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Szeged, 1915. november 3. DÉLMAGYARORSZÁÖ i 
üomárasa nem lesz a kozákok országolja, 

Besszarábia csaloltassék az aidunai hatalomhoz. — Hangok a központi 
hatalmak meliett. 

A Moldova egyik legutóbbi számából vesz-
sziik át az alábbi cikket, amely jellemző arra, 
liogy a román közvélemény főként az utóbbi 
idők eseményei alatt, milyen változáson ment 
keresztül. Ez a közlemény, amely vaskos tör-
ténelmi 'argumentumokkal kel ki az oroszok 
ellen, előhangja az aidunai hatalom mellettünk 
való állásfoglalásának. 

— Több mint 200 éve már. Nagy Péter cár 
Konstantinápoly elfoglalására készült. Ná-
lunk Brancovéanu uralkodott. Lefordíttatta 
magárnak az „Oroszország prognostikumia", 
vagyiis az oroszok híres-nevezetes kényurá-
m-alk, Alexejeviics Péternek című könyvét. Eb-
ben az állott, hogy az uralkodók ura Alexe-
jevicsneík igérte oda a kelet unalmát, tehát 
készülni ke l a partriarobai széknek, Konstan-
tinápoly nőik elfoglalására. 

— Branooveanu; -elolvasta iá könyvet, aztán 
eldobta, mert nem akarta és nemi hitte a 
könyv jóslatának megvalósulását. 

— Félt az oroszoktól s mondotta, azi oro-
szok német ruhában is oroszok, stratégiájuk-
ról! pedig azt mondotta, hogy poharakkal és 
pálinkával készül, ami sohase arathat dia-
dalt. 'Nyugtalanítva a számtalan 'gondjaitól, 
zavarva -az idők káoszától, amit sehogy 'sem 
értett meg, 's félve az orosztól és törököktől!, 
a német császárhoz fordult, -mint olyanhoz, 
aki nem vágyott az ő országára. 

— Am az 'Országiban' nem vtala egység. 
Trónra vágyó bojárok nem akarták, hogy a 
családos IBrancoveanu dinasztiát alapítson. 
Ezeknek „saját politikájúik" volt és hol a por-
tánál, hol a cárnál vádolták be uralkodó-
jukat. ; 

— Az oroszokat akikor is megverték, ugy 
mint ima. Azt mondták 'az oroszok, hogy 
azért verettek meg, mert a románok nem ad-
ták meg az Ígért segélyt. A gonosz bojárok 
árulással vádolták meg Branooveanut. 
Brancoveanu, ia júdás elárulta a hitet, éle-
lem nélkül hagyván Nagy Pétert, aki ki-
éhezve, legyőzve, megalázó békét kénysze-
rült kötni. 

•— Az élső érintkezéstől kezdve az oroszok 

meghasonlást hozták a románok közé s azon 
idő óta mindig voltaik bojárok, akik eladták 
magukat a cárnak. 

— S a történelem ima megismétlődik. Ma 
is, mint akkor, -azt követelik tőlünk, hogy egy 
-szent hit nevében álljunk az, oroszok midiié. 
Akkor az ősi egyház védelmére, ima azért, 
hogy Erdélyt foglaljuk el. És ha ann-a-k ide-
jén 'Cantaeuzino Mihály és Tamás N-agy 
Péter miniszterétől, Galovclhintől barátságos 
leveli-eket kapták, amitől ezek egyre hajlong-
tak a cár előtt, mennyivel inkább hódolnak 
II. Miklós cárnak ma élő nagy „hazafijaink", 
bojárjaink! 

— ,Az idők hideg mérlegelőit, amaz embe-
reket, akik azt hiszik, hogy la sízaviaik és áb-
rándok elmúlnak, csak a tények maradnák 
meg, arna honmentőket, akik azt akarják, 
hogy Románia igazai haza legyen és ne -a 
muszka kozákcsapato-k országútja: mindeze-
ket csak ugy, mint akkor, -egyre vádolják az 
ör-osz- péjpzien kitartott nagyravágyó bojá-
rok; a f-or-ma más, mert ugy tesznek, mintha 
a népnek vádolnák be -a jó hazafiakat, pedig 
iaz áruló izenet iá cárnak szól, akinek a 'ke-
gyeit éppen -ugy les'ik a mai russzoíilek, mint 
200 év -előtt Gantacuziino és ,társai. 

— S ha azi ősök bűnét menteni látszik az 
akkori idők szörnyű állapota, úgyannyira, 
ho-gy uralkodóikat is elárulták -az oroszok-
nak, botorul bizva a- cár íon-dor Ígéreteiben, 
azt hívén, hogy egy ihasonhi-tü hatalmas ba-
rátot szereznek az országnak: m-a az orosz 
-táborba való szaladgálásnak nin-cs egyálta-
lán mentsége, hisz kétszer hasítottak el- egy-
egy irésizt 'hazánkból' s ugyanannyiszor aláz-
tak meg rettenetesen' miniket.. 

— A józan, becsületes román pirulva a 
múlton- és tanulva bálőle, bosszúnk gondoljon 
ia mulitért s Besszarábiát 'követelve, törjön a 
muszka kanesuka letörésére. 
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A kóbor leány. 
Dráma 3 felvonásban. Irta: ÚRBAN GAD. 

Epizód a lengyel légió 
• harcaiból, 3 részben. 

Előadások 5, 7 és 9 órakor. — Gyermekje-
gyek csak az első előadásokon érvényesek. 

A 9 órai előadásokon a fenfarfoff és I. helyek számozottak, amelyek 
4 órától elöjegyezhefök a pénztárnál, vagy telefonon. 
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SZÍNHÁZI MŰSOR: 

-SZERDA: Lengyelvór, operett (páratlan). 
CSÜTÖRTÖK: Jó éjt- Minki, bohózat (pá-

ros). i 
PÉNTEK: Ujházi-est, színre kerül: Co-n-

stantin abbé, vígjáték (párat-lan). 
SZOMBAT: először A íkorzó szépe, énekes 

bohózat (páros). 

Az Ujházi-est. A vidéki színtársulatok 
nagyban készülnek -az Ujkázi-estre, amely tud-
valevőleg november 5-én lesz -és a Constantin 
abbé kerül szilire. A vidéki sajtó nagy szere-
tettel -karolta fel a szegedi szintársulat által 
kezdeményezett akciót és arról számol bc, 
hogy a közöns'g szokatlan érdeklődést tanú-
sít az Újházi Ede javát szolgáló előadás iránt. 
Biztosan remélhető, hogy a szegedi közönság 
tömeges megjelenésével szintén biztosítani fog 
ja a minden elismerést megérdemlő előadás 
anyagi részét. Az előadás előtt Gömöry Vilma 
szavalja Juhász Gyula költői szépségekben 
gazdag „Prolog"-usát, amelyet a poéta átadott 
már az Ujházi-est rendező bizottságának, 

Korzó szépe. A színházi iroda jelenti: 
Szombaton lesz -a bemutatója a Blunient'hal é-s 
Kadlburg énekes bohózatának, amelynek dalla-
mos zenéjét Hóllander Viktor irta, Berlinben 
oly nagy sikert ér t el a darab, liogy megszakí-
tás nélkül két éven át -adták. Az -újdonságban 
a fő-szerepeket Déri, Kohári, -Miklósi, -Solymosi, 
Matány, Sümegi és Szilágyi játszák. A vidám, 
kacagtató operett hatásos alakításra nyúj t al-
kalmat az énék-es személyzetnek, amely a leg-
nagyobb -kedvvel (készül a szombati bemutató-
ra. Az újdonságot Gábor Andor fordította. 

Jó éjt Mukí. A színházi iroda jelenti: 
Csütörtökön -a tavalyi idény egyik legmulat-
ságosabb bohózatát a Jó éjt Muki-t -eleveníti fel 
a szinház. A m-ulatságos bohózat, amelynek 
eddig minden -előadását t-elt ház -hallgatta vé-
gig, a címszerepben Solymosi Sándorral kerül 
szinre, aki ehben a szerepben arat ta egyikét 
legszebb -sikereinek. 
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Szeged szab, kir. város tanácsától. 

24578 - 915. tan. sz. 

Hirdetmény. 
A szegedi állami mértékhitelesítő hivatal által tel-

jesítendő időszakos hitelesítés a f. évben folytatólag 
az I. ker. Belváros. II. és III. ker. Felsőváros. V. ker. 
Rókus és VIII. ker. Felsőtanyai közigazgatási kerületek-
ben fog végeztetni. 

Midőn a hitelesítés rendjét az alábbi megállapítás 
szerint ez érdekelt kerületekben lakó feleknek tudo-
mására hozzuk, figyelmeztetjük mindazokat, akik a 
közforgalomban mértékeket és mérőeszközöket hasz-
nálnak, hogy az időszakos hitelesítésen résztvenni és 
a közforgalomban használatban levő minden mértékü-
ket és mérőeszközüket bemutatni tartoznak. 

Ezen kötelezettség megszegése az 1907. évi V. t.-c. 
32. §-a szerint 200 koronáig terjedő pénzbüntetéssel, 
visszaesés esetében pedig 8 napig terjedő elzárással 
és 400 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. 

Az időszakos hitelesítés sorrendje. 
Az időszakos mértékhitelesités az alábbi felsorolt 

napokban délelőtt 8, d. u. 2 órakor az állami mérték-
hitelesítő hivatalban (Szeged, Boldogasszony-s.-u. 21.) 
végeztetik el. 

1. I. kerület belváros: 1915. junius 21., 22., 23., 24 , 
25., 26., 28. és 30-án, továbbá julius hó 5., 6., 7. és 
12-én. 

2. II. és III. kerület Felsőváros: 1915 julius hó 13., 
14., 15., 16., 17., 19., 20., 21., 26., 27., 28., 29., 30. és 
31-én, továbbá augusztus hó 9., 10., 11., 12. és 13-án. 

3. V. ker. Rókus. 1915. augusztus 14., 16., 17., 18., 
19., 21., 23., 24., 25, 30. és 31-én, továbbá szeptember 
hó 1-én. 

4. VIII. ker. Felsőtanya. 1915. november hó 15., 16., 
17., 22., 23., 24., 25., 26., 27 , 29. és 30-án továbbá 
december hó 6., 7., 8., 10., 11., 13." és 14-én. 

Kelt Szeged, szab. kir. város tanácsának 1915. éri 
junius hó 2l-én t. ii. 

Dr, Somogyi Szilveszter 
polgármester. 


