
6 DÉLMA.GYAR ORSZÁG Szeged, 1915. november 27. 

xolványi -lapot, vagy bevonulása után elbo-
csájtáskor kapott igazolványt a Legutóbbi 
összeírás alkalmával a katonai ügyosztályon 
föl nem mutatták. De jelentkezni tartoznak 
azok is, -még .pedig először összeírásra a ka-
tonai ügyosztálynál, ákiík -eddig bemutató 
szemlére föllhi vatak, de -nem jelentkeztek. A 
sorozás sorrendje a következő: 

I. Szegedi születésű és vidéken született, 
de szegedi illetőségű népfölkelők. 1915. évi 
december 17-én a-z 1896. évi születésűek -A-tól 
K betűvel (kezdődő nevüek. -1915. évi decem-
ber 18-án az 1896. évi születésűek L-től végig 
kezdődő n-evüeik. 1915. évi december 20-ám az 
1895. évi születésüek A-tél J betűvel kezdődő 
nevüek. 1915. évi december 21-én az 1895. évi 
szület-és-ü iK-ítól végig kezdődő névnek. -1915. 
évi -december 22-ón az 1S9-1. és 1877. évi szü-
letésüek. ,1915. évi december 23-án az 1876. 
óvi születésüek. 191-5. évi december 27-én az 
1875. évi születésűek. 1915. évi december 28-án 
az 1-874. évi születésűek. 1915. évi december 
29-én az 1873. évi születésűek. 

1. Szegeden tartózkodó, idegen illetőségű 
népfölkelők 1915. évi december 30-án az 
1896., 1895., 1891. évi születésüek. 1915. óvi 
december -31-én a-z 1877., 187-6., 1875., 1874. é* 
az 1873. évi születésűek. 

— Két füzet. Két füzet került ma a kezünkbe. 
Az egyik a világháború .történetét, mondja cl, 
enne der Krieg, megjelent Berlin-ben. A né-
met kiadású, sorozatos füzetek -címlapján a 
német ós osztrák mellett az első helyen vau 
a magyar nemzeti szín. -A másik a Wiener 
-Mode. Ki ne ismerné a Wiener Mcde-tl A 
hátlapján ötszinü keretiben van a -szöveg m 
az ötszin az osztrák és német nemzeti színek-
ből került ki. A magyar színekről ismét meg-
feledkezett egy derék ur, aki pedig kér tő-
lünk valamit. IMikor lesz annyi öntudat a 
magyar közönségben, hogy ezektől az embe-
rek-tői mindent megtagadjon? 

— A pénzügyminiszter köszönete a sajtó-
nak. 7eleszky János pénzügyminiszter levelet 
intézett Szávay Gyulához, a Vidéki itlirlap-
irók Országos -Szövetségének elnökiéihez. A 
levél, amelyben a miniszter a harmadik lia-
dikölcsőn kiváló sikeréről szól, igy hangzik: 

— A hadi-szükségletek fedezése céljából 
kibocsátott harmadik hadi kölcsön jegyzése, a 
mint már most megállapítható, a két előző 
hadikölcsöné-t messze túlszárnyaló, fényes 
sikerrel záródott. Ez a tőkeerőnkhöz mérten 
minden várakozást meghaladó kedvező ered-
mény kiétségtel-en bizonysága gazdasági szar-
vezetünk rendkívüli teljiesitőkópességónek ós 
a hosszan elhúzódó háború ellenére miben 
sem csökkent, ső-t fokozódó teherbírásának. 
Nemkülönben hatalmas megnyilvánulása ez 
a nemzet mind szélesebb rétegeit egyre mé-
lyebben átható hazafias áldozatkészségnek, 
helyes -gazdasági belátásnak és fegyvereink 
végső győzelmiéibe vetett rendületlen meg-
győződésnek. A ránk erőszakolt háború költ-
ségeinek fedezésére az állam polgárai által 
már harmadizbie-n és fokozott készséggel az 
államkincstár rendelkezésére bocsátott nagy-
összegű kölcsön nemcsak a harcmezőn foly-
tatott küzdelmünk diadalrajuttafás-át moz-
dítja hathatósan elő, 'hanem hazánkat köz-
gazdasági téren is kiváló szövetségeseink 
méltó társa -gyanánt tünteti fel. 

A {harmadik hadik-ölesön-nek eme. jelen-
tőségteljes nagy sikere -alkalmával -nem 
mulaszthatom el annak -hangoztatását, -hogy 
ennék az örvendetes eredménynek elérésé-
ben, mi-nt az előző alkalmakkor is, a magyar-
országi sajtónak oroszlán része van. A sajtó 
— nemzeti életünk eme nagy hivatást be-
töltő szerv-e — t-e-lje® mértékben átérezte és 
átértette a harmadik hadikölcs-ön minél na-
gyobb sikeréhez fűződő elsőrendű politikai, 
pénzügyi és közgazdasági érdekeinket és 
odaadó készséggel állott a nagy ügy szolgá-
latába. -Már -a -nyilvános • aláírások megkez-
dése előtt, de még inkább a több mint négy 
hétre terjedő jegyzési idő alatt fáradhatatlan 

buzgalommal, nem csökkenő lelkesedéssel és 
kiváló közgazdasági tudással az ország min-
den részébe, -elható nagy,aránya céltudatos 
propagandát fejtett ki a harmadik hadiköl-
csönnek -a két c-lő-zőét elhomályosító sikere 
érdekében. t 

Amidőn örömmel ragadom meig -ezt az 
alkalmat, hogy a magyar sajtónak eme -nagy 
nemzeti ügy érdekében kifejtett kiválóan 
becses közreműködéséért -elismeréssel adóz-
zam, egyben kérem, licgy hálás köszönete-
met szíveskedjék tolmácsolni a sajtó minden 
munkásának azért a hathatós, önzetlen és 
lelkes támogatásért, amelylyel a mi-ndany-
,nymuk büszkeségét méltán képező nagy sí-
ikor -elérését előmozdította, 

— Rendelet és nem törvény. Pénteki szá-
mában részletesen ismertette a Délmagyar-
ország azt a rendeletet, amelyet a kormány 
az élelmiszerek biztosítására és az árdrágító 
visszaélések meggátlására adott ki. A közön-
ség legszélesebb rétegeit érdeklő cikk címébe 
sajnálatos hiba csúszott, -amelyet ment az 
újságírói m-uink-a láza és amely — szerencsé-
re — olyan, amelyről nyomban megállapít-
ható volt, Ihogy elírás történt. Mégis köteles-
ségü-nknék tartjuk a vezeklést éis megírjuk, 
liogy a -cikkben a törvény szó helyiéin más két 
szó: miniszteri rendelet lett volna, helyén. 

— A hadsegélyző bizottsághoz érkezett 
adományok: -Gál lEndréné 5 prém, 12 pohár, 
3 kg. réz, .szőrme, lábzsák, posztó. Árvay 
Lászlónó 5 tucat kártya, olvasni való, 4 kiló 
fém, Szent .György iskola térés, Dugonics-ut-
cai polgári iskola 4 párna, 4 huzattal, Ökrös 
Franciska .11 iskolai könyv, Őserő Edéné egy 
báránybőr, Lindenfekl iBsrt-alairaó 6 bot, 18 
ing, 1 alsónadrág, 14 pár harisnya, Svhle.si.n-
ger -Gutlrard Róza nyulbőr és ócska ruhák, 
Jczerniczlky Ákos 3 nyulbőr, Szabó Gyuláné 
2 pár érmelegitő, Lázár György-nó 1. hó-sapka, 
3 pár érmelegitő, 2 nyulbőr, Szende -Rezsőné 
3 trikónadrág, -2 trikóing, 2 haskötő, 4 pár 
kapca, -2 ibósapka, 2 pár térdvédő, 1 -pár ér-
melegitő, 3 pár harisnya, 3 pár -keztyü. Glöek-
ner Józsefné 12 méter flanell, Szent György 
iskola V—VI. -osztály .25 sál, 2 pár térdvédő, 
41 pár 'érmelegitő, iKahdath Milhályné 4 pár 
érmelegitő, Duka Mátyás né 9 pár kapca, 
Csongrádi sugárúti iskola 44 sál, 30 pár ér-
melegitő, N. N. 6 ruha, 1 pár cipő, Szilién 
iskola 4 sál, 12 pár térdvédő, 27 pár érmele-
gitő. Rezet és fémet ajándékoztak: -Kőhegyi 
Lajosné dr.-né, iSiketnóina intézet, iLövey Já-
nos, -Pártos -Lajosné, Róth borbély, -Bútor-
szövetkezet, özv. Antal Pá-lné, Lövinger Si-
mon. Szövetdarabot, gumit -és -selyemdarabot 
ajándékoztak: -Horváth Miliá-lyné, Wagner 
Gusztáv, Csiszár Lajos, Mészáros Imre, Sváb 
Katalin, -Csikós tanító, Árvay Kálináuné, 
dr. Batiri, Királyihalom, K-áldor J. éis társa, 
özv. Szabó József-né, dr. -Maéhánszky, Krier 
P-éterke, Tömörkény Istvánná, Mezey Matyi-
ka, Va-ss Ignác,má dr.-né, Boriczky Béláné, 
Kass János, Br-a-un hangszer-ász, -Orkonyi 
Edéné dr.-né, Pártos Lajosné, Lábas Endre-
né, -Kissági Béláné, Lövy -He-rmianné, dr. 
Kain, Wagner örökösök, Weisz Sanmné, Bcr-
nátslky Kcrnélné, Polgár Árminná, Biró Ár-
pádné, Bárkányi Béla, Varsánydán László-
n-é, Belvárosi finis,kóla, Kovács nőv-érek. 

— A tábori csomagforgalom. Az ismert 
feltételek .mellett ujabban a 23)1. és 232. számú 
tábori postákhoz is lehet csomagokat feladni, 

— A gyilkos napszámos. Megírtuk, hogy 
Fehér András zsákoló napszámos szivén-
•szúrta -fiát, Fehér István utász-tizedest, aki 
néhány nappal -ezelőtt jött haza Szegedre a 
harctérről, A gyilkos apát pénteken átkísér-
ték a királyi törvényszék fogházába, 

— Az esküdt és a községi bika. Furcsa 
ügyet tárgyal!! péntekéin, a 'szegedi törvény-
szék. Tóth B. János apátfalvai községi es-
küdt v-olt a vádlott, akit -az ügyészség gon-
datlanságból -okozott emberöléssel váddt . Az 
esküdteit azért vonták felel őssé g-re, mert Lesi 
János községi csordást a -múlt év augusztu-
sában a község szilaj bikája hailálragázölta 
és az esküdt volt a .fel-ügyélettel megbízva, de 
elmulasztotta a bika szarvára gobokat tétetni. 

KORZÓ MOZI 
Igazgató: VAS SÁNDOR. • • • • Telelőn 11-85. 

Szombaton és vasárnap 

A legnagyobb szenzáció! 

Az első Jókai-film!! 

Jókai Mór világhírű regénye után 5 felvonásban. 

Valamint az uj kisérő műsor. 

Előadások: szombaton 3, 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 
2, fél 4, 5, 7 és 9 órakor. 

Minden előadáson számozott helyek. Rendes helyárak. 

Katona-, diák- és gyermekjegyek szombaton a 3 órai, 
^ vasárnap a 2 órai előadáson adatnak ki. 


