
A műsor — amely egyúttal meghívó is — 
a következő: 

Tessék a műsort felmutatni! 

* M Ű S O R : 
(EGYÚTTAL MEGHÍVÓ) 

az augusztus 20-án tartandó jótékonycélu 
MATINÉRÓL. 

1. Magyar nóták. Előadja hegedűn: Holló 
Pál. 

2. Egy pof meg még egy pof. Dialóg. Irta: 
Molnár Ferenc. Előadják: Bokor János 
és Neubauer István. 

3. 1. Jelenet „Az ember tragédiájából". 
Előadja: Baraes D. 

4. Levél a tűzben. Vígjáték 1 íelv. Irta: Mol-
nár Ferenc. 

Szereplók: 
A férj .. . Holzer László A feleség Abonyi Mariska 

Inas . . . . Vas Pál. 

5. A vidám nyaraló. Monológ. Előadja: Hoff-
mann György. 

5 perc szünet. 

6. Háttér Pál 5 éves. Csellómüvész. 
7. A színésznő. Vígjáték 1 ielv. 

Szereplők: 
Szafrancziné . ,. Vas lla Ilonka. . Bruller M. 
Mándrucz Terka SchSfferP. Muki . . Neubauer I. 
Dusi - . . . László V. Endre . . Holló Pál 
Eduárd . . , Hoffmann Szobalány Torlay Ida. 

8. A csodagyermek. Monológ. Előadja: IX'ett 
Márta. 

9. Valami hibája van. Vígjáték 1 íelv. 
Szereplők: 

DeLussanAndré Baracs D. Balancourt magánzó Bokor J. 
Cecil, a neje . SchafferM. Nanette, szobalány Bruller M. 

Tombola. Egy tombola kártya ára tetszőle-
ges. Szépségverseny. Egy szavazólap 
ára tetszőleges. (Fiu és leány). A rnii-
sor ára, tekintve, hogy jótékonycélra 
fordittati'k, mindenkinek tetszésére van 
bizva. ",4*oJ3 
A jövedelmet a lelkes ifjak a Délmagyar-

ország-ban nyugtázzák és általunk a főka-
pitány ur kezeihez juttatják. 

Vasárnap délelőtt a maqy. kir. honvéd-

katona ZENEKARA HANGVERSENYEZ. 

Tisztelettel Horváth Ferenc, vendéglős. 

V e n d é g l ő b e n 

KÁVÉHÁZBAN 

F ü & z e r k e r c s k e d é s b e n 

MINDENÜTT KÉRJEN HATÁROZOTTAN 
r 

Ó V A K O D J É K 
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