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szemben. (Mentül eleseftebb valaki, minél in-
kább rászorul a támogatásra, pártfogásra, 
dr. Kószó emberséges érzéséből kifolyólag 

unnál intenzivebben siet az illető segítségére, 
felemelésére. Élethivatásának tartja a jótte-
vést és nem azokat köszönti leemelt kalappal, 
akinek a jólét, a gazdagság jutott osztály-
részükül, dc akik megtudják osztani a rászo-
rulókkal a betevő falatot és akik a szegény-
ség tarisznyájából falatozva, meg tudják 
őrizni lelki tisztaságukat és gazdaságukat. 

A- maga ügyes-bajos dolgának sohasem 
volt a szószólója, se támogatója, de uiindc.'> 
akciónál jelen volt és érvényesítette egyéni-
ségének súlyát, erejét, ka arról volt szó, bogy 
a város érdekei istápoltassanak, megvédéssé-
nek és a város kulturális és gazdagsági vi-
szonylatában azt a- helyet foglalhassa el az 
ország szolgálatában, amelyet fekvése, ereje, 
hivatása erre egyenesen kijelöl. Nem a város-
iban született, a kültelken, Zákány-kapitány, 
ságban látta meg a napvilágot, de városi, sze-
gedi ember testestől-lelkestől, akinél hűsége-
sebb, szeretőbb fia kevés van ennek a város-
nak, amelynek íellenditésén, előrehaladásán, 
m egerősödésén és nagyira v álásán immár há-
rom évtized óta munkálkodik a legnagyobb 
odaadással, fáradhatatlanul és önzetlenül. És 
aki ilyen erényekkel ékes, érthető, ha polgár-
társainak bizalma, tisztelete és szeretete új-
ra meg újra felé fordul és ha polgártársai 
rákényszerítik az ország házában való kép-
viseletüket, 

iHéfcfő óta a nép atyja Kószó, aki eddig 
a nép fia volt. Közéleti szereplése után hisz-
szvik és valljuk, hogy a mandátum birtoklása 
nem puszta eimet ad neki, hanem uj és ter-
hesebb kötelességeket ró a vállára, amiket 
ellát emberül, tisztes múltjának megfelelően. 

— Esterházy mlniszte relnök Bécsben 
Budapestről telefonálja tudósítónk: Ester-
házy miniszterelnök hétfőn éjjel Bécsbe uta-
zott, hogy jelen legyen a kancellár fogadá-
sánál. A miniszterelnök előreláthatólag a ki-
rálynál is kihallgatáson fog megjelenni. 

— Arz vezérkari iónok kitüntetése. A 
sajtóhadiszáilásrói jelentik: Károly király 
ibáró Arz tábornoknak, az egész fegyveres 
erő vezérkari főnökének a szövetséges csa-
patok legutóbbi sikerei alkalmából meleg-
hangú kézirattal a katonai érdemkereszt 
első osztályát adományozta a hadiékitmény-
nyel és a kardokkal. 

— A magyar sajtó informálása külügyek-
ben. Budapestről jelentik; Gróf Czernin külügy-
miniszter gróf Esterlházy Móric miniszter-
elnökkel egyetértőleg a külügyminisztérium 
részéről egy megbízottat delegál a hadíel-
ügyeleti bizottságba, hogy a magvar sajtó 
és külügyminisztérium között az eddiginél 
közvetlenebb összeköttetést biztosítson. Hir 
szerint a külügyminiszter delegáltja báró 
Woáianer Rudolf rendkivüli követ lesz. 

— Gróf Hadik János szerdán foglalja ei 
hivatalát. Budapestről jelentik; A hivatalos lap 
kedden fogja közölni a báró Kürthy Lajos 
fölmentésérc! és gróf Hadik Jánosnak az 
Országos Közélelmezési Hivatal elnökévé 
való kinevezéséről szóló királyi kéziratokat. 
Gróf Hadik szerdán foglalja el elnöki hiva-
talát. A hivatal alelnökévé dr. Nagy Ferenc 
miskolci polgármestert nevezik ki. 

— Leszállították a posztócsalók bünte-
tését* Budapestről telefonálja tudósítónk: A 
honvéd-fötörvényszék hétfőn este hirdette 
ki az Ítéletet a posztócsalók bűnügyében. 

A benyújtott semaniségi panaszokat a fő-
torvényszék elutasította, de valamennyi 
vádlott büntetését leszállította. Taubesz 
Jenő 5 évi, Váradi Béla 6 évi, Neumann 
László 6 évi, Pártos Arthur 5 évi. Fenyves 
Jákó 11 évi, Fenyves Henrik 8 évi, Fenyves 
Jakab 5 évi és Kohn Béla 9 évi súlyos bör-
tönt kapott. A főtörvényszék a vizsgálati 
fogsággal két évet valamennyi vádlottnál 
kitöltöttnek vett. 

— Az augusztusi költözködés. A rend-
őrség közli: [Augusztus 1-én, szerdán a köl-
tözködés reggel nyolc órakor kezdődik. -Az 
első napon legalább két szoba kiürítendő. 
Másodikán a. kétszobásnál nagyobb lakások-
ból is kiürítendő még két szoba. Augusztus 
3-án az egész lakás kiürítendő. 

— Budapesti gyermekek nyaralása. Mint 
ismeretes, a belügyminiszter elhatározta, 
hogy a budapesti, legszegényebb sorsú mun-
kásgyermekek közül 2200 gyermeket, egy hó-
napi időtartamra, az ország különböző vidé-
keire, üdülés céljából, az állam költségén el-
helyez. A gyermekek julius 31-én és augusz-
tus elsején indulnak el Budapestről. A gyer-
mekek elhelyezésének a végrehajtását a bel-
ügyminiszter az állami gyermekmenhelyekre 
bizta. A kis nyaralók közül a szegedi gyer-
mekmenhely körzete 400 gyermeket helyez el. 
Elhelyezést nyernek [Csongrádon. Szentesen, 
Mindszenten, Szegváron, Hódmezővásárhe-
lyen, Csanyteleken, Kiskun dor-ozsmán, Tá-
pén, Egyliázaskéren és Szeged-Felsőközpon-
ton. A magyar nép áldozatkészségét legjob-
ban bizonyítja az a körülmény, hogy a sze-
gedi gyermekmenhely körletében több mint 
800 jelentkező akadt, akik ezen gyermekeket 
mérsékelt díjazás mellett családi körükbe be-
fogadni hajlandók. A budapesti gyermekek 
egy része julius 31-én délután, a másik része 
augusztus elsején érkezik Szegedre. A Sze-

gedre jövő gyermekekért a szegedi szervezett-
munkások megbízottai utaznak, azokat lekí-
sérik és itt időzésük alatt gondos figyelmük-
ben részesitik. 

— A kanikula legforróbb napja köszöntött 
hétfőn ránk. Korán reggel már forróságra 
ébredtünk és a nap ahogy haladt felfelé az 
égen, ugy növekedett, terpeszkedett és per-
zselt mindjobban a hőség. Az aszfalt puhult 
és olvadozott és a hőhullámok tobzódó su-
garait zúdította felénk. Az emberek verejté-
keztek, izzadtak, lihegtek, szédültek és ájul-
doztak. A legkülönbözőbb mükifejezéseket 
lehetett hallani az idővel- kapcsolatban: 

— Bődületes meleg van! Irtózatos a 
forróság! Olvadok, párolgok, hőgutát kapok. 

Mindenesetre, fikik Szegeden nyaral-
nak, ha mást nem, de nyarat igazán talál-
hatnak itten. Árnyékban 30 fok meleg volt 
és éjjel 12 órakor is még 26 Celsiust muta-
tott a hőmérő. 

— Árdrágításért hat hónap. Sárkány Ist-
vánné fogyasztási igazolvány nélkül kenyeret 
árult a makszimális áron felül. Más alkalom-
mal két mázsa kukoricát vett és Nyári Jó-
zsefnének eladta. A kihágási biró hétfőn 
Sárkányáét Ihat hónapi elzárásra és 1800 ko-
rona pénzbüntetésre itólte. 

— A hadiárvákn&k. Sandberg Henrik szak-
értői tiszteletdíj cimén kapott 30 koronát az-
zal a rendeltetéssel küldött be hozzánk, hogy 
a hadiárváknak kívánja juttatni. Az össze-
get rendeltetési helyére küldjük. 

— Népünnepély a Tanítók Háza javára. 
Ismeretes, hogy Szegeden — Jánossy Gyula 
tanfelügyelő kezdeményezésére — mozgalom 
indult meg Tanítók Háza létesítésére. Az 
akció már is szép eredménnyel járt és na-
gyobb összeg gyűlt egybe a nemes célra. A 
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Szenzációs műsor. Nordisk-gyár slágere. 

Nordisk sláger 3 felvonásban. 
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vígjáték 2 felvonásban. 

A 9 órai előadás a Korzó mozi nyári helyiségében 
lesz megtartva. 

Előadások 5, 7 és 9 órakor. 
. Páholy 1.60, zsölye 1.20, I. hely 1 K., 
, II. hely —.80 fillér, III. hely —.50 fillér. 
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