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Ház inlerpelhiriós könyvébe, az erdélyrészi 
menekültek ügyében, interpellációt , jegyzett 
he. 

— Az ötödik német hadikölcsön. Berlin-
ből jelentik: Az ötödik hadikölcsönt szeptem-
ber 4-étől október 5-éig 5 százalékos .1924-ig 
fö'lmondhatatlan h iroda Imi kölcsön formájá-
ban 98 árfolyamon és 4 és fél százalékos biro-
dalmi utalványok alakjában 95 árfolyammal 
a birodalmi banknál, az összes német ban-
károknál, takarékpénztáraknál, éleihiztosritö 
intézeteknél és postahivataloknál jegyzésre 
fogják bocsátani. 

— A szegedi trafikoknak, ugy látszik, 
szintén hadat üzent a közönség és nyomban 
meg is kezdte az o.sromot. Napok óta más pa-
naszt. sem lehet hallani, a szenvedélyes dohá-
nyosoktól, minthogy sem dohányt, sem ciga-
rettát , sem szivart nem lehet kapni. A do-
hány Ínség eleinte nem volt.általános és ha a 
trafikok próbálták is bizonygatni, hogy nem 
azért vannak, hogy cigarettát és szivart áru 
sitsanak, a kávéházakban lehetett kapni 
„színi valót", — természetesen jó borsos áron. 
Lassankint azonban a kávéházi Ilók tőzsdék 
is kiürültek és egy-két nap óta füstölni való-
ban- is nélkülöznünk kellett. A közifigyelem 
ismét a trafikok felé fordult, hol azt a bizta-
tást kapta a közönség, hogy elsején lesz do-
hány. Pénteken tehát kora reggeltől fogva 
ostromolták a trafikokat. Ugy látszik a do-
hány nem érkezett meg idejében, mert dél-
után már valósággal tömegesen álldogáltak 
a trafikok előtt türelmetlen férfiak; és ugyan-
azt a szines látványt nyújtották, mint >a>, 
asszonyok a lisztes boltok e lő t t . . . Csakhogy 
a. férfiak az ostromot a komolyabb értelmé-
ben fogták fel. A legdühösebben szítták fo-
gaikat, némelyek óriási pipát, tartottak ke-
zükben, amivel alkalmas időben bokszolni 
akarták; mások öngyújtójukat csattog tattá Ív-
es a piros lángnál vadul forgatták szeműiket. 
Végre megérkezett a trafikosoklhoz a fölmen-
tő sereg egy-egy taliga dohányáru alakja-, 
ban. Néhány perc múlva az ostromló sereg 
boldogan füstölve oszlott szét.. . 

— Nem kell félni repiilőtámadéstól. Ami-
óta kiütött a román háború, azóta a Délvidék-
egyes városaiban akadtak emberek, akik 

várható román repülőgéptárnadásokról ter-
jesztettek rémhíreket. Hogy ezek a birok 
minden lehetőséget nélkülöznek, az kitűnik 
Ber nát /Mátyás repülőszázados nyilatkozatá-
ból, melyet egy aradi újságíró előtt tett. 

— iRomániának — mondotta a százados, 
— nincsen repülőgépgyára és épen ugy nin-
csen román találmányú repülőgép. Néhány 
repülőgépet Románia Oroszországtól kapott, 
de minthogy e tekintetben maga Oroszország 
is francia behozatalra van utalva, nem igen 
adhat u j gépeket u j szövetségesének. A mai 
szituáció szerint román repülők nem kerül 
hetnek át hozzánk. A havasokon, melyek két 
ezer méter magasak, nagyon kockázatos a> 
át jutás még egy terheletlen gépnek is, egy 
bombákkal megrakott gép számára pedig na 
ilyen kisérlet biztos pusztulást, .jelent. É r r e 
aligha vállalkoznak a román repülők, akik 
tudják, hogy ha sikerülne is nekik átjutni, 
ágyúink leszednék őket a levegőből, mielőtt 
még valamely vái-osunkban kárt tehetnének. 
Ellenben Románia sokkal komolyabban tart-
hat ellenséges ropiilőtámadásoktól. mert a 

bolgároknak csak a Dunát kell átrepülni és 
máris ott vannak /Bukarestben. 

— A Drapelu! a román hadüzenetről. 
A lugosi Drapeluk dr. Bmniscse Valér lapja, 
mely roimán nemzetiségi politikát követ, igv 
ir a román- hadüzenetről: 

— A nemzetközi viszony okban beállott 
fontos változás el fogja tüntetni a belügyek-
ben az utcclisó akadályt is: minden belső súr-
lódás meg fog, szűnni a külső 'vesztedelemnrei 
szemben. Ha pediig valaki arra számított, 
hogy az uj külföldi helyzet az országot de-
zalálit állapotban találja, rosszul számitott. 
Mint egyetlen ember áll majd minden párt 

az ü.i veszedelemmel szemben. Nem fogja 
kérdezni senki sem többé, hogy ki van a kor-
mányon cs iki az ellenzéken, hanem imindenki 
ugy fogja 'teljesíteni kötelességét, miként azt 
a súlyos idők megkövetelik. 

— Román foglyok Budapesten Badapest-
rőil jelentik: Pénteken délután harminc ro-
mán foglyot szállítottak a főváros utcáin ke-
resztül. A foglyokat katonáink a Brassó kö-
riili harcokban ejtették. 

—• Uj tábori lapok a hadípoiíazárlai 
miatt. A hadipostazárlat folytán beállott hosz-
szabb szünetelése az összes tábori iw>stafor-
galomnak igen nyugtabinitó'lag hatott ugy 
a. 'hadban álló személyekre, mint azok hozzá-
tartozóira. A hadseregfőparancsnokság álta-
lánosan nyilvánított óhajnak megfelelően oly 
módon segített a helyzeten, hogy külön tá-
bori levelezőlapok behozatalát rendelte el. 
Ezek a tálxvri levelezőlapok zöld papírból ké-
szültek és a hátlapon magyar, német, cseh, 
lengyel, rutén, olasz, szlovén, horvát és ro-
mán nyelven ezt a nyomatott szöveget tar-
talmazza: Egészéges vagyok és jól megy dol-
gom. A tábori postahivatalok utasítást kap-
tak, hogy ezek.et a zöld tábori levelezőlapokat 
— feltéve, hogy más irásos közlést nem tar-
talmaznak, — még posta zárlatnál is akadály-
talanul továbbítsák. Ez alkalommal köztudo-
mására hozzák, Ihogy a jövőben a tálrori posta 
közönséges tábori levelezőlapokat zöld vagy 
hasonlószinü >papirból egyáltalában nem fog 
továbbítani. 

— A szünidei gyermektelepet vasárupe 
délután ünnepélyesen bezárják. Négy órakor-
uzsonna. lesz. 

— Hir az orosz hadif gsügból. Ács Imre, 
aki bosszú ideig n'ern adott életjelt magáról, 
arról értesítette Szegeden lakó feleségét, 
hogy orosz hadifogságban van. 

— Belgrádba külön engedélylyel lehet 
utazni. A belgrádi katonai fökormányzóság 
területén szolgáló személyek látogatásához és 
az ott tartózkodásihoz külön engedély szüksé-
ges, melyet tisztek, polgári tisztviselők és 
hozzátartozóik számára tizennégy napot meg-
haladó tartózkodásra a fökormányzóság el-
nöksége, kevesebb időre pedig a császári és 
királyi kerületi kapitányság állit ki, csak e* 
zel a tartózkodási engedéllyel fölszerelt kér-
vényekre lehet a Belgrádba szóló útlevelet 
kiállítani. 

— A szeszfőzdékben termelendő szesz-
mennyiség zár alá helyezése. A hivatalos 
lap pénteki száma rendelétet közöl, amely 
szerint a pénzügyminiszter a fogyasztási adó 
alá eső szeszfőzdékben 1916. évi szeptember 
hóban termelendő szeszmennyiiséget a köz-
szükséglet számára zár alá helyezi. Ennek 
következtében a szeszfőzde vállalatoknak 1916 

szeptember hóban teljesítendő szállítási köte-
lezettsége! hatályukat vesztik. A zár a lá vett 
szeszmounyilség október 20-áig a szeszfino-
mitó szabadraktárba szál 1 itandó. 

— Az Uránia-szioház szezonnyitóelőadása 
szombaton, e hó 2-án lesz és ez alkalommal 
az uj szezon első szenzációja Doktor Lucifer 
fanlisztikus története 3 felvonásban, a fősze-
repben Lubitséh Ernővel lesz műsoron. Ugy 
ezen előadás, mint a következők meg fogják 
mutatni, hogy az Uránia igazgatósága min-
dent elkövet, hogy a közönség igényeit min-
den tekintetben kielégítse és kéri a szives 
pártfogást továbbra is. A kiadott tiszteletje-
gyek csak a fentjeízeit napig érvényesek, t-e 
hát a tulajdonosok sziveskedjenek ezeket az 
Uránia irodájában átcserélni. 

Legújabb kész női kabátok, szövet, bár-
sony, plüss és perzsából, bundák, s z ö r m e -
áruk, blúzok, aljak stb. Mérték szerint ké-
szülnek. divat kabátok, kosztümök, toil-
lettek stb. mérsékelt árak! Reményiné Feld-
mann Sári női divatháza s divatszalon, Szeged 
főposta mellett. 

— Be-íratások a városi nyelviskolában. 
Szeged szab. kir. város felügyelete alatt álló 
nyelviskolában (városi felső kereskedelmi isko-
lában) a behatások augusztus 21-től (délelőtt 
és délután) kezdődnek. Német, francia, angol, 
olasz, magyar, román és bolgár nyelvek társal-
gási alapon. Kezdők és haladók, tanulók és fel-
nőttek külön-külön nyolcas csoportokban. Tele-
fon 1411. Az igazgatóság. 

Írógépszalag—szénpapir és az összes 
írógép kellékek állandóan raktáron tart és díj-
mentesen felszereli Keller Irőgépvállalat Sze-
ged, Széchenyi-tér 8. Telefon 363, 

C a f é ü e s f a u r a n i 
N E U H O L D 

F e k e t e s a s - u f c a 11. sz . Hétvá lasz tó . 

Naponta 
frissen csapolt 

sör. Kitűnő borok. 
Állandóan ízletes Zóna-

reggelik. Minden időben 
étkezés. Naponta zene. 

Tisztelettel Neuhoid Dezső. 

Adakozzunk a rokkantaknak 
és a világtalan katonáknak! 

Végtelen fájdalommal jelentjük, hogy imádott édes. gyermekünk, kedves, 
drága testvérünk 

Fischhof György 
másodéves joghallgató, a cs. és kir. 39 gyalogezredhez beosztott füzérhadnagy 

11 hónapi harctéri szolgálat és az Isonzó-harcvonalon elszenvedett sebesüléséből 
való felépülése után, a Doberdóért vivott nehéz ütközetekben, 1916. augusztus 
hónap 6-án robbanó aknától szenvedett fejsérülése folytán, ífju és tiszta életének 
22. évében örök gyászunkra, hősi halált halt. 

Mérhetetlen veszteségünk viselésében mondhatatlan gyászunk fájdalmában 
méltóak akarunk lenni az ő élete nemes lendületéhez, drága emlékezete tisztele-
téhez, amellyel mindannyiunkért a legjobbak sorában folytatott kötelessége telje-
sítésében eggyé lett a harctér szomorú földjével. 

Szeged, 1916. szeptember 1-én. 

Ági, Margit, Bandi 
testvérei. 

Fischhof Samu 
Fischhof Samuné 

szül. Lederer Júlia 
szülei. 


