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A jótékonysággal 
nemcsak élni lehet, hanem visszaélni is. 
Soha annyi visszaélés a jótékonyság cégére 
alatt nem történt, mint m-ost, a háborús idők-
ben, amiiikpr a különféle jótékonysági akciók 
ngy szaparodtak, mint eső után a gomba. 
Majdnem mindennap, sőt a napnak majdnem 
minden órájában történtek jótékonyságot 
célzó, vagy értlíető alakulatok és a közönség, 
lehetőleg nem a tehetősebb része, sietett meg-
hozni a maga áldozatát. A szivek csodálatos 
módon nyilatkoztak .me,g és akik adtak, nem 
kényszernek engedve adtak, hanem a maguk 
jószántából, boldogan és boldogítva. Látvány-
nak is szép volt a szivek buzgósága, törekvése 
ós vetélkedése, ténynek pedig a legemberibb 
megnyilatkozás. Voltak és vannak, akik a 
jótékonyságot, esak szájjal gyakorolják, akik 
pz egyszeri pap módjára vizet prédikálnak 
és bort isznak, de nagy általánosságban 
majdnem mindenki kivette a rszét abból, 
ami ennek a véres időnek egyetlen poézisa: 
a jótékonyságból. Persze a tessék-lássék ked-
véért is történtek jótékonysági megnyilat-
kozások, okkal és céllal, a kéz-kezet mos elve 
alapján, de egészében majdnem mindenki 
emberségesen, a szive sugallatát követve, 
adott. Ebben a városban, amelyet büszkélked-
ve joggal nevezünk a magyarság szive köze-
pének, a szivek bőségesen juttattak mind-
arra, 'Üftrí kellett. Az elgondolások, kitalúD 
sok egész tömegével találkoztunk és a 
jótékonyságot célzó elgondolások ós kitalálá-
sok tömege közt egy pillanatra megállít ben-
nünket az az akció, amit a Korzó-mozi igaz-
gatósága indított meg és a legfényesebb ered-
ménnyel juttatott érvényre. A nyár folyamán 
hat jótékonysági előadást rendezett, ezek kö-
zül egyet a tűzoltók, négyet a szegedi rok-
kant katonák javára, egyet pedig a rokkant 
színészek cégére alatt, amely előadás jöve-
delméből 10% jut a rokkant színészek alapja 
javára, a fennmaradó összeg pedig a. .honorá-
riumát képezi azoknak a szegedi színészek-
nek, akik a szegedi rokkant katonák javát 
célzó négy előadásban teljesen díjtalanul vet-
tek részt. Alkalmunk volt megszerezni a be-
vételi kimutatását annak a hat jótékonycéiu 
előadásnak, amelyet a Korzó-mozi igazgató-
sága a legönzetlenebbül, a saját elhatározá-
sából és minden elismerésbe érdemesen ren-
dezett. 

íme a kimutatás: 
A tűzoltók javára rendezett előadás 

összbevétele 2238 kor. 90 fill. 
A rokkant katonák javára rendezett 

előadásokból: 
a 46. gyal. ezred javára rendezett 

előadás összbevétele . . 2753 kor. 20 fill. 
a 3. honvéd huszár ezred javára 

rendezett előadás összbevétele 1296 kor. — fill. 
az 5. honvéd gyalog ezred javára 

rendezett előadás összbevétele 836 kor fill. 
az árkász, hidász és honvéd tüzé-

rek javára rendezett előadás 
összbevétele 1531 kor. 40 fill. 

A rokkant színészek cégére alatt . 2753 kor. 90 fill. 
összesen 11359 kor. 40 fill 

iTehát tizenegyezeriháromszázötvenkilenc 
korona 40 fillért juttatott a Korzó-mozi igaz-
gatósága a. hat előadás rendezésével jóté-
konyícélra. Tekintélyes összeg a mai világban 

egy kis vagyon, annak is, aki adta és azok-
nak is, akik kapták. A Korzó-mozi igazgató-
ságának ez a ténykedése beszédesebb a leg-
ékesebb beszédnél. Az értékét magában fog-
lalja és azt hisszük, érdemes a .felemlitésr-e, a 
publikálásra. És helyénvalónak tar t juk még 
felemlíteni azt is, hogy a Korzó-mozi igaz-
gatósága az előadások bruttó-bevételét jut-
tatta az illetékes helyekre, az összes kiadá-
sokat- a magáéból fedezte, sőt a kiadott sza-
badjegyek árát is a saját pénztárából téri-
tette meg. A mai idők teljes átérzése foglal-
tatik a Korzó-mozi igazgatóságának az eljá-
rásában, követésre érdemes nemes cselekede-
tében, amit legalább is kalapemelve illik kö-
szönteni. 

— Apponyi és Rakovszky tanácskozása 
Andréssyva!. Budapestről telefonálja tudósí-
tónk: Gróf Apponyi Albert és Rakovszky 
István kedden felkeresték gróf Andrássy 
Gyulát, akivel hosszasan tanácskoztak. 

— Menetrendváltozás. A reggel 8 óra 
25 perckor a Szeged-Rókus állomásról Sza-
badka felé induló és az este 7 óra 53 perc-
kor Szabadkáról érkező személyvonat to-
vábbi intézkedésig nem közlekedik. 

— A honvédelmi miniszter a királynál. 
Bécsből jelentik: Báró Hazai Samu honvédelmi 
minisztert kedden délelőtt a király Schön-
brunnban kihallgatáson fogadta. 

— Kitüntetések. A király felseőri Cseresnyés 
László 3. honvéd huszárezredbeíi-esrodesnek 
és Veder Mihály 1. honvéd/ lovas tüzérosz-
tálybtii'lk'-Ragjmak, az ellenség előtt tanúsí-
tott vétóz és eredményteljes magatartásuk el-
ismeréseid, a hadidiszitmónyes 3. oszályu 
vaskoronarendet díjmentesen adományozta. 
— A király elrendelte, hogy Mayerhoffer La-
jos 3. honvédhuszárezredbcli főhadnagynak, 
az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartása 
elismeréseid az újólagos legfelsőbb dicsérő 
elismerés másodszor, Itáez Jenő, Valérián 
Zsigmond 3. huszárezredbeli századosoknak. 
Vojnieh Tibor főhadnagynak, Herczeg Imre 
tartalékos főhadnagynak az ellenség előtt 
tanúsított vitéz magatartásuk elismeréséül a 
legfelsőbb dicsérő elismerés újólag tudtul 
adassék. 

— Aradon boszüntették az interurbán 
telefont. Aradról jelentik: A postai cenzúra 
elrendelését előidéző okok szükségessé tették 
a telefonforgalom megszorítását. Aradon oly 
intézkedés lépett életbe, mint a mozgósítás 
első napjaiban. További intézkedésig nem le-
het telefonon beszélni sem Aradmegye, sem a 
szomszédos vármegye községeivel, sem Bu-
dapesttel, vagy az annál távolabbit fekvő vá-
rosokkal. Ez intézkedés következtében Ara-
don c s u p á n a helyi telefonbeszélgetések bo-
nyolíthatók le. 

— Donavell János a temesvári kereske-
delmi iskola igazgatója. Donavell Jánost, a 
szegedi városi felsőkereskedelmi iskola he-
lyettes-igazgatóját, a temesvári felsőkereske-
delmi iskola igazgatójává választották meg. 
Távozásával a szegedi tanügyi társadalom 
egyik igen értékes tagját vesziti el. Donavell 
közhasznú működésével Szegeden általános 
becsülést szerzett. Temesvár agilis, munkás 
polgárt nyer benne. 

— Köszönet a város szeretetadományáért. 
A király születésnapja alkalmából a z5. hon' 
véd pótzászlóalj parancsnoksága u t j án szere-
tetadományt küldött a 302-sök kötelékében 
harcoló szegedi honvédek számára. Morva-
lieszkói Mierka Alfréd ezredes, ezredparancs-
nok a város szeretetadományát a polgármes-
terhez intézett lelkes hangú levélben kö-

szönte meg. Az ezredparanenok levele a kö-
vetkező: 

Tekintetes 
Polgármestéri H i w ta Ina />• 

Szegeden. 
Tábori posta 92, 1916. augusztus 24-én. A 

np kir. 5. honvéd pótzászlóalj Parancsnok-
ság 1942—1916. sz. átiratából, amellyel a har-
coló legénységünk számára küldött gavallé-
ros szeretetadományát kiséri, jóleső tudómá-
somra jutott, hogy a szeretetadornánylhoz 
Szeged város közönsége jelentékeny részben 
hozzájárult Indíttatva érzem magam Szeged 
város közönségének nagybecsű adományáért 
a vezetésem alatt harcoló szegedi hős fiuk 
nevében: köszönetemet nyilvánítani. 

A magyar A'lföld derék fiainak hősiessé-
gét s a bosszú háboru alatt sem lankadó harci 
készségét csaknem egy év óta ismerem már 
közvetlenül s egy év óta vagyok tanuja azok-
nak a gyönyörű teljesítményeknek, melyeket 
a Szeged városból és környékéről rokrutáló-
dó s parantenoksngom alatt álló 302. honvéd 
gyalogezred a haza védelmében hozott. Ami-
dőn látom, hogy kedves honvédeimnek a ha-
zulról hozott, a nagy magyar Alföldön táp-
lált és természetükben gyökerező hadi virtus 
fentartása,hoz s fokozásához az otthon mara-
dottak gyöngédsége és gavalléros adománya 
a harcok alatt is hozzájárulni törekszik: nem 
mulaszthatom el azon erős reményemnek a 
kifejezését, hogy igy együttesen, szent 
ügyünk szeretetében összeforrva s a szent 
ügyért harcolókat megbecsülve, előbb-utóbb 
kivívjuk a békéthozó győzelmet, melynek ál-
dását kívánom Szeged város közönségére. —-
Morvái ieszkói Mierka Alfréd s. k., ezredes, 
e zr e d pa r anies n o k. 

— A közélelmezési üzem u j he ly isége 
A közélelmezési üzem vezetője és személyzete 
kedden a Bástya-utcában levő Prokisch-féle 
házban bérelt u j irodahelyiségbe külltözött át. 
A közélelmezési tizem telefonszáma 15—37. 

— Vöröstorony, Tömös, TörcsvAr. ArchS 
román harcokról beszámoló Höfer-jelentésben 
három erdélyi szoros szerepel: a vöröstoronyi, 
a tömösi ós a törcsvári szoros. Az erdélyi 
román határon a déli Kárpátok között vezet-
nek át ezek az utak Romániába. Békében is 
fontos közlekedési utak voltak és előrelátható 
volt, hogy a háborúban is elsősorban jutnak 
szerephez. A vöröstoronyi szoros, az Olt folyó 
által képezett nevezetes szoros Szebenvár-
megye szebeni járásában, mely Romániába 
vezet át és a fogarasi havasokat a szebeni 
hegységtől választja el. A. szoros a Cibin-
folyónak az Oltba való torkolatán alul, Boica 
községnél nyilik. Gyönyörű vidéken, erdős 
h gységek között vonul át a keskeny szoros 
dél felé. Beljebb van a Császárkut szép for-
rása, a kis Lotár-völgy torkolatánál Lotár-vár 
romjai és közvetlenül a román határon a 
magyar hatósági épületek: a m. kir. belépő-
állomás, a veszteglőintézet és a fővámhivatal. 
1849 március 17-én Bem tábornok erre szo-
rította ki az első orosz betörést és négy hó-
nappal később, julius 20-án az oroszok Lüders 
vezérletével erre nyomultak be újból Magyar-
országba. A tömösi szoros a déli Kárpátok 
legszebb szorosa, Brassó vármegyében van, 
Brassótól délre, a barcasági és bodzái hegy-
ségek között, A szoros Brassótól délkeletre, 
Deresztye mellett nyilik. Sokáig a legfőbb 
közlekedési vonal volt Erdély és Oláhország 
között és a vasúti közlekedés ma is erre 
megy. A szoros torkolatát a Tatárhányásnak 
nevezett sánc rekeszti el és ezentúl van a 
régi alsótömösi vám, mely már nem működik. 
Közelében néhány gyár épült. Innen kezdve 
a szoros regényes uton visz keresztül. Nyu-
gaton a Keresztényhavas sziklás gerince, 
keleten a Nagy-Kőhavas sziklái tornyosulnak 
a fenyvesek fölé. Innen nyúlik le egy szikla-
gerinc a folyó mellé, ez a Magyarvár, melyen 
a szabadságharc hőseinek emléke áll. A 
törcsvári szoros szintén jelentékeny hegyszoros 
a déli Kárpátoknak Fogaras vármegye dél-
keleti szögletének. A szoros Törcsvártól dél-


