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a főispán elhangzott szép beszédére, amely-
ből azt a nagy tanulságot szűrte le. hogy a 
világháború uradén társadalmi osztály kö-
zött fönnálló válaszfalat ledöntött. A katona-
ság is teljes tudatában van annak és mélyen 
érzi mindenki, hogy polgárok, katonák, nők, 
aggok egyformán egy óéiért küzdenek, a 
habom dicsőséges befejezéséért. Mégegyszer 
melegen üdvözli a főispánt és kéri az Isten-, 
hogy adjon erőt neki munkája megvalósítá-
sára. 

Dr. Kelemen Béla hasonlóan meleg-
hangú beszédben válaszolt az üdvözlésre, a 
melyet nagyon, szivéből megköszön. Szub-
jektiv érzésein kivül a katonáknak, dicső hő-
seinknek nagy tisztelete is hozzáláncolja a 
hadsereghez, amelyben ő maga 20 esztendőn 
keresztül szolgáli. Ismételten köszöni a meg-
tisztelő figyelmet. 

Megjelent ezután az ügyészség Szász 
Iván főügyész vezetésével, majd az összes 
szegedi állami hivatalok kiküldöttei tiszte-
legtek 7 őrös Sándor kir. tanácsos, pénziigy-
igazgató vezetésével. Ezután a tankerületi 
főigazgatóság és a szegedi középiskolák 
tisztelegtek, majd a királyi tanfelügyelőség 
kerüli sorra Jánossy Gyula tanfelügyelő ve-
zetésével. Tisztelegtek még ezután a szegedi 
jótékonysági és egyéb egyesületek és az alsó-
tanyai tiigge-'enségi és 48-as párt. 

A tisztelgéseknek negyed 3 órakor voJí 
vége és összesen harminckét küldöttség 
tisztelgett a főispánnál. 
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Julius 29-én vasárnap 
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— A szegedi képviselőválasztás. A máso-

dik kerületi képviselőválasztás hétfőn reggel 
9 órakor kezdődlik. Szombaton déli félkettő-
kor Tóth Gyula igazgató vezetésével a má-
sodik kerület választóinak 50 tagra küldöttsé-
ge jelent meg dr. Pálfy József válasz fásai el-
nöknél és dr. Kószó Istvánt ajánlotta képvi-
selőnek. Tóth Gyula beszédére Pálfy lelkes 
bangóm válaszolt és az 'ajánlást tudomásul 
vette. A hétfői választás egyhangú lesz. 

— Húrom esztendeje. Három évvei ezelőtt, 
.1914. julius 28-án történt meg a formális 
hadüzenet Szerbiának. Viharos nap volt ez. 
„Mindent meggondoltam ás megfontoltam" 
— szólott a király Szózatában népeihez. A 
királyi manifesztummal egy időben megjelent 
a Szerbiához intézett hadüzenet. Este a mo-
narchia népei megtudják, hogy a király meg-
szakítja az isckli nyaralását és Stehönbrunn-
ba utazik. A német császár julius 28-án visz-
szatért Kiéiből (Berlinbe. Poimoaré elnök le-
mondta látogatását Kopenbágában és a kö-
vetkező sürgönyt küldte a dán királynak: A 
helyzet komolysága azt parancsolja, hogy 
egyenesen visszatérjek Franciaországiba, 
ahova a minisztertanács, a közvélemény tol-
mácsa hívott vissza, Julius 28-án Jaures 
Brüsszelben ezt mondotta: Biztosithatom 
Európát, hogy a francia kormány a békéért 
dolgozik és a békét akarja. Néhány nap múl-
va a szónok halott ember volt. A német biro-
dalmi kancellár ezen a napon a következő-
ket sürgönyözte a párisi német nagykövet-
nek: óróról-órára szaporodnak azok a hirek, 
amelyek azt jelentik, hogy Franciaország 
háborúra készül, kérem tegye ezt szóvá a 
francia kormánynál és figyelmeztesse beha-
tóan, hogy ezek az intézkedések bennünket 
óvó intézkedések megtételére szoritanak. Há-
borús veszedelmet kellene proklamálnunk és 
ha ez pern is jelent még behívást és mozgó-

tagjainak két napos vendégjátéka, 
naponta uj műsorral! 

\ t \ i i l i az országos hiril komikus 
V i r d g n j e n u vezetésével. 

Fellépnek: 

saját műsorával, 

Zerkovitz és Weiner 
slágerekkel. 
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Msi Feri 
énekes és táncos színész. 

Színre kerülnek: 

Nagy Endre, Zerkovicz Béla, Weiner 
István saisonslágerei: 

Az a szegény Gólem. — A porcellán 
őrült. — A pótsorozás. — A rnondur 
fiatalit. — A cipőkirálg. — Prof. Niek 
Fantom. — A frontszinház. — A po-
litikus pitiáner. — Az ingyen gulyás. 
—- A kannibál nő. — A hadi-
míliiomosné. — A drágaság áldozata. 

Darabok, tréfák, duettek, magánszámok. 

Előadások mindkét napon este 9 
órakor a nyári helyiségben. 

Vasárnap délután 3, 5, 7 órakor 
mozi műsorral előadások. 

Helyárak: Zsöllye 5 — , I. hely 
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III. hely v-r- korona. 
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sátásit, mégis fokozná a feszültséget; Alhata-
tosau hisszük a béke fenntartását. Az angol 
sajtó még mindig azi sürgette, hogy róla-
mennyi hatalom egyesüljön Oeoszarérág el-
len. Julius 28-án este a német birodalmi kan-
cellár nevezetes tárgyalást folytatott az an-
gol nagykövettel Anglia állásfoglalásáról 
egy esetleges német-francia-orosz háborúban. 
Közben a monarchia és Szerbia között el-
hangzottak az első lövések. A Magyar Táv-
iroda első hadijelentése a következőképen 
hangzott: 

,}A szerbek ma 1 óra 30 perckór felrob-
bantották a Zimóny-beJgrádi összekötő hiddt. 
Gyalogságunk és tüzérségünk érré a dénai 
monitoriákkal a. hid tulohhldn, levő szerb po-
ziciókat lőni kezdték. A szerbek rövid harc 
után vissza/iMmdtaT. Vesiteségáik jeldnték-
telepek," 

És aztán jött Oroszország és sorba utána 
mind . . . 

— Leégett a nagykikindai gőzmalom. 
Mióta !a háború tart, a gyöngyösi katasztró-
fát kivéve, a tüzesetek igen ritkák. De any-
nyi malom, mint mióta a háborti tart, nem 
égett le ezelőtt egy félszázad alatt sem. 
Mintha elhatározás dolga volna, vagy pa-
rancsszóra történne, egyre-másra égnék le 
a malmok. Mint nagykikindai tudósítónk siti"-
gönyzi, ma reggel leégett a nagykikindai 
gőzmalom, amely a Bach-féle malom után 
a legnagyobb vidéki malom volt az ország-
ban. Napi őrlő képessége 30 vaggont tett ki. 
A tüz gyorsan terjedt, a malom mentésére 
gondolni sem lehetett. Jó szerencse, hogy a 
ráktárhelyiségeket meg lehetett óvni a tüz 
pusztításától. A malommal együtt 6000 mé-
termázsa buza és őrleménykészlet égett el, 
a kár 7—8 millió koronára tethető. 

— A munkások és tisztviselők élelmezése. 
Budapestről jelentik; A pénteki miniszter-
tanács behatóan és hosszasan foglalkozott a. 
munkások és kisebb javadalmazása tisztvi-
selők élelmezés kérdésével. A miniszterta-
nács elhatározta, hogy erélyesen kézbe veszi 
az egész ügyet és közerővel, hadviselési ér-
deknek tekintve a kérdést, államilag bizto-
sítja a munkások élelmezését és a köztiszt-
viselők ellátását. Már eddig is igen kitűnően 
működő beszerzési csoportok alakultak a 
tisztviselők és munkások körében, ezután 
pedig maga az állam fog gondoskodni arról, 
hogy ezek a beszerzési csoportok el is legye-
nek látva élelmiszerkkel és hogy felöleljék a 
kisebtb állami tisztviselők minden ágazatát 
és az egész magyar munkásságot, amelyek 
érdékeire a kormány igen sok gondot fordít, 

— Eljegyzés. Dr. Nekich Richárd, tartalékos 
főhadnagy, a szegedi mnnkásbiztositó pénz-
tár igazgatója eljegyezte néhai Kratochwill 
Péter, volt állami főreáliskolai tanár le-
ányát, Ilonkát Garabosról, 

— Népünnepély. Vasárnap délután a szegedi 
szociáldemo'kratapárt nagyszabású népünne-
pélyt rendez a Ged'óban az építendő Munkás-
Otthon javára. Belépődíj 30 fillér. A népün-
nepélynek gazdag és változatos műsora van. 

— Halálozás. A, város néhai polgármesteré-
nek, Pálfy Ferencnek férflágon utolsó sarja: 
Pálfi. István, tegnap a déli órákban elhunyt. 
Beteg se igen volt, hírtelen keletkezett a tü-
dővésze; ami halálát okozta a robosztus, erős 
embernek, éppen ugy, mint öccsének. Viktor-
nak, a város néhai tanácsnokának. Pálfy 
István, amikor elvégezte a magyaróvári gaz-
dasági akadémiát, Németországban folytatta 
gazdasági tanulmányait, ahonnan hazatérve, 
a mézőhegyesi állami gazdasági intézŐség-


