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Uj harcok a gyergyól hegyekben. 
— Orsovánál csapatainkat a Cserna nyugati partjára vettük vissza. 

BUDAPEST, szeptejmber 2. (Közli a 
'niimiszHeneUnö'ki sajtóosztáily.) Románia elle-
ni harcvonal: Orsovánál csapatainkat teg-
nap öt napi heves harc után a Cserna nyu-
gati partjára visszavettük. Nagyszebennél 

és Brassótól északra az ellenség csak ha-
bozva követi csapatainkat, A gyergyói he-
gyekben uj harcok fejlödnek. 

HÖFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

Szeged az erdélyi njenekü/tek elosztó 
állomása. 

— Jíozel húszezer korona a 2>élmctgyarorszdg eddigi gyűjtése. — 

(Saját tudósítónktól.) Szeged szombaton 
estétől kezdve az erdélyi menekültek elosztó 
állomása lett. Ez azt jelenti, hogy minden, 
•menekültekkel zsúfolt vonatot először Sze-
gedre irányitanaki, tazutánl innen (dirigálják 
az ország legkülönbözőbb részeibe. Ezzel a 
szegedi hatóságokra, különösen a rendőr-
ségre és annak nagyérdemű vezetőjére, clV. 
Szalay Józsefre ujabb sziszifuszi munka há-
rult. A (főispáni hivatali állandóan éjjeli-
nappali szolgálatot teljesít. Dr. Cicatricis 
Lajos, főispán, aki az utolsó napokat bete-
gen töltötte, vasárnap reggel huzamosabb 
tartózkodásra Szegedre érkezik. I t t ,már 
nem kell kommentár. Ezeknek az eseménye-
ket szárazon regisztráó soroknak olvastán 
bizonyára mindenkiben fölébred a köteles-
ségérzet és siet mlinden szabad idejét, tudá-
sát, tapasztalatait és energiáját az ügy szol-
gálatára fölajánlani. A rendőrség emberei 
és a humanitárius munkára eddig vállalko-
zott urak és urnök sem bir ják .az éjjel-nap-
pali munkát. Alkalmat kell adni felváltásuk-
ra és módot tehermentesítésükre. Aki részt 
kér ebből a nemzeti munkából, jelentkezzék 
a rendőrségen. 

Gyűjtésünk szombaton estig elérte a ' 
19,705.65 koronát. A szegedi társadalom ál-
dozatkészsége negyvennyolc óra alatt nyil-
vánult meg ilyen impozánsan. Erről az ered-
ményről és a polgárság eddigi magatartásá-
ról a polgármester ur mondja el véleményét 
vezető helyen megjelent felhívásában. Hang-
súlyozni kívánjuk, hogy a szegedi társada-
lomtól nálunk befolyó összeget a polgár-
mester és a főkapitány úrral történt meg-
állapodásnak megfelelően kizárólag {az itt 
állandó tartózkodásit elhelyezett mdneiküT 
tek elemezésére és fölmházúsríra fordítják. 
Az összegyűlt pénzt dr. Szalay József fő-
kapitány urnák szolgáltatjuk be, aki szom-
bat estig 14.500 koronát vett át tőlünk. Két-
ségtelennek tartjuk, hogy a pénznek ilyen 
irányiban való felihasználása és az, hogy a 
begyült összeg (felett állandóan a főkapitány 
ar diszponál, a közönségre a legmegnyug-
tatóbb. 

A polgármester urnák vezető helyen 
megjelent lelkesítő szavai után mára nincs 
több mondani valónk. Nem csalódhatunk 
abban a reményünkben, hogy a szegedi tár-
sadalom munka- és áldozatkészsége abban 
az arányban fog. nőni, aminőben az esemé-
nyek megkívánják. Pilléreit és koronáit min-
denki hozza a Délmagyarország kiadóhiva-
Jába, akinek otthona van, aki — ha fáradtan 

— saját áygában hajthatja álomra fe-

jét és aki szeretteit 
Szombaton adakoztak: 

biztonságban tudja. 

Aczél Soma 20— 
„Árpád" szabadkőműves páholy . 1000— 
Bokor Adolf 100— 
Bokor Mihály 100— 
Bokor Emil 50— 
Braun jános 20— 
Dr. Baneth Samu 10— 
Dr. Berger Mór 50— 
Bauer Zsuzsi és Gyuri . . . . 4— 
Babníg 2— 
Barna Juliska 2-— 
Bach Jenő és Testvérei . . . 500— 
Baranyai Gyula 5-— 
Czukor Ignác 20-— 
Csikós József 10 — 
D. A. önkéntes 10— 
Dr. Egyedi Dávid 10— 
Dr. Erdélyi Jenő 50— 
E. Erzsike 10— 
Erősi Dénesné 5— 
Első Magyar Általános Biztosító 

Társaság tisztviselői . . . . 200— 
Dr. Fodor Jenő 20— 
Dr. Forbát Leó 20— 
Fonyó Soma 20— 
Földes Izsó 50—-
Feministák Szegedi Egyesülete . 100— 
Fischer László 1— 
Fischer József 10— 
Glück Lipót 10— 
Hoffmann Ignác 50— 
Holtzer Dániel 100— 
Hubacsek Fái . . . . . . . 10— 
Hubacsek Béluska : 2— 
Horváth lgnácz . . . . . . 10— 
Dr. Holló Samu 10— 
Horváth János . . . . ., . 20— 
Özv. Horváth Ignáczné . • . . 10— 
Dr. Ivánkovits Árpád . . . . 20— 
Juranovics Ferencz 2 0 0 — 
Dr. Kádár István 6— 
Kiss Ferenc 20— 
Kiss Gyula . . . . . . . 20— 
Kiss Gyuláná . . • . . . . 10— 
Dr. K. J 10 _ 
Dr. Krausz József . . . . . 10— 
Kordás József io— 
Kohn Manó 10— 
Klein A 2— 
Kőnig Jenő 20— 
Kiss Károly 50— 
Kék csillag személyzete . > . . 20— 
Dr. Kovács Antal 10— 
Kioó Adolf 20— 
Lakos Soma . 10— 
Lánczi Adolf 20— 
Lindenfeld Bertalan 30— 
Milkó Henrik 20— 
M T • . 10— 
Müller Mór 10 — 
Müller János 50 — 
Marer Gyula . 100.— 
Meisl lgnácz 30.— 
Madár Imre 10— 
Muth Béla 5— 
N. N. . . • 2— 
N. N —'40 
N. N 40— 
N. N 2— 
Obláth Lipót 50— 
Dr. Pap Róbert 50— 
Pártos Lajos 50— 
Popper Márk 50— 
Puskás Béláné 10— 
Prág Frígyesné 10 — 
Reich Manó . . • . . . . 10— 
Reich S á n d o r . . , . " . . . 50— 
Dr. Rósa Izsó 50— 
Reményiné Feldinann Sári . . . 10— 
Reitzer Lipót 100— 
Reitzer Béla és Andris . . . . 10— 
Szegedi Kenderfonógyár gerebenező 

munkásai 10'80 
Samarjay Sándor 10 — 
Dr. Schulhof Emil 20— 
Singer Antal . . . . . . . 10— 
Singer Terike 4— 

Szegedi 1 sz. postahivatal személy-
zetének gyűjtése 200— 

Szegedi Légszeszgyár . . . . 500— 
Szegedi Cipőgyár Szövetkezet. . 500— 

alkalmazottainak segélyalapjából 120-— 
Szegedi Bőripari Szövetkezet . . 300— 
Szegedi Szabóipari Szövetkezet . 200— 
Szabó Gyula 20— 
Szarvady Lajos 100— 
Szegedi Kézmüvesbank . . . . 100— 
Tausig Lali és Elli 2 0 . -
Tóth Ferencz 1— 
Ungár Benő 50— 
Vadász Aurél 100— 
Vajda Lajos 20— 
Vasvári Lajos Utóda . . . . 10— 
Dr. Vass Ignác 50— 
Vas Sándor 10— 
Vermes Zsigmond 10— 
Wolf Miksa 100— 
Wiesner Salamon 5— 
W. József . 2— 
Wagner Gusztáv . . . . . . 400— 

Mai eredmény 6731-20 
Eddigi gyűjtésünk 12974-45 

Összesen 1970565 
Az Árpád szabadkőműves-páholy szom-

baton 1000 koronát juttatott hozzánk. Ezen 
kivii! ezer koronát bocsájtott a páholy a ve-
zetőség rendelkezésére, hogy szétosztva azok 
között az erdélyi menekültek között, akik 
rögtöni segélyre szorultak. Alkalmas helyi-
ségben 40—50 ágyat állit fel a páholy. Adja 
a menekültek ezen .otthonának teljes beren-
dezését és gondoskodik fenntartásáról. Azon 
kiviil gyűjtést indítottak a tagok között, a 
mely már is tekintélyes összeget eredmé-
nyezett. A páholynak és tagijainak ez a ne-
mes bőkezűsége nem szorul magasztalásra. 

Mindenki adakozzék minél előbb a Dél 
Magyarország kiadóhivatalában. 

Angol jelentés a németek 
sikeréről. 

London, szeptember 2. ffaig tábornok 
.ielenti: Az ellenség tegnap Ginehy és a ma-
gas erdő kőzött levő háromezer yardnyi 
fronton öt. ellentámadást intézett. Az ötödik 
ellentámadás után a szakasz két .pontján be-
nyomult előretolt (futóárku tikba. A Peaurains-
szakaszon előugró ifrontrészen nagy robba-
nást idéztünk elő. 

Az angolok Hindenburg 
rettenetes csapásától félnek. 
Hóna, szeptember 2. A Times Hindenburg 

'kinevezéséről azt irja., hogy ez az intézkedés 
előreláthatóan a sztmtéghai eszmék változá-
sát vonja maya után, amire az antantnak elő 
kell készülnie. Biztosak vagyunk abban, irja 
•a. lap, hogy a német hadsereg minden nélkü-
lözése és vesztesége ellenére még elég erős és 
hogy Németország még elegendő tartalékok-
kal rendelkezik, hogy egy erős offenzívát 
•kezdhessen, Hindenburgnak időre lesz szük-
sége, hogy hatalmas terveit előkészítse és 
•megoldja. El kell készülve lennünk arra, 
•hogy ő egy rettenetes csapást fcfg mérni, és 
azután az eredményinek megfelelően a frontok 
általános -megrövidítését fogja megparan-
csolni. 

Á 
Royal kávéházban 

minden este 

Bafla Kálmán 
hirneves szó l i s ta . Szeged leg-
kedveltebb zenekara játszik. 


