s nagymennyiségű
ágyút és
gépfegyvert
zsákmányoltak.
Ez a fényes
fegyvertény
vezeti be az oroszok elleni jól előkészített ujabb akciót. Az a tény, hogy a Kárpátokban egy kisebb orosz hadoszlop határainkhoz közeledett, ama nagy eseményekkel szemben
semmi
jelentőséggel
nem bir. Tiszt s. k.
miniszterelnök.
— Esküvő. Kaszó Elek, Szeged város
főpénztárosa, hol,nap délaitán négy órakor
t a r t j a esküvőjét a református templomban
Békefi Erzsivel, Békefi Sándor, az Első magyar titkárának leányával.
— A debreceni példa. A debreceni polgármester, ki a város közélelmezési bizottságát összehívta és ott kimondották, hogy a
nagy drágaság enyhítése céljából maga a város fog gondoskodni a legszükségesebb
élelmi cikkek: a buza, rozs, bab, lencse, borsó és
burgonya beszerzésérőt a lakosság
részére,
hogy ily módon a legjutányosabb árakon
tudja a fogyasztóközönség igényeit kielégíteni, azonkívül azt is elhatározta, hogy az árak
minél minimálisübb megúüapíthaÉúsa
végett
a jelzett termények szállítási ügyében szállítási kedvezményt
kér a kormánytól. Sőt tovább ment a debreceniek páratlanul derék
s nagystílű polgármestere. A gyűlésen megszavaztatta, hogy az élélmicikkek árának meg
szorítása és leszállítása végett az élelmicikk
készleteket
egyszerűen lefoglalja,
nem erőszakosan ugyan, hanem egy bizonyos megállapított ár mellett s azokat ily módon a
fogyasztó közönség rendelkezésére
bocsátja.
A mi drága piacunk érdekében is lehetne tenni valamit. Hogy hagyjon egy kicsit alább az
a lehetetlen drágaság, amely ma-holnap türelmetlenné teszi a megélhetést szépséges
városunk falai között.
— Mozielőadás az Ingyentej mozgalom javára. A Feministák Szegedi Egyesülete ujabb és ujabb tanújelét adja agilitásának
és jótékonysággal párosult szociális munkásságának. Alig fejezte be foglalkoztató műhelyének nagyarányú szervezését, ahol ma
átlag 120—150 asszony kap munkát, már serényen munkálkodik ujabb segítő akcióján, a
melyet a társadalom igazán határt nem ismerő áldozatkészségével egyetemben a közeli napokban valósit meg. ,A téli 'hónapokban
tejet és kenyeret oszt ki szegénysorsu iskolás gyermekeknek; s hogy e valóban humánus és szociális szempontokból is igen nagyfontosságú segélyakciót minél nagyobb mérenék egymással e könyvek nyája® olvasói?
Ebben a mostani télben minden nemzet más
dallal ostromolja az eget, minden tánc meghalt és minden ország fér fi n épe más szabású
és szin ii formaruhában néz egymással farkasszemet. Melyik volt szebb tél? Az a hazug,
de kellemes, mikor a nagyvárosaik ás népek
összemosolyogtak, inig a köpenyük alatt tőrt
rejtegettek, vagy ez a mostani, .mely őszinte,
bár zord? Vad, de hatalmas. Enyészetet és
örök életet hoz havas fellegein.
E z a tél a halhatatlan telek anyajegyével születik. Ennek viharaiban ezernyi akkord -üvöltöz felénk: egy hang a Napoleon
f.-(-.regének szörnyű szenvedéseiből, más az
északsaiíki utazók türelmes gyötrelmeiről,
Görgetnek a K á r p á t hó-ösvényein vett diadaláról, a Sipka-szoros hófellegeinek egyhangú, szakadatlan zizégéséből. Ezek a félelmes .hangok azonban egy nagy, hatalmas
kórussá egyesülnek, az Igarnág
diadalának
világraszóló himxnmzává, — mert a, világ U r a
csak azoknak a nemzeteknek f o g j a elviselhetővé tenni a borzalmas megpróbáltatást, melyek vállán nemcsak a hó, hanem az igazság
fehér palástja ragyog. Az igazság pedig a
mi ügyünk f e j é t koronázza és a mi katonáink
szivét acélositja meg.

Szeged, 1914. november 15.

DÉLMAG Y ARORSZÁG
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KORZÓ-mozi

I g a z g a t ó VAS SÁNDOR.

Csak

ma,

Telefon 11-85.

csütörtökön

Tartalom:
1. Képek a nyugati harctérről:
2. Az ellenség vandalizmusa, szétrombolt hidak.
3. Pótliid, amelyet a németek
zsákmányolt csónakokból építettek.
4. A franciák menekülésük előtt
sok ezer kerékpárt használhatatlanná tesznek.
5. A fegyverköteles franciákat a
németek őrizet alá veszik.
6. Egy francia falu megtámadása.
7. Kopenhága. Uj helyőrségi
csapatok behajózása.
8. A német császárné meglátogatja
a sebesülteket
9
és hosszabb tartózkodás után elhagyja a kórházat.
10. Vilmos császár ellenséges földön disszemlét tart a tiizvonalba induló csapatok felett.

Sláger !

: Dinamit :

csempészek
Szenzációs dráma 3 felvonásban

n

ia í \

r

tekben fejlessze, hogy az „ingyentej" adományból minél több gyermeknek jusson, folyó hó 23-án, azaz hétfőn délután 5—7—9
órai kezdette! a Korzó-moziban
az „Ingyentej" javára előadásokat rendez, illetve a Korzó-mozi áldozatkész tulajdonosai a három
előadás tiszta jövedelmét juthatják e célra.
Semmi kétségünk sincs aziránt, hogy e három előadásra zsúfolásig megtelik a mozi,
hiszen .akkor nern is a szórakozás, hanem az
emberszeretet vezérel bennünket, mert ki ne
érezné ma az elesettek szenvedését, kinek a
léikében nem lobog a szeretet lángja, melynek melegénél uj életre ébred az önhibáján
kiviil szenvedő gyermeki lélek. Minél többen
leszünk ott, annál több bögre tej, annál több
darab kenyér jut a jövő nemzedék munkásainak. Az előadásokra jegyeket hétfőn reggeltől kezdve árusít a Korzó-mozi pénztára.
—• A hadsegitő bizottság rendes csütörtöki ülései, tekintettel a folyamatban levő miiheiyi munka sürgős voltára, egyelőre elmaradnak és ezentúl csak minden hónap első
csütörtöki napján délután 5 órakor fog ülésezni a bizottság. A Szegedről naponta hadbainduló katonák téli ruhával való ellátását
a legnagyobb áldozatkészséggel eszközli a
bizottság és ezúttal ismét kéri a közönséget,
hogy mindennemű meleg alsóruhát, különösen pedig kéz- és térdvédőket kegyeskedjék
sürgősen a belvárosi óvodában levő műhely
részére kíidleni.
— Szegeden is működik az Augusztaalap. Az Auguszta-alap központi vezetősége az
A ugrasz ta -virágolk
á rusitásávak
Szeged en
Arany Károlyné lr.-nét bízta meg, aki D. M,
K. E. palota, földszint 5. sz, alatti lakásán
készséggel adja át a virágokat a jelentkezőknek. Az Auguszta virágok viselői egyszersmind tagjai lesznek a Gyors segély
Auguszta,
alapnak és a virág megváltásáért jobban
mondva a tagdíjért egyszer s mindenkorra
legalább 2 koronát tartoznak fizetni. Az
Auguszta virág árusításából mai napon Pilist/ Mariska 20 .koronát gyűjtött. Az adakozók névsorát legközelebb fogjuk közzétenni.
Ugyancsak Arany Károlynónál az Auguszta
alap vasgyürüit legutóbb a következők váltották be készpénzért, illetőleg értékes a r a n y
és ezüst tárgyakért: Leitner Vilmos dr.-né
10 K. N. N. 5 iK', Pál Kovács Rózsi 5 K , F a r kas Miklós 5 K, Farka® iMiklósné 5 >K, Pitroff Kornél ékszer és 3 K , Szilussy Erzsébet
ékszer és 3 K , N. X. ékszer és 1 K, Osztermaran Rózsika ékszer és 1 K, Altmann Matild ékszer és 1 K, özv. Freikot Ádámné ékszer ós 1 K, íHalics Margit ékszer és 1 K .
Igen értékes ékszereket, adományozott Leiuzinger Gyula családja 5 drb vasgylirüért, valamint R á d a y Lajosné (lr.-né családja 2 vasgyürüért. Ezenkívül értéktárgyakat ajánlottak fel a hazafias célra: T a r j á n Oszkár ésneje, Haidegger Bözsi (iN.-Becsk-erek) T a r j á n
Pál, Füzessy Márton, Linde-nfeld Rózsika., X.
N„ Vicsay Árpádné, Zimonyi Istvánné, .VIföldy Albertné (Kistelek), Radó Sándorné"
Horváth János, Bérezi Miklós, Dezső és Andor, Vaszlov.ik Jánosné, Szabó Sándor és neje, F ü r i Hona, Vas® Endrémé, Bőrösök Sylvesterné, Vágó Árpád, Thököly Mariska, X.
X., Molnár Lászlóné, Molnár Lilike, Biró E r zsi, N. N„ Katona István, Russ Kálmán, Fehér Erzsi.
— Halálozás. Özvegy Fodor Mihályné"
Teréz 78 éves korában meghalt. Csütörtökön délután 3 órakor temetik a Kossuthutea lő. számú gyászházból. Az elhunytat kiterjedt rokonság gyászolja.
Pricáry

— Katonai kórház-élelmezés. A zombori cs. és kir. tartalékkórház parancsnoksága a felügyelete alatt levő beteg katonák élelmezésének ellátása céljából árlejtést irt ki. Az
árlejtési hirdetmény a szegedi kereskedelm 1
és iparkamarában tekinthető meg. mig a közelebbi feltételeket tartalmazó füzetek minden csapatkórház parancsnokságánál szerezhetők meg. A beérkezett ajánlatok felett a
tárgyalás november 24-én Zomborban a rn.
kir. lionvédkaszárnyában lesz.

