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Huszadikán lesz 
a szegedi katonanap. 

A behívott katonák szűkölködő család-
jai segélyezésére alakult bizottságok tiszti-
karát szombat délután 6 órára hívta össze 
Bokor Pál' helyettes-polgármester. A város-
háza közgyűlési termében gyűlt össze a tisz-
tikar, melynek hölgytagjai közül a követke-
zők jelentek m:eg: Rósa Izsómé, Raskó Ist-
vánná, Turcsányi Imiréné dr.-né, Vajda Sán-
dorné, lovag Worzikovszky Károlyiné, Len-
gyel Gézáné és Nónay Dezsőné. Jelen voltak 
még: Rósa Izsó dr. országgyűlési képviselő, 
Koczor János, Turcsányi Imire dr., Hauser 
R. Sándor, Jánossy Gyula, Balassa Ármin 
dr., Dobay Gyula dr., Eisenstein, Becsey Ká-
roly dr., Szalay József dr. és Rupp Róbert 
dr., Czitó Károly dandárparancsnok vezeté-
sével pedig a tisztikar képviseltette imagát. 

Bokor Pál helyettes-polgármester beje-
lentette, lvogy a ikatonanap idejének megha-
tározásáért hívta össze a bizottságok tiszti-
kai át. A katonanapot — mondotta — augusz-
tus 18-án tartsuk meg s járuljon hozzá a 
közönség is impozáns módon, hegy ez a nap 
eltérő legyen a többi népünnepektől. 

Turcsányi Imre dr. ajánlotta, hogy ne 
18-án tartsák meg a katonanapot, mert 
IS-ika az hétköznapra esik, 20-ika pedig két-
szeresen ünnepe lenne a városnak, mert ösz-
szeesne a nemzeti ünneppel 

Az értekezlet elfogadta Turcsányi indít-
ványát. 

Somot*yi Szilveszter dr. a programot 
mondta el ezután. 

A külvárost lampionas felvonulásokkai 
értesítik előző nap az ünnepélyről Augusz-
tus 20-án a hölgyek persely-gyűjtéssel kez-
dik az ünnepélyt. A délutáni órákban sátra-
kat állítanak föl s folytatják a persellygyiij-
tést. A városháza erkélyéről tárcgatóznak, az 
összes zenekarok megfelelő dalokat játsza-
nak, az itthon levő színészek kabanészámok-
kal szerepelnek. 

Este 8 órakor tűzijáték lesz, 9 árakor 
pedig a Korzó-moziban hangversennyel egy-
bekötött kabaré. 

Köszönetet mondott ezután a főkapitány 
a Korzó-mozi tulajdonosainak, akik saját 
költségükön elvállalták >az előadást, rekiami-
rozást s az előadás teljes jövedelmét fölaján-
1 ották j ctékcnycéír a. 

Rósa Izsó dr. azt javasolta, hogy a 
gersely gyűjtést és egyéb apró dolgok elinté-
zését bizzűk a Növódö-Egyesületre. Ajánlot-
ta hölgyeknek, hogy tartsanak ebben az ügy-
ben külön értekezletet. 

Balassa Ármin dr. neim 'helyeselte a 
lampionos felvonulást. Komolyabb ünnepet 
kiván. 

Bokor Pál ezzel szemben szükségesnek 
tartja az utcai föl vonulásokat, mert emelik 
a közönség lelkes hangulatát. Ajánlja, hogy 
a programot egy szűkebb bizottság beszé'jc 
meg. 

Az értekezleten Raskó Istvánná dr.-né 
telt még jelentést a Napközi-Otthon napi-
rendjéről. Az otthonban naponta polgárias 
koszttal látják el a bentartózkodó gyermeke-
ket. 

Szalay Józset dr. a munkaközvetítésről 
referált, 320 munkakereső jelentkezett, akik 
közül 160 nyert alkalmazást. 

Balassa Átírnin dr. bejeilenti Kelemen 
Béla dr. képviselő távolmaradásának okát, a 
ki nem kapta kézhez a meghívót, de a követ-
kező ülésen már elnökölni fog. 

Felhívás 
Mint 

koksz 
a szegedi légszeszgyár 
(pirszén) termékeinek 

kizárólagos elárusitói, a ha-
diállapotra való tekintettel 
szükségesnek tartjuk figyel-
meztetni a nagyérdemű közön-
séget, hogykoksz szükségletet 
a saját érdekében minél előbb 
szerezze be. Akikaz átveendő 
mennyiséget f. évi augusztus 
31-ig bej elentik, eztameny-
nyiseget a régi, még f. évi 
április hó 1-én megállapitott 
árak mellett tehetségünkhöz 
képest való gyors szállitásra 
előjegyzésbevesszük. Arend-
kivüli viszonyokra való te-
kintettel csakis előleges 
készpénzfizetés ellenében 
szállitunk. A bejelentéseket 
kérjük irodánkba: Szent-Ist-
ván tér 12. leadni . 

BACH JENŐ és TESTVÉRE 
a szegedi légszeszgyár kokszterniékeinek 

egyedüli elárusitói. 
(Telefon: 126.) 
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Vasárnap és hétfőn 
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Bohózat 2 felvonásban. 

A KÁRTYAVETŐNO 
Nagy dráma 3 felvonásban. 
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MINDEN NAP 

Neki az e l lenségnek! 
Berlinből jelentik: A .katonai hetilap leg-

újabb száma a szárazföldi német hadsereg-
nek következő üdvözletét közli, amelyet, a 
f láttához intézett: 

— Anglia is ellenünk van! Ha Albion 
nem vetette volna oda elénk a harckez-
.tyftt, a császári haditengerészet, amig a 
hadsereg súlyos harcban áll két front el-
len, a türelmetlenségtől, remegve kérdezte 
volna: és mink? Most meg van oldva a 
válasz erre a kérdésre. Haditengerészetünk 
u leghatalmasabb ellenféllel száll tengerre, 
amit eddig a világ ismert. Amig a régi had-
seregnek kötetekre való hosszú, dicsőséges 
története van, addig az ifjú császári hadi-
tengerészet eddig csak az elöszőt irta meg, 
amely egyes csillogó haditetteket mond el. 
Most. azonban fölüti a. főkönyvet is és iioz-
záfog, hogy benne ércből való tollal irja 
le: a derék Augsburg megkezdte az első 
fejezetet. Minden német tudja azt, hogy a 
zászló siilyedhet, de ezt a lobogót soha-
sem lehet letépni. A hadsereg büszke fia-
tal testvérére, amikor az eljövendő napok-
ra pillant! Sok szerencsét a nagy tiizpró-
bá'hoz! Neki az ellenségnek! 

VARSÓBÓL ELVITTÉK AZ ÁGYUKAT. 
A krakkói Wielkopolamn cimii lengyel 

újság varsói levelet közöl, amelyben ez ol-
vasható : 

Megfelel a valláságnak, hogy az oroszok 
elvitték Varsóból az összes ágyukat a má-
sodik védelmi vonalra. Ez értihető is, mert 
Varsó erődítéseit a mult éviben teljesen le-
hordották s ezért most, mint erősségnek nincs 
semmi jelentősége. A varsói citadella is gyön-
ge alkotmány, aimetly nem áTlaná az ostro-
mot. A varsói lakosság minden rétegével be-
szélgettem s azt a meggyőződést szereztem, 
hogy a német és osztrák-magyar fegyverek-
nek senki sem állana ellen, sőt örömmel néz-
nek a szövetségesek közéli uralma elé, mert 
helyzetük javulását várják tőle. 

Hogy harcolnak a mi katonáink. 
Bukarestből jelentik: Román polgárok, a 

kik tegnap tértek vissza azokról az orosz 
vidékekről, alhcil a monarchia és Németország 
csapatai diadalmasan vonulnak előre, egybe-
hangzóan azt .mondják, hogy az oroszokat 
valósággal megrémítette a váratlan és vak-
merő előnyomulások. De különösen a novo-
sielicai előcsa tarozásokról beszélnek különös 
elismeréssel. Oroszoktól hallották, hegy « 
monarchia előőrsei itt valósággal kelepcébe 
csalták az orosz előőrsöket. Látszólag visz-
szavonultak s az orosz előőrsök erre üldöz-
ték őket. Amikor a mcmaj'chia előőrsei egy 
előre kijelölt, védettebb helyre értek, hirte-
len támadásba .mentek át, két oldalt bekerí-
tették az oroszokat, akik „teljesen áldozatul 
estek saját ügyetlenségüknek". Igy mondot-
ta ezt egy orosz tiszt az egyik románnak, 
aki még azt is hozzátette, .hogy a monarchia 
csapatai mindenütt meglepő ötletességgel és 
bátorsággal operálnak az orosz-lengyel harc-
mezőn. 

HARMINC MILLIÓ KAUKÁZUSI MOHA-
MEDÁN CSAK INTÉSRE VÁR. 

Nemrég azt írták a magyar lapok, hogy 
a budapesti török fökonzul eltűnt Budapest-
ről és nyomaveszett. A rejtély megoldódott, 

Kezdeta 9 árakor 

Ma vasárnap ^ ^ 
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Nagy Tombola-est 
remek nyereményekkel . 
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