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lapén nem marad semleges
Galícia határán megvertünk egy kozák ezredet. :: Egyiptom
hadiállapotban. :: Lengyelország fölszabadítása.:: Angol hadi__
hajók a monarchia hadihajói ellen.
=====
akciója
magyar gőzöst a hollandiak visszatartot- rint: ez volna az első tengeri
Olaszországnak
az ellenséges
hatalmak
ták Inndenben. A gőzhajón 31 személy
tengeri flottáival szemben. Csak tegnap
van. .
röpítették szét azt a hírt, hogy a Breslau
Messzinából jelentik: A Goebcn nevű és a'Goeben nevű német hadihajók, amenémet cirkáló, amely tegnapelőtt áttörte lyek tudvalevőleg Messziina előtt vetettek
magát az angol hadihajóik kordonán, ma horgonyt, hogy szeneit és élelmiszereket
váratlanul megjelent francia Algéria egyik vegyenek föl, de a kikötő parancsnoksága
legfontosabb kikötőjében: Philippeville-ben ezt, Olaszország semlegességére való hiés azt agyonbombázta.
A német Breslau vatkozással, nem engedte meg, — bravúés a Goeben cirkálók immár a Földközi- rosan kifutottak az angol flotta gyűrűjéből,
tenger rémei, az angol és francia hajóra- amely meglepetésszerűen körülzárta a két
Lembergböl jelentik augusztus 8-án jok együttesen üldözik őket, minden erednéimet hadihajót. Nem volt nehéz és dijjel: A Guzetia Poranna jelenti Krakkó- mény nélkül.
Közben óriási
pusz- csőséges dolog, hiszen akkor még, amikor
él, hogy az éjjel nyolcszáz galíciai ön- títást végeznek a német hajók a franciák
a két német hadihajó Messizinánál vesztefeníes meglepetésszerű
támadást
intézett afrikai partvidékeim.
gelt, Angolország semlegességi nyilatkoaintegy ezer alvó kozák ellen Mirchovnál.
Hogy Anglia mennyire félti száraz- zata járta be a világot, a német hadiha[ránk kapitány vezetése alatt a harc né- földjét a németektől, legjobban az igazoljók tehát nem is lehettek elkészülve arra,
uáiny óráig tartott és a kozákok teljes visz- ja, hogy ázsiai birtokáról,
Bombay-ból hogy mégtámadják. És mégis: áttörték az
|avonulásávaí
végződött. Az oroszok ré- '
(Előindia), utryik midifojt A n g i i g . k d t i p - angol flotta gyűrűjét. S alig hogy ez megzéről mintegy négyszáz balolt és sebevas hadoszTalyt es egy lovas dandárt.
történt, Olaszország elzárja a messzinai
üli volt, a mi részünkről száznegyven
haBudapestről jelentik: Ahmed
Hikmet szorost. Az a kérdés most, vájjon azért
bit és sebesült. Mirchov a mi birtokunkbasa, budapesti török főkonzul Konstanza- tette-e, hogy a német hadihajókat ne ülul n van. (A miniszterelnökség
sajtóosztábol Budapest jövet, eltűnt.
yo.)
dözhessék, hogy biztonságban legyenek
Berlin, augusztus 9. A
Wolf-ügynök- valahol a szoroson tul, vagy, hogy ezzel
Lembergböl jelentik: A hatóság az ség jelenti: Tegnap este
Schmalleringken
jsszes. lemibergi ruszoíii egyesületekét íöl- mellett, Pilsvttől három mértföldnyire, ke- is semlegességét dokumentálja? Olyan kérdés ez, amelyre most még határozott vájíszlatta.
leti irányban, két század orosz
gyalogság laszt adni nem tudunk, de a közeli naKairóból jelentik: Egyiptomban
ki- és egy
gépfegyverosztag
megtámadott pok eseményei okvetlenül eldöntik, hogy
7irdették a háborús állapotot. Anglia kühúrom század l.andwehr katonaságot.
A Olaszország tovább is állja-e a semtegesönösen fél, hogy a hagyományos kalózLandwehr-csapatok
arra
kényszeritették
íget, vagy együtt lép föl a hármas-szö|ágga;l megszerzett egyiptomi érdekeltséaz
oroszokat,
Hogy
Jurbolj
felé
vonuljanak
vetséggel.
gét elveszítheti.
vissza.
Berlinből jelentik, hogy az oroszok
Frankfurtból jelentik: Kuzt, a monte- Lengyelország
tibau hadi kikötőt teljesen kiürítik. Libau
^gyik legelső hadi kikötője Oroszország- charlói játékbank aligazgatóját kémkedés
fölszabadítása.
nak. Ezt véltté sikeres bombázás alá az gyanúja miatt a franciák agyonlőtték. A
osztrákLemberg, augusztus 8. (Hivatalos jeAiigsburg nevű német cirkáló és annyira Riviéráról visszaérkező héimet,
magyar
utasok
borzalmas
dolgokat
be- lentés.) Éjjel, amikor csapataink az oroszmegrongálta, hogy a kikötő-erődöt az oroszélnek a franciák
kegyetlenkedéséről.
szok jónak látják kiüriteni.
lengyel határt átlépték, ugyanott nemet és
Berlinből jelentik: A német határvé- lengyel nyelven a következő fölhívást tetA Földközi-tengeren
az angol hadinajók a monarchia hajóira is vadásznak delmi vadászcsapatok Bialla mellett, Jo- ték közzé:
egy
már. Taurus nevű hadihajónkat az angol chauisthaltól keletre, visszaverték
A lengyel néphez!
orosz
lovasdandár
támadását.
Nyolc
ágyú
torpedóhajók üldözőbe vették. A Taurus a
A mindenható akaratából, aki a néjutúlnyomó nagy erővel nem vehetvén föl és löszerkocsi a németek birtokába
pek
sorsát intézi és legfőbb hadurunk huegyedül a küzdelmet, Olaszország kikötő- tott.
tai
injából
lépték át az egyesült osztrákRómából jelentik, hogy a messzinai
jébe: Brindisibe. menekült.
magyar és német seregek a határt. Ezzel
Londonból jelentik: Német
hadihajók tengerszorost elzárták. Fz a hadi szemmattunkkal hozzuk a lengyelek fölszabadíelsiilyesztettek
egv angol aknarakó
ha- pontból igen fontos tény kélt következtetását is a moszkovita járom alól.
tésre szolgáltat okot. Az egyik az, hogy
m.
Üdvözöljétek bizalommal zászlóinkat,
vájjon Olaszország semlegességének toLondonból jelentik: Az Árva
jogosságot
hoznak nektek.
1
nevii válni érvényét jelenti-e, vagy a másik sze-

Tokióból jelentik: A japán külügy miisztérium nem bocsát
ki
semlegességi
yilatkozatot. Fz a hír egyértelmű. azzal,
ogy Japán föntartani kívánja
akciószaaáságát. Természetesen a r r a gondolni
l m lehet, hogy Japán Németország, iilete monarchiánk ellen tegyen
bármilyen
ítézkedést. Csakis Oroszországról, illet:e Angliáról van szó, —
világosabban:
apán érdekei Mandzsúriában
orosz
és
lusztráliában angol érdekekbe
ütközik.
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Nem idegenek e zászlók nektek se,
testvéreiteknek se. Millió lengyel áll mintegy másfél évszázad óta a monarchiának
és a német birodalomnak kötelékében kiváló 'kulturális fejlődésben s már Scbieszky
király óta, aki a Habsburgok szorongatott
országának valamikor tetterős segítséget
nyújtott, bensőleg egybe van forrva Lengyelország dicsőséges hagyománya is nyugati szomszédaival. Mi tehát ismerjük és
értjük a lengyel nép lovagiasságát és kiváló tehetségét.

•
•

Ama korlátok ledöntése, amelyek
a
nyűgeit kultúrájának
eredményeitől elzárnak és hogy a szellemi s gazdasági haladás minden forrásút számotokra
megnyissak: ez egyik fontos föladata ennek a
hadjáratnak.
Mi nem kerestük ezt a háborút. A
támadásoknak és rágalmaknak szakadatlan scrát azzal tetőzte Oroszofszág, hogy
az osztrák-magyar uralkodóház ellen elkövetett gyalázatos merénylet nyomait állásfoglalásával takargatta és fölhasználta
az alkalmat, hogy rátámadjon a monarchiára és a szövetséges német birodalomra.

Csapataink sikere
az orosz határon.
Budapest, augusztus 9. (Hivatalos jelentés.) A tegnapi napon a Mieloohowig
előrenyomult csapataink derekasan folytatták az offenzívát Estig ,a hegység 40
kilométernyire ujabb területen birtokunkba
jutott. Ezzel kapcsolatban a Visztula partján álló csapatok átkeltek a folyón és a
túlsó parton foglaltaik állást. Keilet-Galiciáhan csapataink hatalmukba ejtették az
ellenséges területen fekvő Radziwolow
határhel'yiséget, amely' Werozyg-gal szemben
fekszik és az orosz Novsoelic-dt,
Cernowítz közelében.
Az ellenséges lovasjárörség
minden
kísérletét, hogy keleti és
Közép-Galiciába
betörhessen,
meghiúsítottak.
Zalovce mellett B r o d y és
Tarrtpol
között az ellenséges támadás visszaverésekor négy orosz kozák elesett
és kettő
megsebesült.

L E L Ő T T FRANCIA AVIATIKUS.
így jutott felséges hadurunk abba a
Baselből jelentik: A város fölött éjkényszerhelyzetbe, hogy fegyvert ragadjon. Az az uralkodó, akinek egyedül kö- szaka egy francia repülőgép jelent meg.
A németek a francia aviatikust lelőtték.
szönhető évtizedek óta Európa .békéje,.
Oroszországnak minden lakója, aki
A déli harctérről.
fegyvereink sikere folytán a mi védelmünk
(Hivatalos jelentés.) A dléli harctérről
alá került, részünkről, mint győzök részéaz a hir érkezett, hogy a montenegróiak
ről; csak jogosságot és emberséget fog tegnap délután 3 óra 40 perckor heves tütapasztalni.
zelésit kezdettek a Boeche de Cattaro támagatokat ján fekvő teodo-szalkasz ellem. A tüzérséLengyelek!
Bízzátok
örömmel és féntartás nélkül a mii védel- günk erélyesen viszonozta a tüzelést, ugy,
münkre.; támogassátok a mi törekvésein- hogy a montenegróiak hamarosan
elnéket egész szivvel; bízzék mindenki a mi multak.
felséges hadurunk igazságosságában és jóA montenegróiak ágyúzása teljesen
ságában és teljesítse mindenki hivatásának eredménytelen volt és sem csapataink nem
kötelességét, otthonának fen tartása iránti szenvedtek veszteséget, sem pozíciónkban
kötelességét, azt a föladatot, amelyet
a nem ejtettek semmiféle kárt sem.
Mindenható akarata a mostani fordulattal
Franciaország és az olaszok.
nektek kijelölt.
Parisból jelemtik: Kormányrendeletet
A császári és királyi
osztrák-magyar
bocsátottak iki, amelynek utasításai értelhadseregek
főparancsnoksága.
mében a hatóságok hatvanezer
olaszt kiE L F O G O T T OROSZ NAGYHERCEG.
utasítottak
Franciaországból.
Gmundenböl jelentik: Az itteni katonai őrség tegnap egy orosz nagyherceget Két hajó a levegőbe röpült.
elfogott.
Berlinből jelentik: A Thernse torkoHollandia

n e m tud

ellenállni.

Amsterdamból
jelentik: Mivel a holland csapatok a német hadseregnek ellenállni nem tudnak, a holland kormány a
tengerparti töltések átvágásával viz alá
bocsáttatja az erődítményeket.
NEM JÖHETNEK HAZA
AZ AMERIKAI MAGYAROK.
Budapestről
jelentik: Amerikából
a
tenger elzárása miatt a m a g y a r honosok
nem térhetnek haza.

Polgárőrség.
Budapestről
jelentik: Kmetty
Károly
dr. egyetemi tanár engedélyért folyamodott a kormányhoz, hogy kétezer
főből
áll ó polgárőrséget szervezhessen.
VÉDIK AZ EIFFEL-TORNYOT.
Parisból jelentik: Az Eiffel-tornyot védelmi állapotba helyezték.

latánál a „Königln Louií e " snevü rémet
gőzös, valamint az ..Amphion" nevű angol
cirkáló hajó aknára futottak. Mindkettő a
robbanás 'következtében a levegőbe
röpült. A halottak száma igen nagy.
Hátrálnak a szerbek.
Szófiából jelentik: A szerbek a nis—
iiszkübi vasútvonalat szétrombolták.
LETARTÓZTATOTT- -KÉMEK
Királyhidáról jelentik: A királyhidai határrendőrség letartóztatott egy Mayer Róbert revü kimet, aki a katonai épületekről
és csapatainkról följegyzéseket készített.
Bécsből jelentik: Az itteni rendőrség letartóztatta Lőwe Ferenc dr. ügyvédet és a
feleségét, akikről kiderült, hogy kémszolgálatot teljeshettck a monarchia ellen.

Szeged, 1914.. augusztus Itt
MINDSZENTIEK MOZGALMA, j
Mindszentről, az ottani fősz cl gaUyÉkaptuk a következő Meghívót:
Ö császári és apostoli királyi FelsB
tték -hivő szavára államunk biztonságának
tekintélyének meg védelmezése végett a l
rro'.t napokban kardra kelt községünk I
kosságának csaknem egytized része. Ki
ezer ember hagyta cda a szerető otthenf,
meleg családi fészket, begy tanúságot r
gyen a tiszamelléki magyar haza s z e r e l
ről és hagyományos magyar hadi esel
nyeiről. A nemes lelkesedés és szilaj liai
vágy mellett bánatot és elfojtott könny®
is vittek magukkal és 'hagytak itt. Ki í
do'skodik a családról? övéké a dicsőség {
ja: babérral hazahozni a zászlót; a mid
akik vissza maradtunk: gondoskodni a h?
rak-eltek családjairól, a bánat felhőit eli
látni s a könnyeket letörölni. Ebből a cél
a szükséges tennivalók megbeszélésére tis
tCettel felkérem, begy folyó hó 9-én 9
sűrnap délelőtt 11 órakor a községházul
nácsterirében megjelenni szíveskedjék. I
Hazafias tisztele®
Dr. Dósa, J
főszolgabíró.
UJABB ADAKOZÁSOK.
A bevonult katonák itthon maradt w.
lúdjainak segélyezésére Wagner
Qusai
pénztároshoz augusztus 'kilencedikéig a *
vetkező ujabb a dolmányok érkeztek:
Urav Zoltán és családja 50, ObláTn I
pót 100, Szegcdi Lloyd-Társuiat 300, Bet§.
Károly dr. 50, Faragó Ödön dr. 50, Husii
rosok egyesülete 100, özvegy Erdélyi lg®
né 50, Sági Janka 20, Bac'k József 50, 'D
ner M. László 20, Kőhegyi Lajos dr. 50, IP
ros asztaltársaság 46.48, ifj. Nyilassy Pá®
Miklós 100, Ziífer Alfréd dr. 50. ifj. Tóth Tter 100, Tóth Péter 300, Szegedi szabóin®
ifjak 20, Hon\éd hadosztálybiróság 76, of
tó Károly ezredes neje 20, Bcrcsiezky lk
táblabíró neje 50, Wiimmer Fülöp 100, ^
tona Ferenc 100, Szántó József dr. 30, üer|
mann Margit 2.40, Rózenberg József Tóth Aurél táblabíró 1-00, Wagner Gus/C
és családja 1000, özvegy Felger Károly
40, Szegedi ref. egyház 200, Árpád-ütW
növendékei 51.54, Állami főgimnázium W
test. 30, özvegy Horváth lgnácr.é 10, Hc|
váth Ignác 10.30, Prág Frigyesr.é 10, Sze|
di ker. kamara 500, Bezdán János lelk|
50, Lukács József 50, Mercs Imre 10,
pori Nándor dr. 50, Rein'hard Ferenc 10, l |
szegedi kendergyár szövőnumkásai 47.30, f
ránovics Ferenc 200, Mii Mer Henrik 20 #
rona.
A háborúba behívott katonáik bátra'1;
gyott családjai segélyezésére és támogat1
sára létesült nagy bizottság munkaközvet'
osztálya hétfőn délután 6 órakor a ker-'
kedelmi és iparkamara 'helyiségében alak'1'
iilést tart, amelyre a tagokat ez uton '
megbivja az elnökség. Keresnek 2 mal"'!
munkást, 4 gazdasági munkást. Munkát •
res kettő: 1 varróleány és 1 elárubtórőj
kamarában Landesberg Jenő dr. fogalma*
nál kell jelentkezni.
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Férfiak és nők
kik hajlandók lapot
árusítani, napi 2 - 3
órai foglalkozással,
naponta 4 - 5 koronát
kereshetnek.

•-

Oroszellenes hangulat Angliában'
Londonból jelentik: A londoni polgárság körében
határozottan
oroszellenes
hangulat lett úrrá.
I H
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