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gyermekrulha, 17 pár gyenmtekiharisnya, 11 drb 
különféle ruha. Bernátih István 2 drb játékok, 
özvegy Fixek Ágostonné 1 kosár alma. 
Holtzer Emilné 15 liter tej. Dékány Pálné 
főtt kukorica. Varga Mihályné 1 kosár alima, 
Hodács Antal 15 kg kenyér. Müller Jánosné 
1 kosár alma. Móricz Józsieíné 1 ikosár alma. 
Szimies Ferenoné 1 kosár alma és 1 cipó. 
Hahn Erzsike 2 drb dinnye, 1 kosár alma, 
Katona Józsefmé 1 ,kg háj, 8 drb gye rímek ruha. 
Lindemfeld Bertalan oukorkaüzlet 1 kg cukor-
ka. Petrov Ilonka 1 kosár alma. Nagy Amcika 
gyermekjáték. Mogán Jakabné 50 drb kifli. 
Kiss Gyuiláné 2 kosár alma. Mogán Róza; l 
kosár alima. Kitt-ka Zoltánné 3 kosár alma. 
Pászthy Ilona 1 drb labda. 

Napközi Otthon vezető: Ádám Sándorné. 

HIREK 
oooo 

Adakozzunk a Vörös Kereszt Egyesü-
letnek ! 

Segítsük a hadbavonultak családjait 
és az elesettek hozzátartozóit! 

Pipogyák és kávéházi komitáesik. 
(Saját tudósítónktól.) Két veszedelmes 

típus, ha nem is pusztít, de okoz félelmet Sze-
geden és általában itthon. Egyik a pipogyák, 
másik a .kávéházi komitáesik bandája. 

Pipogyák is vannak közöttünk. Mig a 
nemzet tulonr túlnyomó többségét ifajkülünő-
sé g és korkülönbség nélkül meghódította, ma-
gával ragadta a háborús láz, a minden áldo-
zatra kész lelkesedés és a renditihetetleui bi-
zalom fegyvereink győzelmében; — mig ka-
tonáink dalolva mennek a harctérre és az itt-
hagyottak szemében már-már irigylés tár-
gya a katonai egyenruha; — mig asszonyok, 
leányok, öreg emberek és- gyermekek egész 
sokasága valósággal töri magát, hogy bármi-
féle szerephez jusson a háború szolgálatában : 
addig kislelkü pipogyák is ténferegnek kö-
zöttünk, akiket beteggé tesz a harci lárma, 
akik szorongva lesik a háborús híreket, két-
kedve fogadnak minden kedvező tudósítást, 
de rögtön elhisznek minden rosszat, amit hal-
lanak, sőt mérhetetlen gyávaságukban és 
rémképeik szuggesztív hatása alatt többnyire 
maguk gyártják s hozzák forgalomba a kép-
telen nél-képtelenebb pletykákat. 

Komolyan kellene venni minden riasztó 
pletykát és útjába állani. El se hinné az em-
ber, ihogy egy kemény rárivatlássa!, szigorú 
rendreutasitással, .mely a pipogyának torká-
ba forrasztja a szót, — mennyi fölösleges iz-
galomtól szabadifhatnók meg alkalomadtán 
hiszékenyebb természetű embertársainkat. Ha 
már az ilyen szerencsétlen annyira fél musz-
kától, franciától, szerbtől, hogy folyvást rém-
képeket lát, — hát tainitsuk meg félni a bátor 
szivii .magyartól is. 

Na és a kávéházi komitáesik! Azok se 
kutyák, hanem rnég rosszabbak. Ezek többet 
hazudnak rólunk, mint az egész nagy francia 
sajtó és akik — arcukon az álbeavatottság 

bélyege — kósza hióbhírekkel megrettentik a 
becsület mezején harcolók családjait és go-
nosz pletykáikkal egy erkölcsi kolera baeii-
lusait terjesztvén, lelohasztják a közhangu-
latot. 

A haza kártékony ellenségei ez éjjel-
nappal -működő hazugsággyáraik. Végezni keli 
veiiik. Ebez nem kell, katonaság. A kávéházi 
komitácsit elhallgattathatja a közönség is. A 
közönség öklét helyezheti e hazug szájára a 
hatóság pedig rögtönitélő erélyességgel talán 
huszonötöt mérhetne e züllött tlelkü, férfiatian 
itthonmaradottakra, akiinek fáj a mieink bá-
torsága, fölénye és sikere. Huszonöt botot ez 
erkölcsi kutmérgezőknek, akik keselyű lelkűk-
kel erkölcsi baissere spekulálnak. Ököl és bot 
való ezeknek. Mint az éretlen, gyermeket, ugy 
kell megfenyíteni e beteg lelkű vészmadara-
kat. Szájon kell legyinteni a kávéházi komi-
tácsit és igy kell kiütni a hazugságbombát, a 
melyet állandóan rossz nyelvén hord. 

- Személyi hir. Cicat/icis Lajos dr. fő-
ispán kedden Szegedre érkezik. 

- Szegeden és Nagyváradon. Egyik 
nagyváradi lapban olvassuk, hogy azon a 
napon, amikor megjött a hine a kraszniki 
győzelmünknek, ennek örömére a városházá-
ra azonnal kitűzték a magyar, az osztrák és, 
a német lobogót. Ezzel kapcsolatban arra 
gondolunk, hogy Szegedre szintén megjött a 
kraszuiki diadal híre és más győzelemről is 
bizonyára értesült a mi magisztrátusunk, — 
de a városházán mégse láttunk szövetségi lo-
bogókat. A mi városházánk tornyán még 
csak magyar zászlót se láttunk. A mi város-
házánk körül semmi jel nemi .mutatja soha, 
hogy a nemzeti fővárosé akarna lenni. A mi 
yárscházánk körül semmi olyan jel sem akad, 
amely,azt bizonyítaná, hogy tudnák az urak, 
mi a hazafiúi és emberbaráti kötelesség ezek-
ben a nagy időkben. Pedig tudják. 

— A hős hadnagy haiala. Dédy Heniik sze-
gedi utászhadnagy, a temesszigeti s kevevárai 
sorozatos haditettek elszánt hőse, tegnap dél-
után félhárom órakor meghalt. Egy ragyogóan 
szép, megérdemelt boldogsággal teli pályá-
ról sodorta le a blál, arról a pályáról, mely a 
haza, a király és a szabadság dicső eszmé-
jének lobogó szövétneke kell, hogy legyen. És 
Dédy Henrik fölismerte magasztos hivatását, 
liiien szolgálta királyát és szeretett hazáját, 
mindaddig, mig egy ellenséges golyó a te-
mesvári helyőrségi kórház halálos ágyára 
nem juttatta. 

Dédy Henrik, aki a Keveváráról a Dunán 
át intézett első hősi expedícióban vett részt, 
dicsőséges elszántsággal küzdött. Bátorsága 
és elszántsága a legfelsőbb helyen is elisme-
réssel találkozott, amennyiben őfelsége a lvadi 
díszítéssel ellátott katonai érdemkereszttel 
tüntette ki a bátor és lobogó ha-rcikedvii ka-
tonát. A legmagasabb helyről jött kitüntetés-
sel egyidöben azonban, egv ellenséges szerb 
golyó váratlanul útját állotta a kitűnő katona 
további hősiességének. Súlyosan .megsebesült, 
ugy hogy lábafejét amputálni kellett. A sú-
lyos és sok-sok lelkiismeretet igénylő mű-
tétet a temesvári helyőrségi kórházban vé-

gezték el Dédy Henriken, akit édesanyja gon-
dozott féltő szeretettel. A mii-tét sikerült is, a 
•mindenkitől szeretett fiatal tiszt helyzetében 
látszólag javulás mutatkozott. Környezete 
örömteljesen remélte, hogy megmenthető lesz 
az életnek. A sors azonban máskép rendelke-
zett, Dédy Henrik tegnap hirtelen ro-sszabbui 
lett és rövid agónia- után vérmérgezés követ-
keztében délután fel három órakor, életének 
huszonnegyedik évében elhunyt. A rokonszen-
ves, csodálatos bátorságú katonatiszt fia volt 
Dédy Henriknek, a külügyminisztériumba be-
os z tot t kor mán-yf a n ácsos n ak. rí o 11 te t amé t 
hétfőn délután három órakor szentelték be a 
helyőrségi kórház halottas kamrájában, ahon-
nan azután a józsefvárosi pályaudvaron át a 
Wien melletti Mödlingbe szállították el és 
ott helyezik örök nyugalomra. 

-- A vasutas szövetség és a háború. 
A hadiállapot alatt a vasutas szövetség foko-
zott tevékenységgel áll tagjai szolgálatába. 
Az országos központi vezetőség a kerületi el-
nökségek utján ugy a szövetségi, mint az azon 
kiviil álló kartársakat minden ügyes-bajos 
dolgaikban a legmesszebbmenő támogatásban 
részesiti, tanácsokat ad, 'útbaigazítással szol-
gál, gyűjtést indit tagjai sorában és rendkívülí 
esetekben segélyt nyújt a hátramaradottak 
számára. A szövetségi kerületek tagjai szük-
séges útbaigazítás és tanács végett fordulja-
nak a kerület elnökségéhez. 

— Nagylak áldozatkészsége. Az áldozat-
készségnek szép példáját mutatja Nagylak 
község, A hadba vonultak családtagjai részére 
néhány na]) alatt 8000 korona gyűlt össze, 
azon az alapon, hogy minden hold föld után 
egy liter búzát, vagy ennek megfelelő 30 fillé-
res önkéntes adót róttak ki a lakosságra. Ha 
minden község követné ezt a hazafias példá-
ját, ugy az nagy mértékben elősegítené a se-
gélyezés ügyét. 

— A s egedi városi fördő ftlügyelő,e 
értesíti a fürdőző közönséget, hogy szeptem-
ber 1-től a fürdő reggel ó órakor nyílik és 
este 6 órakor záródik. Szeptember 2-ikátóI 
a női első--és másodrendű kádfürdők minden 
napon délután 2 órától este 6 óráig nyitva 
lesznek. 

— Galambokat nem szabad lőni. A há-
borúban tudvalevőleg a posta galambokat is 
fel szokás használni. Ezzel kapcsolatban Sze-
gedre, valamint valamennyi törvényhatóság-
hoz a belügyminiszter a következő rendeletet 
adta ki: 

Hivatkozással a magyar királyi minisz-
térium rendeletére a végből, hogy a saját 
használatunkra szolgáló galambok miinél na-
gyobb kimél-etben részesüljenek, minden faj-
tájú galambnak bárhol való lelövését eltiltom, 
A netán véletlenül meglőtt posta galambokai" 
a legközelebbi rendőrhatóságnak kell beszol-
gáltatni, amely az ilyen galambokat a Colum-
bia postagalamb állomásnak Buda'pest, Futó-
utca 44. haladéktalanul beküldeni tartoznak. 
Felhívom Címet, hogy ezen rendeletemnek a 
legszélesebb körben leendő 'közhírré 'tétele és 
szigorú végrehajtása iránt intézkedjék. E ren-
deletemet közöltem a ur. kir. csendörkeriileti 
parancsnokságokkal és a határszéli: rendőr-
kapitányságokkal. Sándor, belügyminiszter. 

A Délmagyai ország telefonjai 
Szerkesztőség 305. 
Kiadóhivatal 81. 
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