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velet. adot t ált, amely J a k lője vie M. í.ainitó-
thoz íMiaM iZvoirii iklha szólt, ÍE&rie löalbrinovic az 
általa hozott ihouiltóíkat., 'bocw.niiHigiOíkat és 'lő-
szert; Prinoipiiok és 'Gr.albiez.iiek á t ad ta és a 
mölláreniddit Ifimáinioe-al együt t Malii Zvonniiká-
ba meiiit. 

Ott ímegitalál'tia Jak to jev ie taní tót , .aki-
inek a .ltísniicai b a t á r kap i tány tevéiét á tadta . 
lErne az utóbbi a szebb hiatáronszienieiket érte-
sítette. Midőn löalbninovie a 'tiandtó'v,a'l együt t 
később ezekhez «. Ihatárőnszemekhez jö t t , m á r 
egy ember vár t rá, aki ásón alkon: a Drinán á t 
Nagy Zvornikba, Bosaniába vitte. 

Ornnlan imént lazutáin Cabrinovic Tuzlára , 
Jc> van ovié Máskához. 
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A főispán a munkaadókhoz. 
(Saját tudósítónktól.) Cicatricis főispán 

a következő felhívást intézte az összes szege-
di kereskedelmi testületek, egyesületek és ipa-
ri alkalmazottak utján a munka a dákhoz: 

A 'mostani történél,rni pillanatokban, imá-
ikor az ország védkötelie's férfi-népsége 'hazánk 
védelmére 'harcba 'megy, a memzeiti becsület 
megvédésének ügye az álltam .minden egyes 
polgárától fokozottabb kötelességteljesitést kí-
ván; és nem csupán a 'hatóságokra, 'társadal-
mi testületekre, iliauem az egyesekre és mind-
azokra, akik a haza iránti kötelességüknek 
fegyverrel neimi telhetnek eleget, — azon haza-
fias kötelességet rój ja, hogy teljes odaadással 
támogassák azokat, akiknek támaszai, ke-
nyérkeresői a harcitérre vonullitak és ott' 'tel-
jesitik a haza iránti legszentebb kötelességü-
ket, Ez a hazafias és emberbaráti áldozatikész-
ség teszii kötelességünkké, hogy lehetőleg gon-
doskodjunk annak a kereskedelmi és ipari al-
kalmazottnak, továbbá a gazdasági cselédnek 
itthon maradt család járót, aki a békében a ma-
gyar földnek munkása és most a nehéz pilla-
natokban annak vérével védelmezője. 

Jól tudóm;, hogy mily helyzetben :van ma 
a, ununk a adó maga is, de azt is tudom, hogy 
hazafias hívó szóra minden áldozatra! kész 
és habozás nélkül siet azok családtagjainak' 
támogatására, akiknek 'békés időkben gazda-
sági tevékenységét igénybe' vette. .Ettől indít-
tatva, arra kérem fel a tekintetes Címedet, 
szíveskedjék a munkaadóikat alkalmas mó-
don fölhívni, hogy a .gazdasági cselédek és 
munkások itthon maradt családját vegyék a 
gazdák, munkaadók pártfogásukba és a mun-
kaképes családtagok alkalmazása, a járan-
dóságok méltányos kiszolgáltatása által és 
áltálában a jótétemény; bármely alkalmas 
módján mentsék meg őket a nyomorúságtól 
és az emberszeretet cselekvő munkássága ál-
tal a hazáért küzdő harcosok könnyező csa-
ládjának szerezzék >mieg a szeretetet, a rész-
vét és segítés áldásait. 

Kérem a ték. Cimieí airra is, hogy szemé-
lyes közbenjárásává:!: igyekezzék odahatni, 
hogy az abban foglaltak megvalósítása 
munkaadók minél szélesebb rétegének bevo-
násával biztpsittassék és hogy minden gazda 
és munkaadó nemes önfeláldozással sürgő-
sen hozza meg a nemzet és a haza érdekében 
teljesítendő áldozatokat. 

Kelt Szeged, 1914. augusztus hó 11-én. 
Dr. Cicatricis, 

főispán. 

Itt jegyezzük meg, hogy Cicatricis főis-
pán ma elutazott Szegedről, 

— Fölállítják a harmadik polgári iskolát 
jankovich Béla dr. kultuszminiszter szerdán 
eiralot intézett Jánossy Gyula: tanfelügyelő 
utján Szegedhez, amelyben kijelenti, hogy a 
nannadik polgári iskola fölállításának fölté-
teleit hajlandó elfogadni. Amint a közgyűlés 
elhatározta, a város építteti föl az iskola:, er-
re a célra százezer koronát biztosit, ezzel 
szemben a miniszter tárcája terhére vállalja 
az iskola fentartásának személyi és dotegi 

orzo-mozi 
nyári helyiségében. 

T e l e f o n : 1 3 - 9 6 . Jf 

Madásait egyaránt, sőt a tandíjaikból befolyó 
összegeket is a fölveendő százezer körön ás 
kölcsön törlesztésére átengedi a városim 

— A szegedi színészekhez. Almássy 
Endre szegedi színigazgató ez uton is érte-
siti társulata tagjait, hogy a 'Színház üzeme a 

I náboru miatt egyelőre tovább szünetel és i. 
hó 16-án nem kell Gyulán megjelenőtök. 

- SzAK -SzTK mérkőzés jótékonycélra 
A bevonult katonák családtagjai segéiyezése-
re alakult bizottság támogatására siet most 
S/ ged két sportegyes ál.ve azaltal, nogy egy 
minden tekintetben érdekes mérkőzés teljes 
jövedelmét ezen nemes célra kívánja fordi'a-

'ru. A mérkőzés vasárnap délután 5 órakor a 
SzAK ujszegedi sporttelepén lesz lebonyolít-
va. A pénztár kezelését maga a segélybizott-
üag fogja .ntézni. Reméljük, hogy a nagy 
sporiérdeklődés mellett a jótékonycél érzete 
m.nél nagyobb számban fogja a közönség t 
vonzani. — Kedvezmény nincs. Az egyesűle-
•CK vezetőségei is belépődijat fizetnek. A 
SzAK pályán érvényes rendes helyárak lesz-

— Háborús tüntetések a Korzó-moziban 
A publikumnak a háborús hírek iránt való fo-
kozott érdeklődését igyekszik kielégíteni a 
Délmagyarország azzal is, hogy esténkén: a 
Korzó-moziban vetítve közreadjuk a legújabb 
háborús eseményekről szóló táviratainkat, 
ügy-egy távirat nyomán, amely német dia-

dalról, vagy az oszt rák-.magyar sereg ujabb 
előrenyomulásáról szó'l, mint a villamos szik-
ra, pattan kii a lelkesedés a közönségből és 
percekig tartó tüntetést rendez. Ez a jelenet 
megismétlődött többször is a szerda esti mo-
zi- el pad ás'on s a lelkesedés1 különösen akkor 
ragadta magával a közönséget, amikor az 
osztrák-magyar sereg északon való ujabo 
előretörését és egy orosz város elfoglalását 
adtuk hir ül. Lelkesen, tapsolt a közönség arra 
is, hogy a galíciai cionisták kiáltványt bocsá-
tottak ki a zsidó ifjakhoz, hogy önként lépje-
nek be az osztrák-magyar hadseregbe. 

— Adomány. Grosz Mór a Délmagyar-
ország utján 30 koronát juttatott a behivot-
tak családtagjainak. 

— Német hercegek a háborúban. 
Berlinből jelentik: Vilmos nőmét trónörökös 
az első lovas gárda-hadosztály élén a fran-
ciák ellen indult és kezdettől fogva részt vesz 
a háborúban. Ám nem ő az egyetlen tagja a 
német uralkodó családnak, aki hadba vonul, 
minthogy Vilmos császár rendelkezése sze-
rint a dinasztia minden katonaitiagja köteles 
részt venni a hadviselés veszedelmeiben. Bei-
llői jelentés szerint ott van a .harctéren Eitel 
frigyes herceg, a császár második fia, aki az 
1. gyalogos gárda-ezrednek őrnagya és egyik 
zászlóalj parancsnoka. Oszkár herceg, aki ép-
pen most házasodott, ugyanennél a gárda-
ezrednél századparancsnok. Adalbert herceg 
a tengerészetnél szolgál immár tizenhárom 
éve. Teljesen ismeri a .haditengerészetnél a 
szolgálat minden ágazatát. Sokat utazott kül-
földön is; állandó látogatója volt a tengeré-
szeti akadémiának s .tnost sorhajókapitány. 
Az észak-tengeri flotta vezérkarához van be-
osztva. Henrik herceg, Vilmos császár test-
vére pedig a német flotta legmagasabb rangú 
ellentengernagya voiit. Akltiv szerepe nem. lesz 
a háborúban s m'iint a flotta főfelügyelője fog 
működni. Erigyes Lipót herceg, Erigyes Ká-
roly herceg fia, vezérőrnagy ugyan, de mái-
nem teljesít aktiv szolgálatot. Legutóbb had-
ser egfe Irigyelő volt. Lehetséges azonban, hogy 
a háborúban mégis egy sereg parancsnoksá-
gát 'fogják rá bízni. Henrik herceg fiai a ten-
gerészeihez vannak beosztva. Erigyes Lipót 
herceg fiai közül a két idősebb: Erigyes Zsig-
mond és Erigyes Károly hereegek a danzigi 
1. testőr-huszárezredben főhadnagyuk, a leg-
fiatalabb: Erigyes Lipót herceg az 1. testőr-
gyalogezrednél hadnagy, frigyes Károly her-
cegnek nincs katonai rangja, de mint kitűnő 
sportember ismeretes és a császár rendeletére 
szinten részt vesz a háborúban. 


