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DÉLMAiGYARORSZÁG,

nagyobb bensőséggel ünnepli az ország, mint
más években. Szeged szintén
megimncpli
augusztus 18-ikát. Minden felekezet templo-'
I g a z g a t ó VAS SÁNDOR
mában istentiszteletek lesznek, amelyeken a
királyunkért mondanak imát. A város hiva- T e l e f o n nyári 1 3 - 9 6 . @ T e l e f o n téli 1 1 - 8 5 .
talos- templomi ünnepet a ró-kusi templomban:
tartják meg, amelyre már szétküldték a megnyári helyisége
•
hívókat. A nagy.mi'sét Rókuson délelőtt 10
órakor tartják.
— Szeged hódoló küldöttsége a király
előtt. Megírta a Délmagyarország, hogy Budapest törvényhatósági bizottsága legutóbb tarVasárnap é s hétfőn, 15., 13-án
tott közgyűlésén elhatározta, hogy a király
85-ik születésnapja alkalmából az ország törvényihatóságainak képviselőivel hódoló küldöttségben tiszteleg az uralkodó előtt. Bárczy István budapesti polgármester már ismertetett átiratával a szombaton tartott tanácsülésen1 foglalkozott Szeged: tanácsa. —
Szeged természetesen 1 a legnagyobb örömmé/
csatlakozott a mozgalomhoz és megalakító, 1 ta a hódoló küldöttséget. Szeged képviseletében részt vesznek a hódoló küldöttségben
Kállay Albert nyűg. főispán v. b. t. t., dr. Somogyi Szilveszter polgármester, dr.
Rósa
Izsó és 'dr. Kelemen Béla országgyűlési képviselők, valamint dr. (inal Endre kultürtanácsos. A határozatot hétfőn közli
Bárczy
István budapesti polgármesterrel Szeged tanácsa.
— György g ö r ö g h e r c e g D á n i á b s n .
Kopenháffából jelentik: György görög herceg
VVarnemiindéii és Giedseren át ideérkezett, A.
pályaudvaron Valdemár dán herceg és neje
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fogadták.
— T á b o r n o k o k kitüntetése. Bécsből
jelentik: A hadsereg rendeleti közlönye jelenti,
liogy a király a liadiékiitmény-es II. osztályú
vaskoronarend del tüntette ki Goldbach Antal
vezérőrnagyot, egy gyalogdandár parancsnokát, az ellenséggel szemben tanúsított vitéz és
sikeres 'magatartásáért. Schenk Alfréd altábor-'
nagy gyalogh adosztályának az ellenséggel
szemben való kiváló ós eredményes vezetésének elismeréséül a II. osztályú katonai érdemkeresztet kapta a hadiékitinénnyel. Dobler
Konstantin altábornagy, egy tüzérdandár parancsnoka pedig a Lipót-rend lovagkeresztjét
a badiékitménnyel az ellenség előtt tanúsított
ered menyes ma ga t, a r tásáért.
— N é m e t - m a g y a r h o n p o l g á r o k Ugy
történt az eset, hogy az -egyik szomszédos,
igazi magyar helységbe egy sereg német katona vetődött. A jó emberek nagy örömmel és
a magyar vendégszeretet minden készségével
fogadták a „gerrnány sógorokat". A tüzes
szemű menyecskék meg épen boldogok voltak,
bogy még ő hozzájuk is -elvetődtek nagy szövetségesünk hegyes csákója, széls vállú derék
katonái, akikről már annyit meséltek a visszatéri; magyar gyerekek -esténként, pipaszó mellett. A menyecskék végre is nagyon megcsodálták -a kékszemű, -barátságos német daliákat
és amikor ugy hozta a sors, bogy ezeket ismét
máshova vetette a bábom hatalmas forgataga,
az egyik menyecske kisirt szemmel, szégyenlősen állított be -a falu tudós asszonyához. Elpanaszolta bánatát, amelyben ínég tizenhárom
falubeli menyecske is osztozik. Attól félnek az
asszonyok, bogy egyszer majd vége is lesz a
bábomnak ós az a különös eset fog bekövetkezni, bogy kis német polgárokkal szaporodik
nneg falujuk színmagyar lakossága. A tudós
asszony ugy tett, mintha megindította volna
a tizennégy asszony honleányi keserve-, összeirta a bajban lévők névsorát és azzal az Ígérettel, bogy majd segít rajtuk, útnak engedte
a szószólót. A tudós asszony azonban azt is
tudja, liogy miit szabad és mit nem szabad
tenni, — pláne szövetséges érdekekről lévén
szó, — nem tartotta meg tehát igéretét, hanem
elment a községházára és a jegyzőnek bemutatta a 14 asszony névsorát. Másnap felei tál-
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Előadás este 9 érakor
a nyári helyiségben.
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Szeged, 1915. au g-usztus 15.
ták valamennyit a községházára. Statáriális
törvények vannak, — mondotta a jegyző, —
aki tehát nem tesz eleget maguk közül anyai
kötelességének, az balállal, bűnhődik ... Igy
történt az eset és a kis -szomszédos községben
riio-st nagyon számon tartják az esedékes 113
polgárokat.
— Szent István n a p j a . Szent István ? apját a,z idén is a szokásos ünnepségek keretébenüli meg a magyar nemzet Szegeden. Szent István napján, augusztus 20-án délelőtt 10 órakor
a szeged-rókusi templomban ünnepélyes szent
misét tartanak.
— Kinevezés. A kultuszminiszter — mint
a hivatalos lap legutóbbi száma közli, —
Várady Zoltán szegedi állami főgimnáziumi
tanárt a IX. fizetési osztály 2. fokozatába nevezte ki.
— Áage Madeíung Hadi n a p l ó j a .
Fischer S. berlini kiadó-cég könyvalakiban
adta ki azokat a hadi tudósításokat, amely-eket Aage Madelung eddigelé erről a háborúról
irt és amelyekből oly őszinte -és meleg magyarszeretet sugárzik ki. A könyv legjobb ajánlója
magának a szerzőnek az előszava, amely igy
bangzik magyar fordításban:
Ez a könyv germán könyv, miivel germán
érzelemből fakadt és német könyv, mivel egy
skandináviai német nyelven irta tmeg. Hogy
én skandináviai létemre -e- nagy háború zarándoka lettem, az n-ern esetlegess-ég. A mai idők
előtt Németország velem, mint annyi mással
szemben, nagyszabású vendégszeretet tanúsított. Ez volt az egyetlen ország, amely elfogadta a 1111 szabad -és vad északvidéki könyveinket -és nekünk mindenképpen olyan helyet
adott, mint a saját sztíll-eimi munkásainak. Erről ma megfeledkezni nem az én szokásom. Néhány évvel -azelőtt még beteljesülhetetlen álomnak tetszett előttem az, bogy anyanyelveimen
tul fejthessek ki írói működést és hogy egy
nagy alkalommal -szélesebb köröket Írhassak
le, mint aminők' nekem egyébként rendelvcvoltak. Az álom valósággá lett, amikor a Berliner Tageblatt meghívott hadi tudósi lójának
és kifejezésre juttatta, hogy Németország a«
északi germánokat most is egyenjoguaknak
tekinti. Igy keletkeztek az én rajzaim a nagy
háborúról, amelyek most könyvalakiban jelennek meg. Ebben az én hadi naplómban nem
irtani meg mindazt, amit átéltem és éreztem.
Ennek az oka azonban nem az én tevékenységemnek a hadi helyzet sajátos körülményeitől való megszorítása. Megmondom nyíltan,
sem külső, sem belső körülmények nem .akadályoztak meg abban, bogy ugy irjak, mint
áliogy éreztem és igazán nem tudom, mit
mondhatnak a háború lezajlása után
fronton
volt katonáról olyant, amit ma is akadálytalanul meg nem mondhattam volna. Az oka inkább az, hogy többet éltem át, mint amennyit
papirra vetni képes vagyok. A harctereken
hasonlíthatatlan szabadelvüségben volt részein,
amire több mint büszke vagyok. Ezért legmélyebb háláimat fejezem ki Németországnak -és
Ausztriának
és Magyarországnak, liadvezetőségeiknek és hatóságaiknak, valamint mindenkinek, aki bizalmat és barátságot tanúsított
velem szemben.
— Halálozás. Szegednek régi, derék polgára, Bartos Vilmos szombatra virradó éjszaka hosszas betegség után, 77 éves korában meghalt. Az elhunytban Bartos Gyula, színművész,
a Nemzeti Színház tagja éis Bartos Lipót
könyvkereskedő édes atyját gyászolja. Temetése vasárnap délután 5 órakor lesz a Valéria
tér 3. számu gyászliázhól.
— Beiratások. A szegedi állami felső ipariskolán és faipari szakiskolán a ibeiratások
szeptember 1—4. napjain, délelőtt 9—12 óráig
tartatnak. Mindkét intézet első évfolyama ez
évben újból megnyílik. A felvételre jelentkezőknek szülőik kíséretében kell megjelenniük
az igazgatósági irodában (Mars-tér 7.) és a
szükséges okmányokat felmutatniok, mire nézve az intézeti tájékoztató nyújt közelebbi ada-

