íö DÉLMAGYARORSZAG.
szövetkezet által kezdeményezett jótékonysági
eélokra 1500, az Országos Központi Hitelszövetkezet iparfejlesztési alapjára 10.000, a vak katonák alapra 1000, a rokkant katonák alapjára
500, a m. kir. csendőrlegénység özvegyei és árvái segélyezésére 1000, a szegedi Vörös-Kereszt nek 500, a szegedi liadsegélyző bizottságnak 5Ö0,
az -írók és hirlapirók nyugdíj-egyesületének 300,
a Szegedi Katii. Nővédő Egyesület által fenntartott tisztikor,ház céljaira 300, a Feministák
Szegedi Egyesülete céljaiba 200, a Felebaráti
szeretet szegedi egyesületnek 200, Kisszeged
alapra 500, a szegedii napközi otthon javára 20o
korona. A szövetkezet a legszebb fejlődés utján
halad, érdekeltjeinek és munkásainak exisztenciáját most már a legszebben tudja bizto.sitani.
Az elért eredményért minden dicséretet megérdemel a vezetőség, melynek élén Szabó Gyula
kamarai titkár és Menning Mihály igazgató
állanak.
— A polgármester Budapesten. Az elpusztult felvidéki falvak felépítésé ügyében
gráf Klh'Uen-Hédervári Károly -Buda-pestre értékezletet hívott egybe, melyen Szegedet dr.
Somogyi Szilveszter polgármester k-épvi-seli.
A polgármester csütörtökön utazott fel a fővárosiba az értekezletre.
— Elhunyt postafőtiszt. A szegedi főposta egyik érdemes főtisztviselője,
Végman
Kálmán postafőtiszt Budapesten csütörtökön
meghalt. Végman képzett, derék tisztviselője
volt a postának. Tanári -diplomával ment a
postához, ahol a szorgalmas, igyekvő tisztviselőt' mindenki szerette ,s becsülte. Holttestét családja Szegedre -szállíttatja. Temetése pénteken
délután lesz.
— Kitiltott amerikai magyar lap. A
hivatalos lap közli, hogy a kereskedelemügyi
miniszter a Filadelfiában Tarczai Lajos szerkesztése mellett és kiadásában, magyar nyelven megjelenő „Világosság" ci-mü időszaki laptól a postai szállítás jogát a magyar szent korona országainak területére nézve megvonta.

Igazgató:

VAS SÁNDOR

—

Osztrák

üveggyárosok

gedi kamarával, hogy az osztrák üveggyárosok a bécsi iparművészeti muzeum helyiségében (Wien, I. Stubenring 5) augusztus elejétől
októberig kiállítást rendeznek, melynek keretében a legutóhhi időkben elért haladást kívánják bemutatni az üvegipar terén. Az érdeklődők figyelmét a szegedi kamara erre felhívja.

Szeged ünnepe Varsó és
Ivangorod elfoglalása alkalmából.
(Saját tudósítónktól.) Csütörtökön délután
egynegyed 5 órakor érkezett meg a- napok óta
izgatottan várt diadalmas hir Szegedre, a Délmagyarország szerkesztőségébe, hogy a győzelmesen -előretörő német hadseregek Varsóba bevonultak. Rövid néhány szóval jelentette ezt a
világtörténelmi tényt fővárosi tudósítónk:
„Sajtóbizottság engedélyével Hajdú. Német
nagyvezérkar jelenti Varsóba bevonultunk táviroda,"
Ennyii volt az el-ső táviratban ós negyedóra multán már az egész városban elterjedt a
-szenzációs hir. Szerkesztőségünk telefonja állandóan csengetett; mindenki bizonyosat akart
tudni. Százával ka-pt-uk a telefonérdeklődéseket,
ngy hogy szinte nem -győztünk felelni az érdeklődésekre. A táviratot kiragasztottuk kiadóhivatalunk kirakatába s pillanat alatt százakra menő tömeg gyiilt össze a 'kirakat előtt;
mindenki olvasni, látni akarta a táviratot és a
tömeg szinte megakasztotta a népes Kárászutca forgalmát. Később, hogy ujabb részleteket
bejelentő táviratok érkeztek, amelyeket szintén
kiragasztottunk, a tömeg még növekedett.

KORZÓ MOZI
nyári

kiállítása

Bécsben. A reichenbergi kamara közli a sze-

TEbEFOH:

Hl/fim 13-96.
TÉLI 11-85.

helyiségében

Pénteken, szombaton és vasárnap,

Óriási szenzáció!
A legnagyobb detektív dráma.

A TIGRIS.
Nagy detektív dráma 4 felvonásban.

A fekete t e n g e r
Aktuális természeti felvétel.

Valamint az uj kisérő műsor.
Előadás este 9 ó r a k o r a nyári

helyiségben.

Délutáni előadások nincsenek. Rendes helyárak.

Szeged, 1915. augusztus 6.
Fél 5 órakor megjelent a kiadóhivatal előtt
az első rikkancs a Délinagyarország rendkívüli
kiadásával, lam-ely már bővebben közölte az
egy éves világháború legszenzációsabb ,hírét,
Varsó elfoglalását. H-ogy a rendkívüli kiadásokat pillanat alatt elkapkodta a közönség, az
szinte természetes. Rikkancsainknak még az
ajtóban vissza kellett fordulni ujiabb és ujabb
példányokért, mert amint az utcára értek, ezer
és ezer kéz kapott a rendkívüli kiadások után.
Még tartott, sőt egyre növekedett az öröm
lázas izgalma a szegedi utcákon, mikor máris
ujabb távirat érkezett. Budapestről küldte meg
tudósítónk -expres-sz-táviratban Höfer jelentését, hogy amikor a németek Varsóba bevonultak, az egyesült német, magyar és osztrák csapatok Ivangorod várát és városát
kerítették
hatalmukba. Egy félóra multán második rendkívüli kiadásban tudósítottuk a nap második
nagy eseményéről a publikumot, amely ekkorra
már ezerszámra hullámzott fel-alá az utcán,
örömmámorban úszva, lelkesedve.
Ünnepel Szeged.
A táviratok érkezésével és kirakatban való
kifüggesztésével egyidőben megjelent a szerkesztőségünk ' épületén az örömhírt -üdvözlő
nemzeti-színű zászló. Ezt a- példát követte aztán
•az egész Kárász-utca; itt is, ott is előtűnt a
házak ormán, az erkélyek tetején egy-egy nemzetiszínű zászló. Egyes üzletek kitűzték ezen
kivül a diadalhirre a német, osztrák, sőt a
török zászlókat is.
Egy óra sem telt el egészen, már zászlód,iszbe öltözött az egész Szeged. Úgyszólván egyetlen ház nem volt, amely ne tűzte volna ki katonáink fegyvereinek hatalmas, példátlan győzelmét üdvözlő zászlókat. A nép kitódult az
utcákra és boldogan, mámorosan sétált a szépen kitisztult ég alatt.
Szeged űnnepe-lt önmagától. Először az egj
éves háború soráu, erre a hirre megérezte a
város minden lakója, hogy milyen hatalmas,
nagy-nagy, szinte kimondhatatlan nagyságú és
horderejű esemény történt. És megmozdult
minden ember, rendezés, felszólítás nélkül ünnepelni Ünnepelni egyszerűen, ceremóniák nélkül, ugy, ahogy az örömében, boldogságában
ujjongó sziv diktálja; levett kalappal, áhítatos
szivvel néma üdvözleteket küldeni -a- hősök felé,
akik a vérük árán, életük árán ilyen diadalhoz
juttattak bennünket, ilyen örömet okoztak nekünk és akik a boldogabb jövőnkért verekedtek
eddig, Varsó előtt, Ivangoro-d előtt és verekednek ezután, tui Varsón és Ivangorodon, inig
béke nem lesz.
A katonaság, város
és hivatalok ünnepe.
A városi és egyéb hivatalok -szintén a Délmagyarország távirataiiból és rendkívüli kiadásaiból értesültek először az örömhírről. A hivatalok vezetői azonnal intézkedtek, hogy ők se
maradjanak ki az ünneplők sorából. Egy negyedóra elmultával már a nemzeti zászló lengett a városháza tornyán a város zászlaja helyett, amit Szeged ünnepére függesztettek k:
és követte ezt a német és osztrák lobogó is.
Ugyancsak kitűzte a nemzeti szinii lobogót *
pósta és egyéb állami és váro-si hivatal is. A
mint pedig besötétedett, kivilágították a városház, pósta és törvényszék, ablakait. Ez a jő
példa szintén sok követőre talált és Szege* 1
este mar kivilágítással is kifejezte ünnepi örömét a két ragyogó haditett fölött.
Esti hat órakor aztán uj szin vegyült az
ünneplő város tarka látványába. A 28-ik közös
és 5-ik honvédgyalogezred zenekara -megjelent

