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n adhat más kegyelmet, mint a imünden-
liaió Isten. 

A beszédet a lelkész a király és a haza 
éltetésével fedezte be. 

— Meleg ruhát katonáinknak! A harc-
téren küzdő katonáinknak a meleg ruhára 
most már mindinkább sürgősebben desz szük-
ségük s a dieiltoes hölgyközönség eddigi n emes 
munkálkodása inieffiett is a. beszállított kész-
tetek mlég távolról seon fedezik vitéz harco-
saink óriási szükségMét. A hidegebb időjárás 
már-már gyors léptekkel közeledik, ne lan-
kadjunk tehát,, hatnom járuljunk hozzá to-
vábbra is a nteme® cél elősegítéséhez egész te-
lietségimkíkieiL iA ..Szegedi Nőipari és Házi-
ipari Egyesület" Hadsegitő bizottsága műhe-
lyébe (belvárosi ©vodal) ma oly nagy mennyi-
ségű adomány érkezett, hogy annak csak 
egyik csoportját közölhetjük a következők-
ben: Sándor Lajosiné gyűjtődvén adakoztak: 
D. ,5 K, Márer Miksáné 10 K, Sándor Lajosné 
'5 K, A. 1 K, N. N. 1 K. Összesen 22 K. Hu-ba-
e ek Pálné 5 K, özv. Kíenóczky Pálnó 3 cso-
mag tépés, KíUimarth Ferencné 3 pár kéz.mele-
gifő, 1 tszőrmegiallér, Gábor íréin, 1 hósapka, 
3 pár csluklóvédő, Rózsa iMihályné ,10 kiló 
szappan, Kuhin Jánosné 7 pár kapca, 20 drb. 
hur-kötő, Beraáth Kálmánné 11 fehérnemű, 5 
trisó, 3 flanieiil, özv. Deutsch Siimo.nné 4 p. 
kézmelegiíő, Fischer Aladármé 3 p. téli haris-
nya, 1 tricó ing, 1 tricó nadrág, özv. Lőwün-
gér Zsigmcndné 2 párnia 4 huzattal, 1 takaró, 
Janiczky Marié 4 p. kéz,melegítő, 2 p. térd-
védő, 1 hósapka, Müllsr Mór,né 1 tricó, 2 p. 
harisnya, N. N. 2 tricó, 2 p. térdmeilegitő, 1 
hósapka, 1 haskötő, dr. Marton József né 6 
p. árimelegitő, H-citzor Manci 2 p. kézmelegitő, 
4 hósapka, R-adiszlovits Lajosaié 12 flanelt 
ing, Dentsofh Adolf né 5 hósapka, 2 térdvédő, 
1 p. kézvédő, Bő hm Béláné 1 hósapka, 1 p. 
térdvédő, gyermekruhák, özv. ,Belt Sebestyén-
n.' (folytatólagos) 2 .hósapka, Szüts István,né 
Nagylak 5 hósapka;, iHanser Rezső Sándorné, • 
Hawser Klárika és Hauscr Boriska. 5 hósapka. ' 
A hadsegitő bizottság holnap csütörtököm dél-
utáni 4 órakor t a r t j a meg rendes béli ülését a 
k-lvarosi ovoda nagytermében. A bizottsági 
tagokat ezúton, hívja meg az ölésire az elnök-
ség. 

- - A zsombolyai aljegyző hőstette. 
Zsombolyáról jelentik: Kristóf Mátyás zsom-
bolyai aljegyző, akit ,a montenegróiakkal ví-
vott ütközetekben, tainusitott hősi magatartá-

feuiiles tábornok rohant oda. akii bár udvari 
katona volt, mégis nyugodtan lovaigo.lt1 a tű-
zetés közepette. Kiabált és gesz'tifcuJált, 
mintha ö im&ga- akarta volna az egész harcot 
megvívni: k 

— Jöjjenek csak! Várom őket épen most. 
Ember-ember ellen! 

Ekkor észrevette Douay tábornokot és 
hozzá lovagok. 

— Tábornok, igazán megsebesült a mar-
sall? . . . 

— Sajnos, igazán, . . . Ép most kaptam 
Dücrot-tó! értesítést, amelyben, jelzi, hogy a 
.marsall öt nevezte ki a hadsereg parancsno-
kának. 

— Ah, Duerot . . . és. mik az ő paran-
csai? 

A tábornok tagiejtéssei fejezte ki kétség-
beesését. Tegnap óta érezte, hogy a hadsereg 
elveszett. 

— Duerot visszatér a -mi terveinkre; a 
csapatok mindi Iíiy fen,síkján. gyülekeznek. 

És ugyanazzal a taglejtéssel jelezte, hogy 
már késő. 

Az ágyúdörej elfojtotta szavát, de Mau-
rice látta, hogy rn.it rmomid1 és megrémült. Ho-
gyan? A marsall1 megsebesült, helyette Duc-
i-ot tábornok a legfőbb parancsnok, az egész 
hadsereg visszavonulóban Szedintci észak 
felé! Érezte, mint esik áldozatul a hadsereg 
a zavarnak és a rendetlen,ségntek. Vezér nél-
kül, terv nélkül, mindenfelől szétszaggatva, 
im,ig a németek- egyenesen 'haladnak céljuk 
felé egy gép pontosságává:. Bcargain tábor-
nok már ellovagolt, amikor Douay tábornok-
nak egy porlepett huszár uj jelentési hozott 
- és utána kiáltott 

sáért kitüntettek, Spuhler Ferenc főjegyző-
nek a következő leveleit órába szeptember 16-iki 
keletted: 

Igein tisztelt főjegyző ur! 
Öt napig tartó kömény ütközetben, 

amelyet a batáron vivtunk, a véres csa-
tában szakaszommal egy huszonöt centi-
méieres tábori tarackot zsákmányoltam. 
Ennek elismeréséül zászlóssá léptettek 
elő és megkaptam az .ezüst vitézségi ér-
met. Tegnap tűzték nagy ünnepséggel a. 
mellemre. Kristóf. 

— Elveszett a postaépülettől Gizella-térig 
és onnan a Korzón végig vezető uton egy zöld 
táblás füzet, gázórák feljegyzéséről. A meg-
találóra teljesem értéktelen füzetet kérem illő 
jutalom ellenében e lap kiadóhivatalában 
leadni. 

SZÍNHÁZ 
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MŰSOR: 
CSÜTÖRTÖK először: Akik itthon ma-

radtak, A riadó. Nincs még veszve Lengyel-
ország. 

P É N T E K másodszor: Akik itthon marad-
tak. A riadó. Nincs még vesz re Lengyelor-
szág. 

SZOMBAT először: Ferenc József azt 
üzente. 

VASÁRNAP délután: Zsidó honvéd, 
VASÁRNAP este másodszor: Ferenc Jó-

zsef azt üzente. 
— Adományok a csapatkórház részére. 

A osász. és kar. osapaitlkórhá-z VII. csoport jó-
hoz az alábbi adományok érkezt ék: Jereinicz-
ki Ákosnó 2 párna 4 huzat, .Szegedi óvodák 6 
drib vaságy 1 fej párna, 1 pokróc, Shcró Já-
nosné 2 párna, 4 huzat, 3 alsónadrág, 3 törül-
köző, 3 pár harisnya, Rósa Lajos 1 vaságy, 
Dr. Kőhegyi Lajosné 1 vaságy, Molnár Ele-
mér 1 vaságy, iMéiSizárosnó 1 vaságy, Hadse-
gitő (bizottság 41 drb evőeszköz, 4 tányér, 24 
szalvéta, 1 csomag kötöző ruha, Scbillinger 
Mór 12 d rb tányér, 12 drb pohár, özv. Pocsat-
kó Kárc lyré 30 drb p<c!liár, 32 tányér, Hoff-
manin Ignácné 1 vaságy szalmazsákkal, 1 ing, 
2 fürdőn a.drág, 2 sáb.l, 2 kispárna .huzattal, 
Schillin.ger Káli,mán. 50 drb pohár, 50 drb tá-
nyér, Zeisler Józsefné 1 párna, 2 huzattal, Sin-
ger Antalné 1. vaságy, Csík Mária 1 vaságy 
3 .matrac párnával, Piliiohué Szendrői Ilona 
1. nagy párna, 6 kis párna, 15 huzat, 3 nagy 
huzat, 1 csomag borogató ruha, 8 evő eszköz, 
özv. Riieger Mi'háiynó, .10 kis párna., 20 huzat, 

I 1 bársony párna, 2 hálósapka, 2 ing, 1 .alsó-
nadrág, 2 kötöző pólya, Tóth Aurélné, 1 vas-
ágy szalmazsákkal matraccal, 1 párna, 1 hu-
zat, 1 paplan 1 paplanhuzattal, 1 csomag kö-
töző ruha, 2 ing, 2 alsónadrág, 2 lepedő, 2 pár 
harisnya, 3 asztalkendő, 2 zsebkendő, Jankynó 
Fekete Mária 1 vaságy, 1 szalmazsák, 1 pok-
róc, Hol,ezer Tivadarné 4 drb párna, 8 drb 
huzattal, 3 törülköző, alsó ruha köpeny, zseb-
kendők, Névtelenül 4 párna, 8 huzat, 6 alsó-
nadrág, 1 takaró, 5 ing, 1 szalvéta. 

— Tábornok! Tábornok! 
Hangja túlharsogta az ágyudönejt: 
— Tábornok! Nemi Duerot vezényel már, 

hanem Wimffen . . . Azt irja, ho-gy hivatalos 
levelet kapott a hadügyminisztertől, aki őt 
állítja üresedés esetén a hadsereg élére . . . 
Most. már .ram vonulunk vissza, a parancs 
ugv szól, hogy az előző állásokat vissza kell 
szereznünk és meg kell védenünk. 

Nagy szemet meresztve figyelt Bourgain 
tábornok. 

— Úristen — szolt végül, — ezt tudni 
kellene . . . Nekem egyébként — vurst. 

Elvágtatott, válóban mindem gond nélkül, 
mert hiszen ő a háborúban csak gyorsabb 
eszközt látott arra, hogy hadosztályparancs-
nok legyen és csak .azt kívánta, hogy ez az 
ostoba hadjárat minél előbb véget érjen. 

iBoaudoujn. századában a katonák most 
nevetni kezdtek. Maurioe nem szólt, de ő is 
azoknak a véleményén volt, akik gúnyolód-
tak ás megvetően nyilatkoztak. 

Hej-haj, lesz, ahogy lesz. Itt vannak 
.a vezérek . . . Nem, legjobb lenme-e lefeküd-
ni aludni, ha ilyenek a vezérek? Két óra alatt 
három parancsnok, három fenegyerek és akik 
azt sem tudják, hogy mit csináljanak és akik 
különböző parancsokat adtak! Na, valóban 
ez még a jó istent is düihbe guritaná és de-
moralizálná. 

És az árulás végzetes vádjai hangzottak 
újra. Duerot és. Wimffen épen ugy meg akar-
ták kapni a három milliót Bismarcktól, mint 
Mac Macihon. 

Megnyílik a színház. Elsején, csütörtök 
este megnyílnak a szegedi, színház kapui és 
ismlét kezdetét veszi a színházi szezám A ne-
héz idők járása megnehezíti bizony a szín-
ház egzisztenciáját is és igazán szükség van 
a társadalom mindenről gondoskodó támoga-
tására, hogy ez az intézmény fennállása ib-iz-
tosittassék. Főleg a színészek sorsa miatt 
tesszük ezt szóvá, akiknek szerződése jelen-
leg nincsen és megélhetésüket csak a napi 
bevételből folyó jövedelem, képezi. A színé-
szek mindent el fognak követni, hogy a kö-
zönség igényeit, kielégítsék; ambícióval és 
művészi tudásiuk legjavával fognak törekedni 
arra, hogy hazafias érzületüket és a kulturá-
lis hivatottságukat a közönségbe plántálják. 
Hivatásuk uj nehézségeit örömmel- állják és 
egy pillanatra sem felejtik el, -hogy uj felada-
tlak, nemzeti feladatok várnák rájuk. Épen 
-ezért a színházat a nehéz viszonyok között is 
támogatni kell. 

A színház jövő programja. A színházi 
iroda jelenti: Amilyen igaz, hogy a színház, 
sem vonhatja ki magát a világot lenyűgöző 
nagy események aíó.1 — és amiilyen köteles-
séget teljesít a színház akkor, nőkor szóval, 
dallal, mókával, kacajjal, könnyel és nemes 
pá tilossal a honmaradtak bátor birodalmát, 
nemes lelkesedéssel fokozni és ébren, tar tani 
igyekszik, ép annyira téves az, a hit, hogy a 
színház műsorát az úgynevezett háborús 
program lefoglalja.. I t t csak a már számos 
•előkészületen illevő újdonságra utalunk, me-
lyek a színház jövő programúi ját igazán von-
zóvá és változatossá fogják tenni, Timár Liza. 
A cilinder, Napsugár k. a.. Ikrek <a táborban, 
Lengyel vér (a. három -utolsó operett újdon-
ság) stb. és sok szép repríz© áll már az .első-
hónap műsorába rendelkezésre, ügy hogy 
már a szezon elején igazán érdekes színi sze-
zonra van 'kilátás. 

A színházi iroda jelentései. Valóságos 
apotheoizAsa lesz a jelen, világtörténelmi idők-
nek ,a színház már megnyitó előadása. Az 
igazgató megnyílt,ó beszédjétől az utolsó szó-
ig — miniden ami történik és .elhangzik a szín-
padon belekapcsolódik a most folyó élet-halál 
íüzdielem hömpölygő áradatába. Szóval, dal-
lal, tréfával, könnyel és kacajjal igyekszik a 
színház meleg bíró hangulatot lopni a hall-
gatók szivébe. Heltai Jenő kis darabjában 
külön érdeklődésre tar that számot a kis 
Szuchányi .Györgyike vendégfellépése, ki 
mint gyermek szerepűé ,már a: főváros-• 
ham is feltűnt nagy tehetségével, Déry 
Rózsi és Cialélta Ferenc dalai, Nagy Erzsi, 
szavalata — Kiss Józseftől: A kötőtűk, Soly-
mossy Sándor vidám kupiéi a bátor hadi tudó-
sításról mind az o-t .meleg sikerét hivatvák 
emelni. Jegyek egész hétre -reggel 9 órától 
válthatók a, színház nappali pénztárában, 
ugyanott bérelni folyvást .lehet. Az újonnan 
szervezett társulat fényes dehütje lesz a mai 
előadás. 


