
8. DÉLMAGYARORSZÁG Szeged, 1914. szeptember 20. 

sem 65 embert erősen megvasalva Paincswá-
ra szállíttatta. Itt Ítélkeztek fölöttük 'és va-
lószínűleg már el is nyerték méltó bünteté-
sükéit: .a kötelet. 

A szegedi katonák más nap kivonűMak 
Borosából, nnent megjött az ujabb ,katonai 
erősítés, amely imcist megszállva ta r t j a az 
egész vidéket Panesova és Zimony között. 
g:ai i>iMigiamimii i i imaimugai<mmma>ai 

A szegedi társadalom 
adománya. 

38. sz. gyüjtőiven, Gyűjtő: Steiner Ja-
kabné. Adakozók: Keniicliereisy Sz. J. 40 fillér, 
Nagy Ilona 50 f, Jenei József 30 f, Steiner 
"Jakab 1 K, Pálilay 20 if, Nagyiván János 20 f, 
Kónya Istvánná 20 f, Farkas Antal 40 ,f, Ose-
hák József 50 f, N N 40 f, Fanka.s Sámdér 40 f, 
Steiner Miklós 60 f, Jenei Mihályné 20 fill., 
Lédetrer Illés 50 f„ összesen 5 kor. 70 fiilk 

41. sz. gyűjtői ven. Gyűjtő: Schaohtitg 
Olga és Fonyó Piri. Adakozók: N N 1 kor., 
Völgyestsyné 2 kor., N N 60 f., Pintérné 1 K, 
Szűcs Jónny 1, P. P.-né 1, R. D.-imó 1, Már-
kusné 1, özvegy Jesch Lászlómé 1, N N 1, 
BŐhm Antal,n© 2, Erdélyi Anidrásné 1, Ptidler 
Öándornó 1, dr. Némedy Gyulán© 1, N N 50 f, 
Schuliné 2, N N 1.80, Albusin© 1, N N 1, Vér-
tesné 1, Kiss Miksa 10 f, Rényi Margit 4 K, 
Reáner Izsón© 2, Janik lElekiné 1, Kormos Jó-
zsef né 1, N N 1, I). 10 K, Klein 1, Ozititer 1, 
Répás Andrásné 1, Adler Gyula sörraktár 
1, Mezei Józsefré 2, Ta,nmer 1, N N 1, N N 1, 
N N 1, Bea dán József 1, N N 80 f, összesen: 
53 kor., 80 fill.; ugyanazon az ivén N N 2 K, 
N N 1, Sándor Edéné 1, Krémer H. 2, N N 
30 f, D. iR. 2 K, összesen 8 kor. 30 fill. 

44. sz. 'gyűjtőiven. Gyűjtő: Vajda Klári 
és Krausz Klári. Adakozók: Martonné 1 K, 
Böresökné 1, Yaroháné 1, N N 1, Kelemen 
Samu,né 2, dr. Erlicznié 1, 'Villák Vilma 2, 
N N 14 f, özvegy Fleiszig Mórné 1, özvegy 
Tiohy Jánosné 2, Hanptragilné 2, özvegy 
Luikáosné 1, N N 40 f, özvegy Branyiozky 
Endrén© 10 f, N N 1 K, Özvegy Szappanos 
Péterré 5, Perháes 1, N N l, N N 1, N N 1, 
özvegy Nagy Sándorné 1, dr. Vig Sándorné 
2. Weisz N. 1, Bobm Sándor 20 K, összesen 
49 ^ r . 64. fill. 

48. sz. .gyüjtőiven. Gyűjtő: Simíts Ferenc-
ná. Adakozók: Simíts Ferenc főreáliskolal 
tanár szeptember' havi 10 K, Várossy Gyula 
orszigy. képviselő 50 K, ,N N 5, Dittriiob M 1, 
özvegy Fisélier Józsefné ós leánya szeptem-
ber havi 6, dr. Fenyves KoméLné szeptember 
hacvi 10, Kátai Lajos főmérnök szeptember 
havi 5 K, összesen 87 kor. 

56. sz. gyüjtőiven. Gyűjtő: Gárgyán Im-
re. Adakozók: Gárgyán Imre 50 K, N N 50 f, 
Gárgyán Sándor 2 K, Horváth N. 1, Sz. M. 
50 f. Katona, Ilona 3, Kovaiik Mária 2 K, 
összesen 59 kor. 

60. sz. .gyűjtőiven. Gyűjtő: Székely Gá-
borné. Adakozók: Székely M. 10 K, Székely 
Gáborné 10 K, összeten 20 kor. 

70. sz. gyűjtői ven. Gyűjtő: Rákóczy 
egyesület. Adakozók: iA ^Szegedi Rákóczi 
Egyesület" 50 íkor. 

81. sz. gyűjtői ven. Gyűjtő: dr. Végman 
Ferenc. Adakozók: Zombory Antal 20 kor., 
Lugosity János 2, Sdhwarcz Imre 10 fcorana, 
október 1-től minden hóban 10 K, összesen 
22 korona. 

86. sz. gyüjtőiven. GyüljitŐ: ICövessy Jó-
zsef a .belvárosi fiúiskola neszére. Adakozók: 
Cóikós Gyiula tanító 8 K, Kövessy József a 

belvárosi közs. népiskola tanítói 'és tanítónői-
nek szeptember havi fizetésiének 1 százaléka 
32 K, összesen 40 K. 

87. ez. gyüjtőiven. Gyűjtő: Winter Ibo-
lya, Adakozók: Tihanyi Dusi 10 fill., Bém 
Lídia 10 'f, Tun Gábor 1 K, Rubó Józsefná 
40 f, Vértes 30 :f, N N 10 f, Engkinder József 
10 f, N ,N 10 f, Petrer N 10 f, N N 10 f, N N 
N N 10, 20, 20, 20, 20 f, Bánit 10, iM. 20, Fo-
dorné 10, Bnohwiaild 40, N N 10, 40, 20, 10 f, 
H. E. ,10 :f, Vinioze Pistika 50, Winterné 10, 
P. I. 10, Spócz lAntailnó 40, W. A. 20, Beck 10, 
F. ,E. 10, N iN 10, Weisz 'Zoltán 30, G. I. 20 f, 
S. I. 10, V. 1. 20, 'E. M. 20, N N 20, Fonyó 
Palkó 20, Eisperanitó 20, Fr . Sándor 10, Hor-
vátibná 20, N N 20, 20, 20, 20, 20, Szabó Géza 
10, Kise Józsidfné 20, N N 10, iSinger Aranka 
10 fill., összesen 10 kor. 50 fill. 

HÍREK 
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Max Linder. 
(Saját tudósítónktól.) A ihangulatos, fi-

nom bájjal] átszőtt mozi-iesték hőse, Max 
Linder nincs már. Örökké mozgó, jellegzetes 
alakja, aiz idegességig változó, ugráló arc-
vonása elcsöndesültek, elsimultak. A nagy 
színész, akiinek művészies alakit ásait, ragyo-
gó humorát iáz egész világ kaoaigó ilólekzettel 
figyelte, végkép kivonult a mozgóképszín-
házaik homály cs TniiíliliŐ jébed. 

Egy röviid, szűkszavú távirat adta hí-
rül, hogy a nagy moziszinész Lüttich ostro-
mánál elesett. Ellenséges golyó érte, mely 
kioltotta azt a melegen, művészies szerény-
séggel dobogó szivet, melynek minden sóha-
ja csak j óikedvet, derültséget és hahotát je-
Jenitett a közönségniek. A nagy színész végig 
játszotta szerepét, Egyénisége, mely mindun-
talan: és örökké a veszedelmek és belyzetk'a-
tasztrófák romjain állott, ilékiiíesinyelte a ha-
lált, szembeszállott és legyőzte á legveszé-
lyesebb szerepéit is, most sem tagadta meg 
magát. 

,A művész, ia Iwhém. szív sclteem rettent, 
meg a veszélytől. Max Linder is bohém volt. 
Sutba vetette szerepeinek töltetlen piszto-
lyait, otthagyta a mozi-operatőrt, ki vala-
hányszor az ő jeleneteit rögzítette meg, meg-
szűnt pontosam működő gép lenni és vele 
játszott, vele érzett — ott hagyta kollégáit, 
kolléganőit és elment, hazát védeni. Max 
Linder erős akarat volt, művészete jogos 
büszkeséget oltott ibelé, nem is ifélt a haláltól, 
neki nem imponáltak a fegyverek, a lánco-
latos veszedelmek. 

Odaállította karcsú, jól ismert alakját, az 
ellenség elé és eljátszotta, életének egyik leg-
nehezebb, legsúlyosabb Ijteereipét. Azt hitit©, 
ez 'ís csálk' olyan filmre való esemény, mely-
nek ő ,a fcözéprpantja, á többiek csak statisz: 
fák, amolyan alantas, mélléfeszeirepet játszók. 
Talán mosolygott is, hiszem kellett a szerep 
szerint. Talán maga a tábornoka volt a ren-
dezője, akii leszállott lováról és odament hoz-
zája éis ikórte: 

— Kedves Linder, éhben a szerepben kü-
lönösen tüntesse ki magát. Nagy, szenzációs 
kép ez, itöbb ezer méter hosszú, nagyon ve-
szélyes, de kérem vigyázzon, él ne rontsa 
valahogyan a filmet. (Hiszen nagyon sokba 
kerül. Tehát most, vigyázat! . • • , 

És Max 'Linder vigy ázott és készült. Vár-
ta a;z operatőrt, aki nem mutatkozott sehol, 
kereste a. gépet, melynek leneséi e feléje van 
irányítva, de nem látta sehol. Pedig a jele-
nés már megkezdődötit. iA gép is berregui 

kezdett, valahol messze tőle és nagyon fur-
csán, nagyon, szokatlanul éis nagyon hango-
san. De a rokonszenves, jó Maxi azért ját-
szott tovább. Kitűnően tudta a 'szerepét, szi-
ve ujjongott és 'egy pillanatra elmélázva 
gondolt szegény jó anyjára, akinek ebből a 
fényes, szenzációs sikerből diámét- kijut egy 
kis jóleső öröm és egy kis fiúi 'Szeretettel 
adott pénzbeli támogatás. 

A gép ismét, hangosabban berregett. Max 
Linder agyálban megakadt ,a, gondolat, egy 
sóhaj tört fel a melléből és végig zuhant W 
földön. Ez nem volt a szerepében, de nagyon 
jól játszotta. Miire .a statiszták hozzáértek, 
már halott völit. 

Az operatőrök és a darabreudezők téved-
tek. Bohózat helyett tragédiát játszattak ve-
le. De már késő volt. .A film készen, állott, a 
idarab hőse meghált. E darab után több.ko-
média már sohasem jöhet . . . 

— Kinevezés. A hivatalos lap legutóbbi 
száma közli, hogy Rósa Andor dr.-t századosi 
ranggal a Vörös-kereszt központi biztosává 
nevezitek iki. 

— Ki5szönet az adakozóknak. A sze-
gedi Vörös-kereszt rókusií üdítő állomásán a 
sebesült katonák részére következők adakoz-
tak: Keller vasúti vendéglős 2 táil sonka, 
ital, szalámi. László Gyulán© 2 üveg rum, 2 
üveig eszenc, tSdhiffer Lajos lailezredesué 4 li-
ter esizenc, 3 drlb magi,. Nónay Dezsöná 4 liter 
eszenc. Köszönettel a Vöröskereszt elnöksége. 

— Németország és a belga műkincsek. 
Belgium katonai főkormányzója a porosz 
belügyminisztériummal és ikultuszminiszté-
riuimmal egyetértően bizonyos rendszabályo-
kat léptetett életbe a meghódított Belgium-
ban, amelyeknek célja, hogy a belga mű-
kincseket megóvja a pusztulástól. Ezek az 
intézkedések jórészt az építészeti műkincsek 
megőrzésére vonatkoznak, amelyeket meg 
kell óvni a rablóktól és fosztogatóktól. A 
műkincsek védelmének feladatát a berlini 
iparművészeti müzeutn igazgatójára, dr. von 
Fáiké kormánytanácsosra bizták, akit be-
osztottak a belgiumi polgári kormányzathoz. 
Tervbe vették azonkivül több 'művészeti 
szákértők kiküldetését is. 

— Szederlevelet szedő diákok É dekes 
felszólítás érkezett a had ügy minisztériumtól 
az iskolák igazgatóságaihoz. Arra kéri ben-
ne őket, hogy szedessenek a 'tanulókkaLrá-
érő idejükben szederlevelet, mert a hamvas 
vagy Seregély-szeder leveléből kitűnő tea 
főzhető a katonák számára. Jó, meleg teára 
pedig, tekintettel arra, hogy téli hadjárat előtt 
állunk, ugyancsak szükségük lesz katonáink-
nak. Ma délelőtt érkezett ez a felszólítás s 
délután már százával mentek ki a mezőre 
diákjaink tanáraik vezetése mellett szederle-
velet szedni. De sürgős is a dolog, mert ha a 
szeder levelét már megcsípte ,a dér, nem 
használható. A leszedett "leveleket az iskolák 
padlásain és udvarain megszári-tják és ugy 
bocsátják a hadvezetőség rendelkezésére. 
Érdekes látvánv volt, mikor estefelé haza-
jöttek a diákok maszatos szájdal, mert magát 
a szedret megették és ki kosárkában, ki pa-
pírzacskóban hozta a nagy buzgósággal és 
szeretettel szedett szederlevelet. Magánosok-
hoz Ugyanilyen irányú felszólítás nem érke-
zett, de meg v,agyúnk róla győződve, hogy 
sokan fognak önként vállalkozni erre az iga-
zán nem terhes és hasznos munkára, mely 
ráadásul szórakozás is. 

Vendéglőben 

KÁVÉHÁZBAN 

Főszerkereskedésben 

MINDENÜTT KÉRJEN HATÁROZOTTAN 
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