Szeged, 1915. szeptember 10.
ahány ebben a háborúban (használható állapotba tudná juttatni.
Ki hitte volna, (hogy még a mindeniható
Nikolajevics Niikoláj nagyherceg bukását is
meglfogjiuk érni?! A legközelebbi s a távolabbi
jövő szempontjából lehet-e ránk nézve ennél
valami biztatóbb?
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A török Vörös Félhold képeslevelezölapjait 20 fillérért árusítja az Országos Bizottság, (Budapest, képviselőház.)

Az iskolaév kezdetén.
Gyerekek, ti most indultok útra az uj háborús tanévben. Kis lelketeket u j kétségek, uj remények és u j hiteik, uj ábrándok népesitik be
az álmok színes képeivel és a jövőtök még ma
is a fegyverkezés zörejében fejlődik tovább.
Gyerekek, ti nem tudjátok még, hogy ti vagytok
a jövő Magyarország uj kultúrájának várományosai s hogy ezt az uj kultúrát nektek kell fel
építeni. Gyerekek, ti nem tudjátok még, hogy a
jövő fejlődésének képe fölött már ott függ a
kiélesitett Damoikles kardja, mely a kellő pillanatban le fog zuhanni, hogy megsemmisítse, elpusztítsa a középszerűséget.
Gyerekek, kedves kis • kékruhás, bánatos
arcú, vagy könyvcsomagokat cipelő fiacskáim,
nektek, akik a jövendő Szeged aranyiifjuságát
képviselitek majd, nektek már ma is meg kell
tanulnotok, hogy a jövendő Szeged arculatának ugy kell kialakulnia, hogy sem a vezető
társadalom tagjai sorában, sem a középosztály
polgárai között ne éktelenkedjék a középszerűség szereplője; s nektek már ma is azzal az
erős elhatározással kell az iskolába mennetek,
liogy azon a pályán, amelyre készültök, a legnagyobbat, a legjobbat alkossátok s ne törjétek meg a tehetségtelenség középszerűségét se a
hivatalban, se a kereskedelmi vállalkozásokban,
se az ipari üzemekben.
Gyerekek, ti most a tanító meleg, jóságos
szava mögött még ott halljátok az ágyudörgést.
Legyen ez a holnap fergeteges ítéletének dübörgése. S arra gondolva, hajoljatok az u j 'háborús iskolaévben a tankönyvek fölé, Ihogy az a
sok temető, amely a földön váratlanul ugy meg
sokasodott, a magyar tehetetlenséget temette
magába, amelynek a jövőben többé feltámadni
nem szabad.
(h.)
— Erzsébet királyné emlékezete. Akkor
is ilyen szomorú, verőfényes őszi nap volt,
amikor a szegény magyar nemzetet gyászba
borította a megrendítő hir, hogy Erzsébet királynőt, a magyarság fejedelmi pártfogóját egy
anarchista tőre halálra sebezte. Erről a gyászos évfordulóról minden év szeptenber 10-én
kegyelettel emlékezik meg az ország lakossága
és az idén, a megpróbáltatások dicsőséges
napjaiban is áhítattal imádkozik a magyar
nemzet megboldogult királynője ielkiiidveért.
Szeged város is ünnepélyes gyászistentisztetetet tart a rókusi templomban. A rekviemen
részt vesz a város tanácsa, az állami hivatalok
vezetői, a katonaság és a nagy közönség.
— A szegedi gyermeknap. Megemlékeztünk
már róla, hogy a Gyermekvédő Liga helyi választmánya báró Gerliczy Félix elnöklésével
tartott ülésén elhatározta, hogy a szegedi hadiárvák javára szeptember 19-én gyermeknapot
rendez. Báró Gerliczy a gyermeknap rendezé-
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sére kérte a tanácstól, hogy a Széchenyi-téren
gyüjthessenek a gyermeknapon. A csütörtöki
tanácsülésen elhatározta a tanács, hogy csak az
urnákkal való gyűjtést engedi meg. A perselyes
gyűjtéseket ellenben nem engedélyezi.
— Háromszorosan k tüntetett szegedi
felső ipariskolai tanár Vidovich Antal sz gedi
felső ipariskolai tanárjelölt, aki a háború eleje
óta a harctéren van, a szerbiai hadjáratban mint
hadapród a másodosztályú, mint zászlós az
első osztálya vitézségi ezüst érmet nyerte. Soron
kivül liadnagygyá neveztetvén ki, az északi
harctéren Szurmay altábornagy csoportjába került és az ellenséggel szemben tanúsított kitűnő
szolgálataiért a hadiékitményes harmadosztályú
katonai érdemkeresztet nyerte.
— A zsidók újéve. Szerdán este köszöntölt
be a zsidóhitfelekezetüek egyik legnagyobb
ünnepe : az újév. A kétnapos ünnep első napján, csütörtökön délelőtt méltóságos istentisztelet volt, amelyen meghatott hangú és költői
szárnyalású könyörgést mondott dr. Löw Immánuel főrabbi.
— Közgyűlés. A Vidéki Nyomd .tulajdonosok
Országos Szövetsége szeptember 19-én délelőtt 10 órakor Budapesten az Otthon írók és
Hírlapírók Köre nagytermében tartja meg 12-ik
évi közgyűlését.
— Hol épüljön a belvárosi elemi leányiskola. A belvárosi elemi leányiskola a városi
felső kereskedelmi létesítésével hajlék nélkül
uiaradt. A tanács csütörtöki ülésén javasolta dr.
Güál Endre, hogy a belvárosi elemi leányiskolát
a fiúiskola befásitoít telkén építsék fei, ugy,
hogy a bejárata a Zrinyi-utcán legyen. Az uj
iskolát csak a háború befejeztével építteti fel a
város.
— Adományok. A szegedi Vöröskereszt ez
utón is megköszöni az április 10 tői szeptember l-ig pénztárához befizetett következő készpénzbeli adományokat: Szántóné hangversenye
400, Wimmer Fülöp 20, Szenesi Ferenc 100,
polgármester utján 20*44, Kass Gusztáv 13 75,
Kiinsíler Fülöp 4, perselyek 239*24, Takács
Viktor 8*23, Nack a 46. gy. e. századosa 5,
May R. bank perselye 87'16. Polgár Gáborné
Budapest 20, Veress Károly 20. Knittel Károlyné 6, Szabadoktatási Egyesület Varga Borbála
könyvéből 300, özv. Kroóné perselye 14 60,
Kenderfonógyár 100, SzTK. foolbal verseny
26*06, Keilwert munkáscsapat tisztjei a vakok
részére 50, Bálint Lajos gyógyszerész 2*75,
Katonai tudakozódó 19*80, Scheiuberger Antal
5, Wimmer Fülöp 50, Kenderfonógyár 100,
Frank Jánosné Baktó 10, Vajda Bála 30. számú
munkás osztag 100, Függetlenségi és 48-as
párt Szmollény koszorújára 30, Vészits Lajos
százados Szmollény koszorújára 30, Szeged
Csongrádi Lövész koszorúja 50, Takács Viktor
perselye 13*97, Ungár Benő engedménye 37 50
korona.
— Halálozás. Szerdán délután félháromkor
temették a Petőfi Sándor-sugárut 36. számú
gyászházból Engelsmann Józsefet. A patriárkális kort megért öreg ur temetésén nagy számban jelentek meg tisztelői. A gyászbeszédet dr.
Lőv Immánuel főrabbi mondta.
— Az olasz menekültek hálája, A Szegedről pénteken eltávozó olasz és szlovén nemzetiségű ausztriai állampolgárok kedden délután
váratlan ünnepeltetésben részesítették Scultéty
Sándor városi föszámvevőt. A körtöltésen kivül
fekvő telepet felzászlózták és feldíszítették, a
telep bejáratánál az összes menekültek várták a
kiérkező főszámvevőt, amikor a tömegből előállott egy fehér ruhába öltözött kis olasz leány,
nemzeti szalagokkal ékesített virágcsokrot adott
át, amelyre a következő tartalmú levél volt
feltűzve *.
Nagyságos Scultéty ur! Mi isztriai menekültek bátrak vagyunk a legmélyebb hálánkat
kifejezni. Íme itt az idő, hogy legnagyobb fájdalmunkra kénytelenek vagyunk igen kedves,
szép városukból messze földre távozni és a
nemes szivii jótevőnket nagy hálával itthagyni,
aki miérettünk atyai szeretettel és nagy türelemmel annyira fáradott, hogy ezt szivünkben
a legmélyebben érezzük és jótéteményei örökre
eszünkbe lesznek vésve. Mindazokat a nagy
gondozásokat bensőleg köszönjük. Szivünkből
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eredő imánkat a jó Isten hallgassa meg és
áldja meg Magyarországot és a nemesszivü jótevőnket és engedje meg a Mindenható, hogy
a mostani helyzet mielőbb szerencsés és áldásos kimenetelű legyen. Egyben alázattal kérjük
a tekintetes hatóságot, hogy tapasztalatlanságunk
által esetleg okozott hibánkért, amelyeket —
talán csak a járatlanságunk idézett elő, megbocsájtani kegyeskedjék. Tehát ismételten melegen köszünjük tanúsított szives jóindulataikat.
— Isten Önökkel. Éljen a király! Éljen Magyarország! Éljen nagyságos Scultéty ur!
— Két kis gyermek borzalmas halála.
Vojnics Purcsár Vincéné két kis gyermekét
egyedül hagyta nagyfénypusztai lakásán. Távollétében a gyermekek gyufát gyújtottak, amitől tüz keletkezett. A tüzet sikerült a szomszédoknak idején eloltani, de a füsttől a gyermekek megfulladtak. A törvényszék az enyhitőkörülmények figyelembevételével felmentette a
szerencsétlen anyát a gondatlanságból okozott
emberölés vétségének vádja alól. Az ügyészség
felebbezése folytán a szegedi tábla elé került
az ügy, amely a csütörtökön tartott főtárgyaláson a törvényszék Ítéletét helybenhagyta.
Egy interpelláció epilógusa. Május 8-án
Zomborban, a vármegye közgyűlésén Borsos
Ferenc zombori kisbirtokos interpellációjában
azt állította, hogy Simon János községi jegyző
az adókezelések körül visszaéléseket követett
el. A közigazgatási vizsgálat csak szabálytalanságokat derített ki, aminek következtében Simon
pört inditoít. A törvényszék Borsos Ferencet
rágalmazás vétségében bűnösnek találta és 200
korona fő- és 100 korona mellékbüntetésre
itelte. Fclebbezés folytán a szegedi táblához
, került az ügy, amely a csütörtökön megtartott
főtárgyaláson helybenhagyta a törvényszék
ítéletéi.
— Fogházra iíélt csendőrök. Pálfy Áton
és Koczka Mihály omlódi csendőrök a múlt
év októberében Jáva Sebők és Jáva Sebőkné
omíódi gazdálkodókat király sértés gyaniuja
i alatt vallatták. Miután a gyanúsítottak vallani seihogysein akartak, a csendőrök nagy
buzgalmukban radikális eszközhöz folyamodtak:: ugy összeverték őket, Ihogy valamennyien 20 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek. A két csendőrt Jáváék feljelentették. Csütörtökön tartotta meg a főtárgyaiást ebben az ügyiben a szegedi hadosztály
bíróság, A tanuk részben igazolták a vádat,
minek alapján a bíróság 6—6 heti fogházra
itélte a csendőröket.
- Kapunyitás. Évtizedeken keresztül ahoz
szokott a közönség, hogy amikor a „kapunyitás"
cimet meglátta,, tudta, hogy a színházi évad
kezdetét jelzi. Azonban a világ forog és az elsőkből utolsók, az utolsókból elsők lesznek.
Igy van ez a mozival is. Néhány évvel ezelőtt
még a mozit lekicsinylőleg emle'getíe mindenki.
Rövid néhány év leforgása alatt a mozi tényezővé vált. Ma már legnagyobb ellensége is elösmeri, hogy a mozi ugy kultur hivatás, mint
szórakoztatás szempontjából az első helyet foglalja el. Különösen ma kell hangsúlyozni a
mozi kulturális értékét, amikor a világháború
minden egyes jelenségét, mozzanatát és fejleményeit, természetesen és szemlélletőleg hozza
elénk és mutatja be a fehér vásznon. Ugy a
mozisok, mint a nagy közönség részéről általános volt a félelem, hogy a világháborura való
tekintettel, nem lesz elég uj film erre a szezonra.
A Korzómozi igazgatósága megnyugtatja a nagybecsű közönségét, hogy van elég film, sőt minden eddigi filmprodukciót felülmúló, kiváló
uj anyag áll rendelkezésre és hogy a Korzómozi teljesen uj műsora már ma január végéig
biztosítva van. Januárig pedig annyi uj anyag
kerül a piacra, hogy semmi akadálya sincsen
az egész szezonra az uj filmek bemutatásának.
Egyet azonban a nagy közönségnek is tudomásul kell venni, hogy a filmek ára múlt évvel
szemben, nem kevesebb, mint 150 százalékkal
emelkedett. A filmárak ily horribilis emelkedését az anyag drágulása, a kevesebb produkció
és a munkabérek óriási emelkedése okozta. A
Korzó mozi igazgatósága ezúton is biztosítja
nagyrabecsült közönségét, hogy ugy amint a
múltban, ezúttal is minden újdonságot, aktuális
és harctéri felvételeket, a legnagyobb slágereket,

