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Időutazás a Délmagyarországgal: 1916, a román hadüzenet éve (7. rész) 

Erdélyi menekültek ezrei Szegeden 
Míg a frontokon egyre nehezebb a 
helyzet, Szeged megpróbálja élni a ma-
ga életet. Február 11-cn bemutat ják 
Cserzy Mihály és Szalay József Ugar-
imádás című színművet, sőt augusz-
tusban megindul a Színházi Hírek cí-
mű színházi, művészeti cs mozina-
pilap. Ám ugyancsak augusztusban 
üzent hadat Románia, ami alaposan 
fölbolygatta a város eletét. A kitörő 
harcok elől menekültek ezrei érkeznek 
Erdélyből Szegedre is. 

A DM augusztus 29-i első oldalának cf-
mei: Románia megüzente a háborút -
Megkezdődtek a harcok a román hatá-
ron - Csapataink beszállították az első 
román hadifoglyokat. Aztán, miközben 
az előzményeket ismerteti a lap vezér-
cikke, némi oldalvágást küld Tisza Ist-
ván miniszterelnöknek is. 

„Megismétlődött az árulás" 
„Mindjárt a világháború kitörésével 

fölvetődött a romániai kérdés. Tisza leg-
utóbbi képviselőházi beszédéből min-
den kétséget kizáróan megtudtuk, hogy 
Románia szövetségesünk. Alig két hét-
tel ez után a beszéd után megismétlő-
dött az olasz árulás: Románia hadat 
üzent". 

A hadiállapot augusztus 27-én este ál-
lott be, s az összecsapások azonnal meg 
is kezdődtek Erdély határán. Ezekről így 
számol be a DM: 

„Budapest, augusztus 28. Károly fő-
herceg lovassági tábornok hadseregharc-
vonala: Magyarország délkeleti és keleti 
határbástyáin tegnap este új ellensé-
günk: Románia orvul támadva határőr-
scinkkel az első lövéseket váltotta. A vö-
röstoronyi szorosnál és a Brassótól dél-
nyugatra és délre fekvő szorosokban ma 
reggel mindkét részről harcba kevered-
tek az előcsapatok és katonáink beszál-
lították az első román hadifoglyokat." 

A cél: a területszerzés 
A DM a román döntés okait elemezve 

meglehetősen jó következtetésre jut, 
amikor a következő címet adja írásának: 
Románia Erdélyért és Bukovina birtoká-
ért fordult ellenünk. Idézzünk az írásból 
is: 

„Bécs, augusztus 28. Oroszország még 
nem mondott le a Fekete-tenger és a 
Konstantinápoly uralmára irányuló ál-
mokról és mert a Dardanellák megvívá-
sa oly csúfosan vallott kudarcot, most a 
szárazföldi úton akarja Konstantiná-
polyt meghódítani. Ezért azt az ajánla-
tot tette Romániának, hogy Bulgáriának 

95 E V - 95 NAPBAN ELBESZELVE 
Májusban lesz 95 éve, hogy megjelent lapunk, a Délmagyarország első száma. Az évforduló alkalmából egy kis múltbeli kalandozásra hívjuk olva-
sóinkat. 95 lapszámon át szemelvényeket közlünk a 95 évfolyam fontos és érdekes írásaiból. És bár az ilyen válogatások szükségképpen esetlege-
sek, bízunk benne, hogy olvasóink örömüket lelik benne, és betekintést nyernek nemcsak az ország és Szeged közel egy évszázados történelmébe, 
hanem a Délmagyarország históriájába is. Kérjük, tartsanak velünk. 

a Dobudzsán át való megtámadására 
lépjen a cár országával katonai konven-
cióra. Románia azonban nagyon is jól 
tudja, hogy a független román királyság 
jelenlegi helyzetében útjában van 
Oroszországnak, amely győzelme esetén 
közte és Konstantinápoly közötti úton 
egy önálló, független Romániát meg 

Egyre gyakoribb látvány a f ronton: sisakos olaszok vonulnak a front felé, velük szemben pedig osztrák-magyar foglyok 

nem tűrhet. Erre való tekintettel Romá-
nia területi megerősödést kíván elérni és 
a katonai konvenció, valamint az orosz 
átvonulás megengedése fejében garanci-
ákat követelt arra, hogy a háború után 
Erdély és Bukovina Romániához fog 
csatlakozni. A román kormány tudatta 
is ezt a követelést Oroszországgal." 

Miközben a frontokon folyamatosan 
romlik a helyzet - ősszel az annyi vérrel 
öntözött Doberdót is fel kellett adni - , a 
hátországban is romlik az ellátás, roha-
mosan nő a szegénység. Ehhez kapcso-
lódik a hír, miszerint: „A polgármester 
maximálhatja minden élelmi cikk árát. 
A belügyminiszter nagyfontosságú ren-
deletét az alábbiakban ismertetjük: A 
rendelet általános fölhatalmazást ad a 
város első tisztviselőjének, hogy min-
dennemű élelmicikkeknek és nélkülöz-
hetetlen szükségleti cikkeknek az árát 
előzetesen kikért kormányhatósági jó-
váhagyás nélkül maximálhassa..." 

A DM segélyakciója 
Az ősz meghozta a tömegháború bor-

zalmait Szegedre is. A DM szeptember 

1 -jei számának vezető anyagának címe: 
Erdélyi menekültek ezrei Szegeden. 

„(Saját tudósítónktól.) A román árulás 
folytán elkeseredett harcok dúlnak Er-
dély keleti és déli határain. Derék széke-
lyek, akik a magyar hűség, erő és bátorság 
minden előnyös tulajdonságával felru-
házva a két éves világháborúban orosz-
lánbátorsággal küzdöttek hazájukért, 
most földönfutókká váltak... Szegedre is 
jött már és fog még érkezni sok-sok hosz-
szú vonat, amely az erdélyi menekülők 
ezreit hozza ebbe a színmagyar városba, 
hogy a mi hazafias érzésű és áldozatkész 
közönségünk között új hazát találjanak... 
Pénteken is fognak érkezni Szegedre me-
nekülők, akiknek a száma végeredmény-
ben a belügyminiszternek a főispánhoz 
érkezett sürgönye szerint 20.000-60.000 
között ingadozik." 

A Délmagyarország azonnal sikeres 
gyűjtést indított a menekültek megsegí-
tésére: már az első napon 5320 koronát 
szerezve. Szeged lakossága nyomorúsá-
gában is bőven adakozott. 

(Folytatjuk) 
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZÁVAY ISTVÁN 
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I N T E R F R U C T 
m? Cash&Carry 

Az Interfruct Kft., 
a német tu la jdonú Tengelmann-csoport 

dinamikusan fej lődő, magyarországi Cash & Carry áruházakat 
üzemeltető nagykereskedelmi leányvállalata 

disztribúciós üzletágának fejlesztéséhez 
Szeged és vonzáskörzetében gyakorlat tal rendelkező 

területi képviselő 
munkatársakat keres. 

Elvárásaink: középfokú végzettség, 
B kategóriás jogosítvány, kiváló kommunikációs készség, 

önálló, pontos munkavégzés, határozot t fellépés. 
Előny: 

üzletkötő vagy terület i képviselőként szerzett gyakorlat. 
Jelentkezésüket várjuk 2005. 02. 18-ig postai ú ton 

(fényképes szakmai önéletrajzzal, bizonyítványok másolatával) 
Interfruct Kft. személy- és munkaügyi osztály 

1453 Budapest, Nagyvásártelep, Pf.: 45 

Gazdasági szolgáltatást végző 
vállalkozás, 

ÉRTÉKESÍTŐT 
keres régióbeli 

területi kizárólagossággal. 

A várható éves 
jövedelem: 3-6 M Ft. 

E-mail: 
ertekesites@euro-money.hu 

Fax: 06-1-412-2301 

tJWJ S P O R T -
K Ö Z V E T Í T É S 

A T E L I N T V - B E N ! 

2005. február 10. 
csütörtök, 21.35: 

Pick Szeged-
Százhalombatta 

NB/I férfi kézilabda 
mérkőzés 

PÉTER RÓZSA G I M N Á Z I U M ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA 
Akkreditált Állami Nyelvvizsgahely 

Legyen Ön a 7000. hallgatónk! Érettségizettek és inast érettségizők figyelmébe! 
Államilag t ámoga to t t , tér í tésmentes képzések és kollégiumi 

elhelyezés Budapesten és Székesfehérvárott 
• VÁMÜGYINTÉZŐ + KÜLKER. ÜGYINTÉZŐ 1 év 
• NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI MENEDZSER 

+ KÜLKER. ÜGYINTÉZŐ 2 év 
• KÜLKERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ 1 év 
• IRODAVEZETŐ 1 év 
• IDEGENVEZETŐ 1 év 
• IDEGENFORGALMI TECHNIKUS + IDEGENVEZETŐ 2 év 
• GAZDASÁGI INFORMATIKUS 2 év 
• ÚJSÁGÍRÓ 2 év 
• MARKETING- és REKLÁMÜGYINTÉZŐ 1 év 

Egyetemekkel közös, felvételi mentességet nyújtó AIFSZ képzések: 
• PÉNZÜGYI SZAKÜGYINTÉZŐ 
• JOGI ASSZISZTENS 
• LOGISZTIKAI MŰSZAKI MENEDZSERASSZISZTENS 
• IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER 

Minden szakot indítunk levelező tagozaton is, korhatár nélkül, szombati 
tanítási napokkal. Felvételi nap Budapestre: 2005. február 18., 

Székesfehérvárra: 2005. február 19. Ingyenes tájékoztató füzetet küldünk! 
Péter Rózsa G i m n á z i u m és Szakközépiskola 

1051 Budapest V. ker..Vörösmarty tér 2.Tel.: 1/411-0900,1/350-1891 
8000 Székesfehérvár,Várkörút 54.Tel.: 22/348-103,22/348-095 

Honlap: www.peter-rozsa.hu 

A DEMASZ Rt. 

tájékoztatja az érdeklődőket, 

hogy a szolgáltatási területén elhelyezkedő településekre 

Belterületi gallyazás és nyiladéktisztítás 

tárgyban pályázatot ír ki. 

Jelentkezni a 62/565-120 fax számon 

2005. február 18-ig írásban lehet. 

Kérjük a részvételi szándék mellett feltüntetni 

az R01/2005. azonosítószámot, 

valamint a Vállalkozás adatait. 

szeretem a 
magasságot, 

kiváltképp, 
ha euró 

kamatról 
van szó 

i m m K 

K&H euró fix 4. 
befektetési jegy 

3% / eves euro 
O kamat i 

I éves futamidő •— 

euró vagy forint kifizetés m— 

je^zrefaixnrll-tólart^yróiáalloatimag+sáiaóloirutotkináio 
K&H euró fix 4. befektetési (egyet1 Részlet« tájékoztatásért kérje 
Metszi fc tanácsadóink Sttgts*$« a K&H bankSokokban. twp a 
K&H Befektetési vonalat a 06 40 444 880-as trídonszamon. vagy 
htogasson e) a www.khb.ho weboldalra! 
a latw. iwn n.«aj afirtmtetsk twksxfetma., kah eutá tk 4 
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