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LEGÚJABB.
Budapest, szeptember 11. Krobatin hadügyminiszter fölhívást intézett a monarchia
főiskoláinak ifjúságához, hogy vegyék ki részüket a mai súlyos idők hazafias kötelezettségeiből és jelentkezzenek minél számosabban önkéntes katonai szolgálatra. E felhívást a budapesti királyi egyetem rektora,
Lenhoschek egyetemi tanár a következő lelkes szavakkal hozza az egyetemi ifjúság
tudomására:
„Kedves fiaim! Nagy idők, nagy célok
nagy áldozatokat követelnek, lépjetek dicső
őseink nyomába, akik számtalanszor tanújelét adták annak, hogy készek életüket és
vérüket feláldozni a királyért és hazáért".
A jelentkezések a budapesti királyi
egyetem rektori hivatalában
történnek.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
Kopenhágáből jelentik: A Manchester
hadi tudósitója nyolcvanezer emberre becsiili a franciáknak egyedül az északi határon történt veszteségét.
Bécsből jelentik: Őfelsége ma hosszabb
kihallgatáson fogadta a német nagykövetet.
Rómából jelentik: XV. Benedek, az uj
Pápa enciklikát adott ki és abban felkéri a
nagyhatalmakat, hogy szüntessék meg az
áldatlan harcot és nyújtsanak egymásnak
békejobbot.
Az entente sajtói az utóbbi napokban
azzal álltatták egymást, hogy az északamerikai Unió háborúba keveredik Németországgal. Mind szabadabban hangoztatták ezt
a félelem miatt kibocsátott önhirt. Most aztán az Egyesült-Államok .berlini nagykövete kijelenti, hogy egyszerűen oktalanság
még csak gondolni is egy német és Unió
közötti háborúra, melyet az entente olyan
előszeretettel hangoztat.
Stockholmból jelentik: Miklós orosz cár
elhatározta, hogy szeptember 15-én a galíciai harctérre jön. Az oroszok közt összesen háromszázötvenezer zsidó harcol, kénytelenségből.
A sajtóhadiszállásról jelentik: Az északi
harctéren döntés még nincs. A kraszniki ütközetben elfogott orosz ágyuk közül ötvenet
Budapestre hoznak és a parlament épülete
előtt állítják föl őket.
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Szünet nélkül folyik döntő csatánk az
orosszal. Támadásaink ellenállhatatlanok.
Offenzivánk eddig — napok óta — állandó és mind nagyobb vonalú. A Fremdenblatt irja, hogy már az eddigi sikereink is
mutatják, hogy operációink
rendszeresék
ós helyes meggondolás alapján épültek föl.
Céltudatosan és módszeresen, de nem sablonosán megyünk előre. Mi1 mindig a nagy
célt tartjuk szem előtt és mindig azt teszszük, ami célirányos.
A Lemberg körül megindult harc —
ugy látszik — lassankint átterjedt egész
keleti frontunkra is. Annyi tény, hogy az
oroszok stratégiai helyzete, már akkor, a
mikor Lembergből kivonultunk s ők rész- \
ben a várostól nyugatra elhelyezkedtek,
ép e mozdulatunk folytán inkább rosszabbodott s hogy az érkező jelentések szerint
csapataink harcképessége és hangulata
pompás és hadvezetőségünk az operációkat — mint eddig — biztos kézzel vezeti.
Nekünk
tétlenségre
kárhoztatottaknak
gyors munkát sürgető idegességünkkel
szembe kell helyeznünk a legteljesebb bizalmat és optimizmust, amely az előjelek
után ítélve, ma a legnagyobb mértékben
jogosult.
A déli harctéren mindjobban tisztul
már a helyzet. Mint a vezérkar mai hivatalos jelentése mondja, csapataink a Drinán át — Boszniából —
benyomultak
Szerbiába. A szerbek csupán a Szerémségbe törtek be, a Száván át. Töhát a Szegeden lappangva terjedt hírek, hogy
a
Dunán át, Fancsovával és Zimonnyal kapcsolatban törtek volna át egyes szerb
csapatok, enyhén szólva: nem
felelnek
meg a valóságnak. Hangsúlyozni kell a hivatalos jelentés ama passzusát, hogy csakis, kizárólag a Szeréimségbe s a Száván
át törtek be a szerbek s a támadásuk teljes és gyors elhárítása idejében megindult.

Offenzívában vagyunk
a Drinánál.
Budapest, szeptember 11. A délkeleti
hadszíntérről érkező hirek arra mutatnak,
hogy mialatt mi a Drinán átkeltünk, a szerb
hadsereg egyes részei a Szerémség egyes
részeibe betörtek, ahol a támadás elhárítása megindult. Höfer vezérőrnagy, a vezérkari főnök helyettese. (Közli: a miniszterelnökség sajtóosztálya.)

A németek elfoglalták TrogesL
Berlin, szeptember 11. A Vossische
Zeitung kapja Rotterdamból a hirt, hogy a
német lovasság már bevonult a Szajna mellett fekvő Troyesba. (A miniszterelnökség
sajtóosztálya.)
Troyes az ugyanily nevü járás, Champagne fővárosa, püspöki székhely, a csatornázott és több ágra oszlott Szajna és a vasutak mentén, 60,000 lakossal.

A budapesti népfölkelők
ujabb behivása.
Budapest, szeptember 11. A főváros tanácsa hirdetményt tesz közzé, melyben a
honvédelmi miniszter rendelete kapcsán utasitja azokat a fővárosban tartózkodó népfölkelőket, kik 1894., 1893. és 1892. évben születtek, tehát most 20, 21 és 22 évesek, hogy
a kerületi elöljáróságok által a házfelügyelők utján szeptember 12-én házanként és lakásonként szétosztandó népfölkelési igazolványi lap megfelelő rovatait huszonnégy
óra alatt töltsék ki lés a házfelügyelőnek
adják át. Ezeket az igazolványi lapokat
14-én házankint szedik össze. Nem kell a
népfölkelési igazolványi lapokat kitölteni
azoknak, akiket már besoroztak vagy akik
katonai képzőintézetek növendékei, továbbá
az 1893. és 1892-ben születettek közül azoknak sem, kiket a sorozó bizottság már fegyverképtelennek vagy törlendőnek nyilvánított. A most összeirt népfölkelő kötelezetteknek október 1—20-ig szemlére kell jelentkezniük, amikor alkalmasságukhoz képest osztályozni fogják őket. Akik alkalmasak, azok bevonulások helye és ideje iránt
a bemutató szemlén nyernek utasitást. Aki
a behivó parancsnak nem tesz eleget, azt
karhatalommal vezetik elő.

Iskolakftnyvek v árnayT. ÉS n i
S Írószerek Ódon tankönq vek féláron.
legelőnyösebben szerezhetők be
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Sikeresen támadunk északon.
Budapest, szeptember 11. A főhadiszállásról jelentik: Lembergnél a csata tovább folyik. A támadásunk lassanként tért
hódit. (A miniszterelnökség sajtóosztálya.)
Sajtóhadiszállás. Saját tudósítónk jelenti délután: Lembergi offenzivánk sikeres.
Csapataink nagyszerűen működnek.
Budapest, szeptember 11. Az elmúlt éjjel jelentik a főhadiszállásról, hogy a tegnapi harc folyamán Frigyes királyi herceg,
a hadsereg főparancsnoka, vezérkari főnö-

kével, Conrád báró gyalogsági tábornokkal,
továbbá Károly Ferenc József királyi herceg trónörökös is a csatatéren időzött. A
lapok haditudósítóit az elmúlt este riadó hivta össze, amely alkalommal hivatalosan felhatalmzták a hdisajtószállás tagjait annak
közlésére, hogy támadásunk kedvező kilátással folyik. A haditudósítók jelentése szerint az ifjú trónörökös, aki tegnap átesett a
tűzkeresztségen, jelenlétével nagyszerű érzéseket öntött támadó csapatainkba. (Közli:
a miniszterelnökség sajtóosztálya.)

•auiiiiimax ...........a.•••••••••••••••••.•••••••
Nyugaton is, keleten is
győznek a németek.
Berlin, szeptember 11. A nagy vezérkar éjjeli közlése:
A német
trónörökös
hadseregével a Verdimtől délnyugatra fekvő megerősített
ellenséges hadállást elfoglalta. A hadsereg egyes részei megtámadták a Verduntól délre eső zárerődöket. Az erődöket tegnap óta nehéz tüzérség ágyúzza. Hindenburg tábornok a keleti hadsereggel megverte az orosz hadseregnek még Poroszország területén tartózkodó balszárnyát és ezzel utat nyitott
csapatai részére az ellenséges haderők hátába. Az ellenség föladta a harcot és teljes visszavonulásban
van. A keleti hadsereg északkeleti irányban hlyemen felé üldözi az ellenséget. Stein főhadiszállásimester. (Közli: a miniszterelnökség
sajtóosztálya.)

Mekkora az orosz haderő?
Hadisajtószállás, szeptember 7. Helyzetünk az orosz harctéren nemcsak nem
veszedelmes, hanem ellenkezőleg nagyon
is kielégítő.
Rediger orosz generális szerint ugyan
az orosz hadsereg hadilétszáma öt milliónál több, Blume némtet tábornok szerint
meg nyolcadfél millió, ez a borzalmas tömeg azonban nagyrészt széjjelforgácsolódik. A félmilliónyi keletázsiai haderőt mozdulatlanságra kárhoztatja az ottani helyzet, Szibériát, Kisázsiát szintén nem üríthetik ki egészen. Jelentékeny
haderőnek
kell állnia Románia határán, továbbá a bukovinai orosz határon. Hogy Németország
mekkora orosz haderőt köt le, a keletporoszországi győzelmes csaták mutatják.
Lublinnál Dankl hadseregével szemközt talán négy hadtest állott. A szétvert sereg
a mai hirek szerint erősítéseket kapott. Végül Auffenberg a Hutsva és Wieprz között
valószínűen három hadtesttel mérkőzött
szerencsésen. Ezt bizonyosan nem lehet
tudni, a kétszáz ágyú azonban, amennyit
Auffenberg zsákmányolt, három hadtest
egész tüzérségi fölszerelésének felel meg,
ha föltesszük, hogy nélhány üteget mégis
megmentettek az oroszok a borzalmas debacleból.
Ezek a hadtestek az európai birodalom belső nyugalmának biztosítására hivatott és igy elmozdithatatlan Reichswehrcsapatokkal együtt az egész orosz hadsereg négyötödét teszik. Az ötödük ötöd, a

mely ezek szerint Lemberg előtt hadakozik, minden, amit Oroszország ebben a
pillanatban velünk szembeállítani
képes.
Az a körülmény, hogy a hadifoglyok és
sebesültek között szibériaiak, kaukázusiak
ós tatárok is fölös számmal vannak, szintén bizonyítja, hogy minden
rendelkezésre álló erőt a Bug elé irányítottak.
A további események elé nyugalommal és bizakodással nézhetünk.
EGY MILLIÓNÁL TÖBB LAKOS MENEKÜLT EL PARISBÓL.
Milánóból érkezett
távirat
jelenti,
hogy a múlt héten nyolcszázezren
menekültek el Parisból s ezen a héten is körülbelül húromszázezren.
Hágai jelentés szerint Páris lakossága három millió négyszázezerről
két millió százezerre
csökkent.
Az éhező Szerbia.
Bukarest, szeptember 11. Nisből jelentik: A csapatok részére az élelem rekvirálására mgyobb
nehézségekbe , ütközött.
A kerületi elüljáróságok
figyelmeztették a kormányt, hogy a nép nincsen abban a helyzetben, hogy gabonát és egyéb
élelmiszereket
a hadikincstárnak
ingyen
rendelkezésére
bocsásson.
ELSÜLYEDT ANGOL CIRKÁLÓ.
Berlinből jelentik a Magyar Távirati
Iroda: „Oceanic" angol segédcirkáló Skócia északi partjain hajótörést szenvedett. A
gőzös elsülyedt, a tisztikart és a legénységet sikerült megmenteni.
BUDAPEST AUFFENBERGHEZ
ÉS DANKLHOZ.
Budapest polgármestere a következő
üdvözlő táviratot küldte Auffenberg hadseregfelügyelőnek és Dankl lovassági tábornokhoz :
Nagyméltóságú Auffenberg lovag
hadseregfelügyelő urnák. Budapest székesfőváros közönsége nevében büszke
örömmel üdvözlöm Nagyméltóságodat
abból az alkalomból, hogy dicsőséges
győzelmeiért, mely mindnyájunk szivében meleg visszhangot keltett, most
őfelsége méltó kitüntetésben részesítette. Mindnyájunk imája kiséri továbbra
is ellenségverő kardját. Bárczy István
polgármester.
Nagyméltóságú Darnkl Viktor lovassági tábornok urnák. Budapest székesfőváros közönsége büszkén és hálásan
kapcsolja üdvözletét a kitüntetéshez, a
mellyel a legfelsőbb hadúr Nagyméltóságod dicső haditetteit megjutalmazta.
Áldásunk és reményünk kisérjék további nagy útját. Bárczy István, polgármester.

Szeged, 1914. szeptember2431 .
ERNŐ HERCEGET KATONAI POMPÁVAL
TEMETTÉK EL.
Berlin, szeptember 11. A Wolff-ügynökség jelenti: Ernő szász meiningeni hercegét
a Namur előtt elesett, Frigyes szász meiningeni herceg fiát, a szász nagyhercegné fivérét, ki augusztus 20-án Maubeuge előtt elesett, katonai pompával eltemették. (A miniszterelnökség sajtóosztálya.)
ROMÁNIA VÉGIG SEMLEGES MARAD.
Bukarestből jelentik: Konstantin Disescu bukaresti egyetemi tanár, volt miniszter a La Roumanie-ben ciíkket közöl
Románia semlegességéről. Megállapítja
benne, hogy minden ellenkező hiresztelés
dacára Románia nemcsak
a leghívebben
megőrizte semlegességét, de minden igyekezete oda irányul, hogy ezt a háború alatt
végig is megtarthassa.
A semlegesség
azonban nem gyengeséget jelent, mert ha
az egyik hadakozó fél megsérti Románia
semlegességét, Románia azonnal leszámolna ellenségével.

A török készülődés.
Konstantinápolyból
hivatalosan közlik: Mikor megállapítást nyert, hogy orosz
részről Erzinumot veszély
fenyegeti,
a
török hadvezetőség azonnal elrendelte az
erzinumii erődítmények kii igazítását. A
munkálatokkal teljesen elkészültek és az
Erzinumban koncentrált csapatok
minden
esetleges orosz kísérletet készen
vámok.
A csapatok vezére Liemann von Sanders
tábornok, akinek törzskarához még tizenöt német tiszt van beosztva.
Hogyan történt az
orosz mozgósitás?
Bécs, szeptember 11. A Zeit jelenti Berlinből: A párisi Havas-ügynökség legutóbb
azt a hirt, hozta, hogy az orosz mozgósitás,
mely julius 25-én kezdődött, augusztus 24-én
véget ért. Ez a közlés igen feltűnő volt,
mert hiszen julius 27-én Szasszonov a német katonai attasénak becsületszavára kijelentette, hogy mozgósitás nincs. Ugyanily kijelentést tett julius 29-én az orosz vezérkari főnök. Julius 29-én továbbá az orosz
kormány hivatalosan azt jelentette Berlinbe,
hogy csak négy hadkerületet mozgósított
Ausztria-Magyarország ellen.
A Berliner Zeitung most ezzel kapcsolatban a következőkről értesül: Julius 25-én
a mindenható Nikolajevics Miklós nagyherceg a nagyhercegi párt nevében a cárhoz
ultimátumot intézett,hogy vagy mondjon le,
vagy irja alá a mozgósítási rendeletet. A
cár, aki rendkívül meg volt félemlítve, a
mostani generalisszimusznak átnyújtotta a
mozgósítási rendelkezést, de azután haragosan több napig bezárkózott szobáiba és
sem a külügyminisztert, sem a hadügyminisztert nem fogadta. Igy történhetett, hogy
a hadügyminiszter és a vezérkar főnöke kijelentették, hogy mit sem tudnak mozgósításról. A mozgósítási rendelet ugyanis Nikolajevics Miklós nagyherceg kezében volt.
Oroszország is a szövetségeszi
sikerében reménykedik.
A Frankfurter Zeitung
stockholmi
távirata szerint előkelő orosz körökből
olyan hirek keltek szárnyra, melyek szerint Oroszország egyedüli reménysége
a
nyugati hatalmak jövendő sikere.
Pétervárott az orosz h a d j á r a t kilátásait általában pesszimisztikusan Ítélik meg.

Szered, 1914. szeptember 12.

Györgye vezette a
Timok-hadosztályt.
Aradról jétem/tik: A mitrovicai véres harecik szerb sebesültjeiből. .Aradra is .került egy
csoport. Tegnap hetvenhat, ina százhúsz
szerb .sebesült katonáit hozták. A szánalmasan piszkos vitézieket zárt vasúti ikociiskban
szálldtiottáik ide. Az a 'trupp, amely ma idekerüld, még züillöftlebb és piszkosabb, mint a
tegnapiak. P . dlg ezek Vei. iának a saexib hadsereg gyöngye, a Timak-hadosztály félelmeles katonái. A mai transzport csakis kivétel
(nőikül súlyos sebesült volt. A kevésibé súlyosakat bárom ,lö vonat szállitotta be, mig a
súlyosabb sebesülteikét társzclkereikeia (hozták
a városiba. A társzekereken hordáigyon feküdtek a Titmok vitézek, keserves arcokat
vágva. A szerb seibesüiltékiet .a részükre berendezett külön kórházban helyezték el', A
szerb sebesült katonák elmondották,
hogy
őket egészen a Száva portig György trónörökös vezette. Ő fodta ki a parancsokat és ő vezényelte az egész hadosztályt. Hogy mii történt Gyorgyéval, ezt nem tudják, mert midőn átkeltek a Száván, Györgyét nem látták
többé. Lehet, hogy megérezte a veszélyt és
í.cm mert átjönni. A szerb katonák nagy
háilállkodás köziben jelentették ki, — hogy ha
tudnák a szerb katonák, hogy milyen jól
bánnak vélük a magyarok, mindnyájan átszöknének hozzánk, A sebesülteik legnagyobb
része .felső testén szenvedett 'sérülést.

Rumai levél
a mitrovicai esetről.
Kozma Imire rumai .tanító a szerb Timokhadosztály rettenetes vereségéről a következőket irja most:
„
Szeptember 6-án, vasárnap esiak annyit
hallottnmlk, hogy Mitro cicán á l betörtek a
szerbek Szlavóniáiba és Rurna felé nyomulnak, Városunk tiizeniliároanezar főnyi lakossága rendíthetetlen nyugalommal fogadta
ezt a hint, mert iföüótllenül bízott hadseregünk
győzelmében. (Senki sem .gondolt a meneküs
lésre.
'1V ^
Este hat óra tájban megjött Rumára az
örömhír, Ihoigy csapataink tönkre verték az
ellenséget. Ez időtől kezdve aztán háborús
képe lett Rurnának. A kocsik egész sora érkezett hozzánk, amelyek sebesülteket hoztak.
Sürgősen kórházi célokra rendezték be a
magyar, német és horvát iskoláikat és a tiiz<)!tó-k,aiszárnyát, lA iruima.il orvosok rögtön
ápolás 'alá vették a sebesülteket és a Vöröskereszt helyi fiókjának hölgyei segítettek^ az
ápolásban.
i a f
Hétfőn reggel a korán kelők azzal ébresztették föl a lakosságot, Ihogy most szállítják át Rumán keresztül az ötezer szerb foglyot, amely mind a Timok-h a.d osztály maradéka. iMindenlki az uteára sietett. A foglyok
elvonultak előttünk felhajtott fővel, egykedvűen/ mint akikmiek imár miniden miitndégy.
Szánalmas külsejű emberek. Durva, darócrubájulk cafatokban lógott rajtuk, lábbelijük
vagy bocskor, vagy samimi. Volt közöttük
-számtalan fiatal suhanc, de sok hajlott hátú,
fisz ember is.
Elvonultak előttünk azok ia szekerek is,
amelyeikre az elhódított .fegyvereket és mnniciót rakták. Tiz gépfegyvert számoltam és
vagy harminc kocsirakomány puskát és kardot. .Láttam későid) négy szerb ágyút is.
Katonai födöaet meillett vitték át az állomásra a fogoly tisztieket, akiket három második .osztályú kocsin szállított el a vonatKomáromba. A tisztek viselkedése elbizakodott, dacos volt, az ajándék-cigarettát sein
fogadták el.
A rumai kórházak előtt a kocsik beilátbatatlain sora állott. Tele voltak a harctéren
összeszedett szerb sebesültekkel.
'Mig a ko-

DÉLMAGYARORSZÁG
csikban ülő sebesültek várják, hogy rájuk
kerüljön a sor, beszélgetést kezdünk velük.
Egybehangzóan panaszolják éhségüket. Akár
hány két-három napja nlp.ui evett Elkeseredetten szól az egyik:
— De babáéig a tisztek esznek-isznak kedvükre!
Örültek, hogy megadhatták
magukat.
Mikor a mi csapataink az ütközetet eldöntötték és szorították vissza a szerbekét a
Száva felé, az ellenséges közkatonák fegyverré! ikényszeriltették tisztjeiket a megadásra.
Egy tisztet leölték, más kettőt lefegyvereztek saját katonái és ugy vitték 'a mieink elé,
hogy megadják maguklat.
A Száva posványos, sekély partján vérpiros a viz, holttetemek látszanak ki belőle.
A szára parti harcmezőn kétezer szerb halott
fekszik,
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A rémlátók.

— Mi történt Pancsován. (Saját tudósítónktól.) Andersz iMiroszhivot, .a cseh iparbank .tisztviselőjét, aki egy
borbélyüzletben és persze imiiiiidenütt .másutt
i.3 nyugtalanító híreket (terjesztett, hat heti
szigorított fogságra Ítélték. Végre. Csak az
a kár, hogy ez .nem .Itt .Szögedén történt,
mert minálunk igazán gombamódra tenyésznek a vaMiirék. Igy tegnap délután is valósággal láz vert ki a közönségen, amiért az
itteni hadsereg-alakulatok egyes részeit riadóval összegyűjtötték és elszállították Szegedről. Mintha ez nein volna a legtermészetesebb valami a világon/ iMimtha bizony a
tartalékosokat és a népfelkelőket~ nem azért
szólították volna fegyver alá, hogy hadi
Az angolok és a franciák vesztesége szolgálatot teljesítsenek. A szegedi helyőrBerlin, szeptember 11. Az eddigi jelen- ségi szolgálat ellátására csak nem lehet a
tések szerint az angolok és franciák, a né- iháboru egész tartama alatt (néhány ezer fegymetek elleni harcokban 72,000 embert veszí- verest itt tartani, amikor ugyancsak kell
legény a gáton. Hogy riadóval toborozták
tettek. (Bud. Tud.)
össze a legénységet, azon sincs csodálni való,
HONVÉDEINK A LÁTCSŐVEL.
mert ezeknek a osapatoknak az volt a renEgyik megsebesült hadnagy a követke- deltetésük, hogy oda vigyék őket, ahová az
csetteg hirtelenül beálló .szükséglet kíván a
zőket mondotta el az északi harctérről:
— Tiz-tizennégy napig voltam tűzben tossá teszi.
legényeimmel és ez a néhány nap az előMiikor tehát ilyen háborús viliágban épen
nyomulások és győzelmek
csodálatosan nem szokatlan módon történnek csapat el tonagyszerű láncolata volt. A bakáink hangu- lások, csak a rémJ'átók fűznék ezekhez olyan
lata annyira lelkes, hogy a tiszteknek oly- kombinációkat, amelyeknek a hullámai izgakor nehéz a türelmetlenül tűzbe kívánkozó lomba. sodorták az egész iszegedi közönséget.
legénységet tartóztatni. Érdekes, hogy a
Erősen tartotta .magát az a hir, hogy a
legutolsó közlegényben is stratégiai ambí- bácskai szerbek fellázadtak.
Mintha bizony
ciók lobognak. Az én csoportomnál például az csak oly egyszerű dolog volna. Egyet, gona legénység azt .vette a fejébe, hogy a leg- dolni és — fellázadni. Még akarva is bajos
finomabb Qörz-féle tábori gukkerekkel sze- volna a hazai szerbek felilázadása. Bunikósreli föl magát és egy győzelmes ütközet bottáil, kapával ás kaszával nem lehet a
után majdnem mindegyiknek vágya telje- .mamulicberrel szemibe szállani. Más fegyvesült is. Az oroszoktól annyi gukkert zsák- rük pedig a szerbeknek nincsen/ mert minmányoltak, hogy a legénység elláthatta ma- denféle fegyverük a statárium kihirdetése
gát a drága műszerrel. Hangulatos, kedves után .menten elkoboztatott. Nincs sem a bácskép volt, mikor a rövid pihenőkben, az kai, sem más .délvidéki szerbeknek sem reorosz mezőkön tábori tüzek mellett egy-egy volverük, sem vadászfegyverük, nincs egymagyar baka, mint valami Napoleon, a sa- általán semmiféle néven nevezendő lövőszerját látcsővével megelégedetten szemlélte a számuk. Ebből is látszik a naivitásnak mekvégtelen csatateret . . .
kora foka szükséges ahhoz, hogy valaki a
bácskai szerbek fellázadásaiban hígyjen.

Leányok a csatamezőn.

Rotterdam, szeptember 11. A Times jelenti Szentpétervárról, hogy Tomilovszki ezredes (két leánya önként, íbelépeitt az orosz
hadseregbe. A kát fiatal leány uniformist
öltött és kérelmükre mindkettőjüket a tűzvonalban lévő csapatokhoz osztották be.

Romániának-200 millióra
van szüksége.
Bukarest, szeptember 11. Rmtianu miniszterelnök elnöklete alatt tegnap Bukarestben minisztertanácsi volt. A fővárostól távol
volt miniszterek ez alkalomra miaud megérkezteik /Bukarestbe. A iminlisiztereilinök az európai háború folytán a Boanániiára háruló feladatok megbeszélésével! foglalkozott. Elhatározta a im.iuis'zltiertaniáes, hogy ,a román nemzeti bank kétszáz milliós emissziót fog eszközölni, hogy iaz előállott állami .szükségleiteket és feladatokat ennek segítségével aliímemitállják. A jelen helyzetben szükség van
ezenkívül az Ipar és kenetsikedeleni itáiuícigaitására is, mivel az export és az import óriási
méretű visszaesést mutat. A minisztertanács
rendeletet hozott, ez alkalommal, mely országosan szabályozza az éilelmiszierek árát is.

Ami pedig a pancsomi rémhírt illeti,
utánajártunk a dolognak lelkiismeretesen
és ezen az alapon a következő hiteles tájékoztatót publikáljuk:
A szerb hadseregnek két eshetőség között van szabad választása: vagy dicstelen
tétlenségben éhemlhail, vagy déli határainkon
való betörésével szarai még a hős nevet. Ök
az utóbbit, választották. De azért, hogy a
szerbek azt találták célszerűnek, hogy fejjel
menjenek neki a — magyar katonaság gyilkos tüzének, nincs ok az izgalomra.
Ami magát Pancsóvát illeti, a tényállás
ez: Pamcsovától délire a Duna több ágra oszlik. Minden ilyen á.g, illetve két ág egy-egy
szigeteit ölel álltai. A szerbek egy ilyen kisebb szigetet szállották meg tüzérséggel és
erről a szigetről dődöaták Pamesovát, jnég
,ped.ig elég hatástalanul, mert mindössze selyemgyár sérült meg két ágyulöveg által.
A város polgármestere .nagy felelőssége tudatában erre dóhszóviai]! küzh Írré tétette, hogy
főleg az .asszonyok és gyermekek hagyják el
a várost. Amennyiben egyik-másik háztól! a.
férfiak is elmennének, adjanak marháik és
egyél) lábas jószágaik elé 2—3 napra v a l ó
eleséget és vizet.

DKLMAGYARORSZAG
Erre a- dóbszóvail közölt hiradáisra a Lakosság meglehetősen nagy számban hagyta
el a 'várost, rémítve mindenütt a közönséget,
•mely a legborzalmasabb koanbináciékra hajlik.
A Duma szigetéről ostromló szerb tüzérséget egyébként a mi (tüzérségünk már teljesen elhallgattatta és igy Pamcsova körül
nincs semtmá baj.
Csak egy kis nyugalom és csak egy kis
dogálka, akkor a rémlátók liiresztelései sülcet
fülekre találnak. A legokosabb, amit ez idő
szerint tehetünk.

Szegőd, 1914. szeptember 12.

KORZÓ-MOZI
Igazgató: VAS SÁNDOR.
^

Telefon; 11-85.

|

Látogatás egy kórházvonaton

Szombat és vasárnap

Anglia munkásai
a nénietek mellett.
(Saját tudósítónktól.)
A Daily
Citizen,
az anigoil munkáspárt napilapjának most érkezett egyik (augusztusi) számában olvassuk, liogy az amgioíl munkásság még a háború
kitörése után is erélyesen tiltakozott ,az ellenségeskedések ellen. A munkáspárt lapja 0
háborús párti lapok uszításai ellenére ,is határozottan németbarát szellemben irt. Erélyesen szót emel az Angliában rekedt német
alattvalók bántalmazása ellen és nyomorúságos gyávaságnak minősiti a védtelen emberekkel szemben elkövetett erőszakosságot.
Augusztus 4-iki számának vezércikkében ezt
irja a Citizen:
Nem szeretjük a német autokraoiát, de
mélységes és őszinte csodálattal
viseltetünk
a német nép iránt, nagy érdemei iránt, amelyeket a művészetben, a tudományban és az
irodalomban szerzett. Da ha a császárságot
tnem szeretjük is, ezért a cár- karjaiba kell
vetnünk magunkat és mindent elkövetnünk,
hogy a kozákok rrrallima 'Keleteurópában terjedjen?
'
Keir Hardie-hea ós más szoeiáüstákhoz
hasonlóan Trevelyan volt közoktatásügyi
miniszter (aki John iBurnsszel együtt lemondott a bábom miatt) határozottan
tiltakozik
a Németországgal való háború ellen. Miniszterségéről váló lemondását a (következőképen
indokolja meg a Danii Citizenben:
Som az ellentétek eredeti okaihoz, sem
az azokból származott viszálykodáshoz semmi közünk . . . Az antant barátai mindig
•arról biztosítottak bennünket, hogy ez csak
a Franciaországgal való barátságot jelenti.
Most tudjuk, hogy .amitől féltünk, ezzel kapcsolatban van a Németország ellen való ellenségeskedés is. Háborúba vonultunk, hogy ne
engedjük Franciaország megsemm,intését. A
civilizáció érdekében ép oly kevéssé kívánom, hogy Németországot megsemmisítsék...
A munkáspárt lapjából arról értesülünk
ezenkívül, hogy augusztus 4-én az angol szociálista párt és a szakszervezetek értekezletet tartották amelyen ismételten
tiltakoztak
a háború ellen. Határozatukban kimondták,
hogy néhány napi fegyverszünetre van szükség, hogy .megviastgálhiassák, Németország,
ha egyáltalán megsértette
Belgium semlegességét, mennyiben sértette meg azt.
Ranüsay Maedonald, a munkáspárt parlamenti csoportjának volt elnöke a LabouiLeader->ben, a független munkáspárt hivatalos lapjában élesen támadja. Grey külügyminiszter politikáját. Többek között elmondja, (hogy Oroszország mozgósitása kényszerig
tette Németországot arra, hogy Oroszország
és Franciaország ugy a közvélemény nyomásának, mint csélszö véssél azon fáradoztak, hogy Angolországot a velük való szövetségre ' és ia háborúban való résztvótelre
hajszolják.
Ha Grey nem is volt ahhanahelyzctben,
liogy megóvja a békét Németország és Oroszország között, de célzatosan azon dolgozott,
hogy Angolországot bevonja a háborúba és
erre a oóLra kapaszkodott Belgiumba. Grey
az utóbbi nyolc esztendői>en veszedelmet jelentett az európai békére ós politikája szerencsétlenség Angliára. Amikor Asquith és
Grey a parlamentben arról biztosítottak,
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hogy a. Franciaországgal való autátnl semmire sem kötelez, ugy ez batüszeninit igaz volt,
de lényegében hazugság.
Végezetül Maedonald szemére veti Greynak, hogy az angol nemzet tudtán
kivül
Angliát annyira Franciaországhoz ós Oroszországhoz kötötte, hogy nem is volt abban a
helyzetben, hogy semlegességről tárgyaljon.

föl.
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Előadások:
szombaton d. u. 5, 7 és 9,
vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor

— Hogy utaznak a sebesültek. —
(Saját tudósítónktól.) A pályaudvar ainpárjaira napok óta futnak be a kórház vonatok. A pályaudvaron egészségügyi katonák
veszik gondozásukba a sebesült hősöket, akik
a város különböző kórházaiban kapnak friss
kötést és 'néhány órai pihenőt,
A síneken pediig ott,maradnak a kiürült
.kórházvonatok, amelyeiket szintén kitisztítanak és a kocsikat allkallmaissá teszik a felüdült, tisztába öltözött sebesültek újból való
befogadására, — Volt alkalmunk tegnap délután a pályaudvaron apróra megtekinteni
egy ilyen kónházvonat belső berendezését s
valósággal elámultunk jazon a bámulatos,
mondhatni higiénikus gondosságon, amalylyel a kórbázvonatot a sebesültek befogadására alkalmassá teszik .
Az első szempont, améliyel a kórházvonat berendezésénél számolnak, az, hogy a
kocsik egyáltalán ne legyenek túlzsúfoltak.
Épen ezért egy kocsiban maximum nyolc
ágyat helyeznek el olyformán, hogy négy
ágy a kocsi szögleteibe, négy függő áigy pedig ezek fölé kerül'. Ilyen imódön a kocsi közepén elegendő hely marad az ápoló személyzet rendelkezésére. lA kocsik szellősiek, világosak ós ép ezért állandóan egyenletesen
friss levegővel láthatják el a betegeiket. Ami.
magukat aiz ágyakat illeti, azok szélesek,
kényelmesek ós pompás, puha fdhérnemüekkel vannalk ellátva. (Egészem érthető sokak
felkiáltása, amikor ezt a berendezést megpillantják:
— Hiszen ilyen kocsikban még békében
is kényelmesen lehetne utazni!
Ebiben a felkiáltásban természetesen van
valami túlzás, de kétségtelen, hogy ia hadvezetőség valóban a Icghumánugabbam és a
legpazarabb bőkezűséggel jár el akkor, amikor a Vöröskereszt Egyesülettel karöltve
ilyen aprólékos 'gondoskodással vigyáz a sebesül tekre.
A kórliázvonat közepén teljesén külön
kocsiban van elhelyezve a konyha, hatalmas
tábori tűzhelyekkel, amelyek körül útközben
szorgalmasan sürögnekbf Grognak a kórházvonat szakácsai.
A kórházzá alakított közönséges teherkocsikon kivül rendes személykocsik is vannak a kórházvonatokhoz kapcsolva, amelyekben a könnyebbem .sebesült tisztek utaznak.
Van aztán külön gyógyszertárkoesi, valamint külön kocsi a kórházvonat parancsnoksága részére. Kívülről minden kocsi vöröskereszt jellel van ellátva.
Minden kóriházvomaton orvos és megfelelő szánni egészségügyi katonaság utazik,
ákiknek kötelessége útközben, a seliesültek
ápolásáról gondoskodni.
Mindenki meg lehet tehát győződve arról, liogy a sebesülteket a 'harctérről való elszállításuk pillanatától kezdve egészen a fergyógyulásmkig a leghiunámisabhan látják el
és (minden eszközzel igyekeznek őket visszaadni az életnek.
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A miniszterelnöki
sajtóosztály munkája.
(Saját tudósító nktól.) Ezekben ,a nehéz,
izgalmas mapóbban, onilkor szünetel a telefon
és toéseclalmes a pest,©kézbesítés, a sajtó gyors
hirszolg,állatának e megszokott segitőeszkö®ei, a közönség pedig lázasam .várja a háborús eseményék hinadiását,"- megmehezedett a
sajtó anunikája. Es aniktur a iháiboru kezdetén
szorongó lagigcdiailofimriial gondoltaik arra a
Publilfcum izgatott érdokilödését minden áldozatkészséggel kielégíteni akaró újságírók,
hogy a természetesen szigorú cenzúra mellett,
telefon és idején éribező •expresslevelek hijján
hogy teljesitik hivatásai,kát, váratlanul segítségükre érkezett gyors, .hiteles és buzgó hirszolgáilatávalL o miniszterelnöki
sajtóosztály.
Nap-nap után .megelégedéssel láthatja a
közönség, hogy a háború ezen izgalmas napjaiban milyen sisiphusi munkát végez ia miniszterelnöki sajtóiiroda, .melynek ólén Drasche-Lázár Alfréd miniszteri osztálytanácsos
és Németh Alfréd dr. valóban mint a magyar sajtó hadvezérei, végzik ma a háborús
eseményekről szóló 'hirszoilgálait stratégiáját.
Körülbelül ezer mkigyar újság redukciójába,
röpítik naponta a táviratokat és a legrégibb
leghivatottabb újságíróik is elismerő csodáilkozássail látják azt a zsurniaJAsztikai .készisé•get, rutint, fcllkiisimeneiteseéget és gyorsaságot, mellyel e meliéz, bonyodalmas munkáit
végzik.
IAiz egész magyar sajtó hálás elismerését
érdiemül ki e .nehéz, izgalmas maipotóban a miniszterelnöki .sajtóiroda. Abból az elismeréshői, melyet őfelsége, dicsőségesen uralkodó
királyaink nyilvánított a magyar sajtó hazafias munkája iránt, az oroszlánrész a .miniszterelnöki sajtóosztály vezetőit, Drasche Látár Alfréd miniszteri osztálytanácsost, Né-

Csataképek.
Ulánusok

rnunkában.

Luigi Barzini a Corriera della Serattak ezt irja Cambraiból:
Augusztus 21-én a Sombre völgyét hijfig köd takarta. Mintha novemberi reggel
Jett volna, olyan hűvös, szomorú és szürke
minden. A vonat, asmely engem Manage
te
f i vitt, lassan haladt át a félsötétségen, a
fittynek szélein a (körülöttünk levő tájkép
kontúrjait csak sejteni lehetett. A közel álló
fik csak álló árnyékoknak tetszettek. Sehol
e
Sy élő lélek a vidéken. A vidék el volt hat a t v a . A völgyben lent, egyszer az egyik,
^ a j aztán a másik oldalon, egy világos esik
Uizódott, a kocsiút, mely aztán magas fák
Között végleg eltűnt. Mikor a vonat egy kifiob állomás mellett lassan haladt el, né"any lovast pillantottam meg, akik az átjárót
'"totók. Kis csoport volt lándzsák közepette,
fittyeken mozdulatlanul
lengett a fekete
Posztócsik. Tehát ulánus őrség volt, melyet
attam. A kocsiutról az őrség nyugodtan
Gzte vonatunkat. Oly naivul nézett, mintha
hcrő kíváncsiságból lett volna ottan. Lándsaik nyugodtan meredtek hátrafelé. Lovas
j? ®ó színtelenül emelkedtek ki a sötét hát] fiool. Az ulánusok mozdulatlanul néztek és
"^látszott rajtuk a gondtalan biztonság érNem látszott rajtuk, mintha támadástól
nének. Egészen másként képzeltem mahamnak egy ulánus őrjáratot. Olyanformán,
" ' f i a vadászt az erdő szélén. Talán tudták
_
hogy az ellenség messze jár. Mind^onáltal ugy viselkedtek egy megszállott
szag utján, mintha Pomerániában lennének
,lla
fii hadgyakorlaton. Mikor a vonat elha-
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meth Alfrédet és buzgó munlkatáirtaikait illeti. Az elismferás .és érdem másik .része ,a távírda .agilis és kötellességtaidó M'vaitaQinioki kar
iát illeti, alkik .a rájuk szakadt rendkívüli
munka pontos elvégzése közben is különös,
figyelemmel .igyékezuék .azon, hogy minél
hamarább 'kézbesítsék a táviratokat a szerkesztőségeknek és 'igy minél hamarabb 'elégíthessék ki .a közönségnek a .háború .eseményei iránt való feszült érdeklődését.

HÍREK
oooo

Konviktorok
•vegyülitek ma a korzó délutáni közönsége
közé, apró em/b&r-pallánták, k iket jól esett
látnunk. Jól esett megpihentetni szemünket
kis diákemberek feszes uniform isia.in. Ahogy
végig vonultaik kettős rendekbe .sorakozva,
kissé visszatetsző .volt. Mikor már annyi ezer
dupla brodzakkos, bornyus, feltűzött szuronyu katonát láttunk elvannlini., meigjelaniiek
a pezsgő diákélet első hírmondói, apad katonái egy nyugodtabb világnak, akiknek fegyvere a Tacitus ós a hármas szabály.
Máslkor .ha bejöttek szülőik felügyelete
alatt az iskolapadok „gólyái",, szint, elevenséget hoztak a városija, .A ^Seppilk" ós „Hansik" ifjabb nemzedéket vezettek karonfogva,
s ha tört magyarsággal .is, .de naiv kedves
fölényük tudatában anagyarázták a város
nevezetességeit, a hatalmas kőavar pózoló
szobrait. S a fatornyos faluból .bekerült kis
diák alig tudott beteilini a sok .látni valóval
s lassanként megtanulta, hogy keld köszönteni tanárjait s Ihol van a régi Iskola-utcában
.a diák-cukrászda, hol számlálatlanul fogyasztják hónapok elsején hazulról kapott
pénzmagból a tolókát meg a Ikrémes-piitét,

Talán .kevesebben is tesznek az idén a
tanulók, liász a beiratkozások és jelentkezések számadatai nagy differenciákat mutatnak a tavalyiakéhoz képest, iMégis a már beérkezett 'diáíkdk ősi tradíciójukat híven letartják s az ,Lskoiaév kezdetét jelezve megkezdődik az antikvár könyvek eladása. Az
utcán., kereskedések előtt pecsétes ruháju,
.tintafoltos növendlélkieik jellemnek ímeg, s hangosan kináljáik egymásnak 'könyveiket.
— .Egy harmadikos számtan az áiliaimiiba.
Legújabb kiadás! Eladó! Ki vesz latin nyelvtant? — s már húzódik .is a sarokiba ikét kis
diák, hegy vásárt .kössenek. Az egyiknek
hóna alatt garmadával vannak a könyvek, a
másik szorosan .tartja markában erszényét,
melyben néhány lliafos van; ebből akarja
megvásárolni .tankönyveit. Előveszi az uj
.tankönyv-jegyzéklet & ha nem uj kiadásuak
.az .idkolákönyvelk, .a vásárló megvetéssel
hagyja ott az eladót
— De .hiszem ez a könyv ugyanez. Nézze
— s o l v a s n i kezdi — a mohácsi vész 1526 — s
ha egyezik a kiadás egymást megértőleg,
megkötik a könyvvásárt 'De ana nem oly
hangosak a diákok, mint máskor, lármájukkal nem verik fel az utcát a háberu tönkretette a diákemberek mozgó antikvái' könyvpiacát . . .
,

ladt mellettük, .könnyű galoppra fogták lovaikat és csakhamar eltűntek.
A lovasoknak az a végtelen sokasága, a
melyet a német sereg maga előtt mozgat, befut minden országutat, minden dülőutat, mindenféle egyéb utat. Nem kell azt hinnünk,
hogy észrevétlenek akarnak maradni. Akarják, hogy lássák őket. Minden csapat addig
megy előre, amig rája nem lőnek. Határozott irányban halad előre, amig rá nem bukkan az ellenségre. Az ő feladata, hogy eléje
menjen a halálnak. Minden ellenséges frontot ilyen módon kutatnak végig. Az előőrsök
életük kockáztatásával kikémlelik az ellenfél haderejét. Ha tiz ulánus elesik, meghal,
vagy megsebesül, még mindig akad kettőhárom, aki megmenekül és jelentést tesz a
látottakról. Ha az egyik őrjáratnak nyoma
vész, egy másik, erősebb lép a nyomdokaiba.
A tűz, mellyel fogadják, megmondja neki az
ellenség erejét. Mert egy lovasjárőrre biztos
pozíciójából minden ellenséges katona rálő,
ez világos és emberileg könnyen érthető.
Minden falubán, minden facsoportozat előtt,
minden utkanyarulatnál az ulánusnak arra
kell gondolnia: hátha ott rejtőzik az ellenség. Az ulánus tudja, hogy nincsen mögötte
hátvéd és hogy feltétlenül lőni fognak rá.
Mindig azt keli érezni, hogy egy láthatatlan
és biztosan találó fegyver irányulna feléje.
Mégis megy előre, mert német és mert fegyelmezett.
Manage tovább éli csendes életét. Száz
meg száz flamand bányász száll fel a vonatra. Ugy tetszett, mintha a háború ezer mértföldnyire innen dúlna, holott csak órai távolságra esett. Az emberek beszélnek a seregek
mozdulatairól, csatákról, de nincsen fogal-

— A háború alatt nincs előléptetés. Az
állami és törvényhatósági hivatalokban a
megüresedett állásokat a háború ideje alatt
nem töltik be, sőt még az illetményrendezésről szóló törvényben biztosított automatikus előlépéseket sem eszközlik. Mindez
megtakarítás címén történik. Minden fillérre
szükség lehet az országban hadi célokra; tehát a legmesszebb menő megtakarítással
kell élni. A belügyi kormány körrendeletileg figyelmeztette erre a körülményre a
muk a vérről, pusztításokról, romokban heverő házakról. Az emberek ugy élnek, mint
máskor és dolgoznak. A közúti kocsik közlekednek, az üzletek nyitva vannak, a műhelyekben dolgoznak, a kávéházakban az
asztalok és székek el vannak foglalva. A gyárak és bányák nem szünetelnek. A német invázió Belgiumot a legnagyobb
tevékenység
közepette lepte meg. Senkinek sem volt ideje, hogy arra elkészüljön. A belga városok,
mint az órák, egyszerre megállottak, ha a
németek előttük állottak. Az ulánusok közeledésére az élet mindinkább elcsendesedett.
A vasúti állomások egymásután kihaltak. S
a német őrjáratok háta mögött mindenütt
mozdulatlanság lett az ur. Belgium az invázió folytán lassankint mintha megkövesedett volna. Manageba ez a mozdulatlanság
még nem ért el. Ott még vibrált az élet. De
néhány órával később, mikor az .első ulánusok feltűntek a város alatt, egyszerre itt is
ráköszöntött a lakosságra s a sok munkáskézre a merev mozdulatlanság, a nyugalom,
a csend.

A nép azt hitte, hogy a német katonásuk csak átmeneti jelenség. Azt hitték, hogy
az ulánusok csak azért merészkednek ilyen
közelre jönni, mert meg akarják maglikat
adni, 'keresik az ellenséget, hogy átszolgáltassák neki fegyvereiket. A hivatalos belga
jelentések arról szóltak, hogy Lüttichnél a
belgák győztek és hogy a németek mindenütt
nagy vereségeket szenvedtek. A hivatalos jelentés az Antverpenbe való visszavonulásnak
manőverszinezetet adott. És a nép ezeket a
valótlanságokat mind elhitte. A csalódás aztán keserves volt.
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törvényhatóságokat. Semmiféle beruházásokat, tatarozási munkálatokat se szabad eszközöltetni. Kerülni kell minden olyan ténykedést, amely a kiadásokat szaporitja. Aho
csak megtakarítás érhető el, erre kell törekedni.
^ Levelet vártuk. . . Levelet várnak
napról ria.pra, aggódva, remegve scik-scik ezer
családban.. Csak rövid fcis órást, amely airró.
a dna h irt, él-e még a kedves, ki •messze im.nen
véres ha/liá/Eail néz mim den pilil amialban farkasszemet. Ha késük a tevék ha késilk napokig, 'hetekig, milyen szörnyű, sziveittépő az
aggodálom: talián az ő vére is foly a véresőtón, aimely sűrűin robbanó igcilyók nyomán
kelt. Milyen ibiidegre halivá/nyitó a félelem,
hogy talián nem harcol már, mert islmeretíén
földöm, ibizonytaiLan sorsban foglya az ellenségnek. Milyen szivünk verését ímegáilliitó a
megdöbbent (képzelet, begy hátba ő isi, aki
maga volit a viruló élet, hűlt szívvel' a közös
sírban fékszik írnár! A tevét, pár sornyi sietős
írás a rózsaszín levelezőlapom, csalk nem érkezük meg. Mintha a tábori posta intézői
csupa közönübös emberek llemmének! Pedig
dehogy is azdk! Azt a rengeteg munkát, ami
most rájuk háriámililk, emberfölötti igyekezettel, végzik. .Aztáni meg ők is katonák, ha
nem is baroolnialk a küzdőkkél; a munkának
hadba rendelt (katonái, ak.i!k érző szívvel nagyon is tudják, unit jelent az otthoni türőknek pár sornyi értesítés a távol harcosoktól.
De hasztalan 'igyekeznek, a posta más a háborúban, .mint békés, jó időben! A csaták
színhelye egyre változik. Csa/patok mennek
egy helyről a másikra, amint a szükség parancsolja: bcil előinyomiulinalk, hol visszakoznak. Sem az itthonról! küldött levél1 mem talál
könnyen a katonáinkra, som az ő várva-várt
soraik nem juthatnak hozzám(k egyhamar.
Igen sokszor meg a folytonos gyors menetben, a csatározásokban
idejük még arra
sincs, hogy akár egy sort is papírra vessenek. Előfordul, bogy mire olyam helyre ér-

DÉLMAG Y ARORSZÁG
udk, 'ahol postát kázbesdltejnieik nekik, heteikről
összegyűlt teveleik vár-jóik őket. Amint az is
megtörténik, hogy tőlük kapunk egyszerre
különböző keltezésű tevétekét. Azért hát
csüggedésre nincs ok, ha akár hosszabb ideig
elmiarad a tábori posta óhajtva óhajtott rózsaszín levelezőlapja, amelynek érkezése szülőnek, hitvesnek olyan; édesen' megnyugtató,
enyhítő öröme, ileliket üdítő balzsama . . .
— Kérelem a hazafias és áldozatkész
társadalomhoz. Szegeden a napokban alakult meg a főispán indítványára egy bizottság, mely feladatául tűzte ki, hogy gyámolítani, támogatni fogja azokat a közép- és
polgári iskolákat látogató szegénysorsu tanulókat, akiknek apjuk, fentartójuk hadbavonult és akik ennek következtében csak a
társadalom áldozatkész támogatása és gyámolitása mellett végezhetik itt Szegeden
tanulmányaikat. A legnemesebb emberbaráti
cselekedetet gyakorolja a társadalom akkor,
ha felkarolja ezeket a tanulókat és segélynyújtással
segítségére siet a tanulóknak,
hogy tanulmányaikat a folyó iskolai évben
Szegeden zavartalanul és anyagi gondok
nélkül folytathassák és befejezhessék. A társadalomnak nem szabad megengedni, hogy
azok a tanulók, akiknek apáik a harctéren
a királyért és a hazáért küzdenek és véreznek, itt szükséget és nélkülözést szenvedjenek. Ezek között a tanulók között bizonyára sokan vannak olyanok, akiknek élelmezése és ellátása iskoláztatásuk idejére itt
Szegeden biztositva nincsen. A bizottság ennélfogva felkéri a társadalom hazafiasan
érző és áldozatkész tagjait, hogy akik hajlandók arra, hogy ily szegény tanulóknak
hetenkint egyszer vagy kétszer ingyen ebédet vagy vacsorát adnak, ebbeli hazafias
szándékukat az ebéd vagy vacsora napjának megjelölésével egyszerű levelező lapon
Jánossy Gyula kir. tanfelügyelővel s bizottság elnökével mielőbb közölni szíveskedjenek.
- A moratórium-rendelet kiegészítése.
A hivatalos lap mai .száma (közli ia minis,zté-,
riuim rendeletét a. moratórium-rendelet kiegészittésérol,. A rendeltet intézkedik a nem
pénzbeli szolgáltatásokról, ia jélzáloggal hizitosütott tartozások kamatairól, valamint arról te, hogy a városok ós községek a betéti
könyvekre elhelyezett betétiekből minden öszszegiet kivehetimelk a törvényes
felmondási
idő betartása mellett.
,
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drb cigaretta, Erdőhegyiné 12 liter tej, Bosányi István pástja/főnök fehérnemű és gylímötcs, Dombrádyné, Szabóné gyümölcs,, H o vátlh Jámosné 20 korona, Edvy Gyuláné 5 K,
özvegy Behotiioné 3 K, Veress Károly 45 K.
Nónay Deasőné, a kórház vezető elnöke.
— Adományok A Szegedi Katholikus Nővédő Egyesület tiszti kórháza részére, mel y é é n t ez uton mond köszönetet az elnökség,
özvegy Gzógltor iAlajiösné 20 K, Czógtler Kálmán 20, Raskó Istvánné 20, Sey iMairgit 20,
Hermann Rudolf 1 dlrb kisvánkos huzatitaí,
Fin ok Dezsőné 1 kosár őszi banaék, özvegy
Szernmáry Imréné 5 ing, 3 allisónadrág,
iSchöpflin Ottómé 2 táil igyümölca, Janky Lajosné 10 K, Jászai .Amália és Gizella 25 doboz
cigaretta, Lányi Jánosné 15 mignon, 40 piskóta, özvegy Maskó Antalné 14 drb meggyes
lepény, Vajda és (Bokor 1 kg lisiofonm, 20 fegkeífe, Wintar A. és fia 12 fogkefe, 12 körömkefe, 12 hajkefe, Dedy Margit 2 fekete nadrág, Sohulteisz Károlyné 1 torta, sütemény,
pogácsa, özvegy Janlky Lajosné 3 tepedő, 2
párna, 12 ing, 20 alsónaidrág, 24 zsebkendő,
Str.adlie Rudolf 20 K, Horváth Lajosaié kalács, N. N. 15 ,ing, 6 pár harisnya, 11 alsónadrág, 2 törülköző, 5 zsebkendő. Katona Ferenc 2 párna, ,1 paplan, 2 paplanhuzat, 2
pármiaihuzaf, 2 lepedő, Rant.ucz Istvánné 30
kalács, 1 kosár alma, Jezorntezky Ákosné
3 tepedő, 1 alsónadrág, 20 pá.r zokni, 8 borogató, 11 könyv, özvegy Ábrahám Jánosüé
1 kosár őszibarack, Polgár Lászlóné 2 kosár
szilva, 1 ikosáir alima, özvegy IMesbó Amtiailhié
könyvek, Áigmerné iBarta Ilona alma, özv.
Wrede Vilmosné 18 drb fehérnemű, Somlyódy
Istvánné 7 fehérnemű és 5 K, éri Gróf Árpádmé 1 ilészőrpárna, 1 vánkos toll., 12 fehérnemű, özvegy Tmkacs Józsefné 35 fehérnemű,
Andrássy Ferencné 8 pár evőeszköz, 1 vég
vászon, Be.ncisik Lajosné 17 kanál, 1 sapka,
7 fehérnemű, 8 pár harisnya, özvegy Reimer
Józsefné 5 fehér ing. 1 trikó ing, 3 pár manzsetta, 9 gallér, 6 harisnya,, Vén Andrásné
hava 10 K, Sándor Ferencné 3 K, Fink ovi oh
Ödönné 1 kancsó, 1 ágyíl,epedő, Szarvady Lajosaié 5 üveg bor, 2 párna, 6 magy párnahuzat, 6 kia párnahuzat, 6 szalvéta, 3 ing, 3 alsónadrág, 1 felsőniadrág, özvegy Keglóvich
Emiilmé alma, Dobé Sándor 20 fillér,, Lába.s
Endrémé 10 K, Gárgyán Imréné 15 'üveg bor,
özvegy Bodinszlky Ernőmé 15 ing, 3 mellény,
6 pár harisnya, 7 .alsónadrág, Gál .Testvérek
Utóda 10 doboz társasjáték, Sch-iffer Ida 2
párna, 4 huzat, Lilppay Lajos dr. € drb .fehérnemű, 4 kosár ailima, Vanyolcz Ilona 60 fillér.
Szegedi Kenderfonógyár 50 K, Hauser Rezső
Sándor 40 K, Fux Ernőné (Köcse) 50 drb fehérnemű, Holtzer Emiimé egy maigy tál ®1máslepény.

A Namur felé 'vezető vasútvonal meg
volt bzalkitva. A vonat Charleroiiban megállott. Namur előtt folyt a harc. Az ostromló
— Az éjjeli mulatozások ellen. Temestüzérség lőtte az erődítményeket. Egy cifra
vár
rendőrifőkapitánya .rendeletet bocsátott
egyenruháju polgári őrség az utasoktól útki, melyben elrendelti, ihogy az összes nyilváleveleket /kért s nekem azt imondta:
— Minden a legjobban áll. A poroszo- nos helyiségekben, ká véházakban,, vendéglőktón stb. este 10 óra után be kell szüntetni a
kat páhotjuk.
- A betegápolófőnöknő hármas gyásza.
zenét
s végét kell vetni a hangos mulatozó
A vasúti állomás előtt a fák mögött löAbbáziából jelenítik: Évek óta tartózkodik
vésre lkészen francia katonák állottak. Egy soknak. Á rendeltet ellen vétő kávéház és már itt a aiémetországi illetőségű
Nagcl
bokor mögött gépfegyvert láttam. Mély vendéglő tulaj dcnosokt ól tó fogják vonni az E/m.my betegápoló főnöknő, aki ,a fürdő hivacsend. Az utcák kihaltak. A város alatt egy iparengedélyt s üzleteiket a hatóság bezárja. talos ilaip,járnak legutóbbi számában a követ
hajózható csatorna fut, három forgó hid van
— Istentiszteletek a zsinagógában. A kező gyászjelentést tette közzé:
rajta. Ezeket is őrzi katonaság. Mentem az pénteki (istentisztelet szeptember lí-től! kezdA hazáért folyó báboruihaai meghalt Lütutcákon. Némely házból ,a függönyök mögül ve délután hait órakor kezdődik. Az őszi magy tich melleit augusztus 6-án Ottó öcsém, a
kíváncsian tekintettek rám. Mintha kérdez- ünnepeket megelőző vezeklő istentisztelet 13. hadtest 20. uflámisezredének főhadnagya,
ték volna: hogyan merek kint járni. Minden szeptember 13-án reggel félötkor kezdődik az augusztus 22-én Walter bátyám, aki őrnagy
sarkon katonák puskával a kézben.
uj zsinagógában, a következő napokon há- volt a 13. hadtest 29. táibori tüzérezr edébem,
A városban ulánusok érkezését várták. romnegyed haitikor kezdődik a régi zsinagó- vele együtt érte a hősök halála iMotz ,melltett
Egyszerre lövéseket hallottam. Egy szállo- gában.
.sógoromiat, báré Frorriepp ugyanazon ezreddába menekültem. Onnan néztem 'a fejleméheli
tartalékos tüzérsizázadost.
— Elzárták, inert nyugtalanító híreket
nyeket. És egyszerre csak azt láttam, hogy
N'aigel Emnny főnöknő nemes fájdailoniszürkeruhás német lovasok mind sürübb ra- terjesztett: Bécsből jelentik: Andersz Mijokban özönlik el az utcákat. Hová lett váj- roslaw, a Cseh Iparbank tisztviselője egy gha.l viseli gyászát és fáradhaitatllamul dolgojon a francia katonaság lövésre kész puská- borbély üzletben nyugtalanító híreket ter- zik az abbaziiai hölgyekkel, akik h ó s a p k á k a t
kötnék a katonáknak.
val és gépfegyverével? Mintha a föld nyelte
jesztett.
Hat
heti
szigorított
elzárásra
Ítélvolna el valamennyit. A nép pedig egyszerre
— A szegedi hadsegitö bizottság műkint termett az utcákon. Látták, hogy nin- ték.
ködése. A hadsegitö bizottság működését állancsen harc, lövöldözés. Nem tudtak hát to— A vörös kereszt kórház részére a dóan a legnagyobb érdeklődés kiséri. A iná>
vább ellentállani kíváncsiságuknak, hát el- következő adiömányok folytak tó: Juhász napon a munkavezető hölgyek meditett- móözönlötték -a járdákat. Egyszerre mutogatták Teréz 2 párna, 4 huzat, dr. Púlfi Sándorné részt vettek a műhely munkájában: Schvo)'
a lovasokat egymásnak és .mondogatták:
fehérnemű és élelmiszer, .Alit Lajos 19 darán Kálmánná, Teleky Lásztlóné, Wekier Margtó
könyv, Schwtantz Rudolf 12 pán- evőeszköz és Kiss Ott.i, valamint 42 jelentkező vállalt ott'
— Ulánusok! Ulánusok!
römyvek, Sdhüfz István 50 drb kalács,, Árvay honi munkát. A közönség áldozatkészség
Pedig hát nem is ulánusok voltak, haSándor
és fl,a cognac és piskóta, Strliegű F. már oly nagy mérveket kezd öltieni, hogy 1?
nem — huszárok. De hát a derék charleroiak
azt hitték, hogy az egész német hadsereg Józsefné 50 személyre tészta, Tűrik Salaimon nyilvános nyugtázást afTg lehet teljesítői '
1 kg tea és 4 iiveg eognac, Németh Kató 200 azonban minden egyes adományról ponté*
csupa ulánusból áll . . .
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kimutatás készül a hadügyminisztérium részére. A bizottság felikérésére a Korzó-mozi
igazgatósága csütörtökön 5, 7 és 9 órai kezdettel hazafias irányú, élvezetes előadást fog
tartani, műkedvelők közreműködésével, a
rendes helyárak meHlett, A jegyeket már ma
délután kezdte árusitani ,a bizottság a belvárosi ovodában, ahol az előadás nap.iáig
minden délután 5—6 óra között lehet jegyeket vásárolni. Azonkívül a bizottság több
tagja is vállalkozott a jegyék árusítására.
A mai adományok egyik csoportjáról a következő kimutatás készült: özv. Lippay Péterné 3 tolíl párna huzattal, 11 fehérnemű, 1
csomag .rongy, Jungelh Emiiné 7 fehérnemű,
Szabó Gyuláné 21 fehérnemű, 2 pár csuklóvédő, Haiusner Adolfné ,gyüjtése 41 korona.
Teleiky Lászlóné gyűjtése 12 K, 7 fehérnemű,
3 inéter vászon, 3 db szappan, Kiss Otti gyűjtése 27 kor., 25 idrb szappan, 10 pár harisnya,
Beneüikt Ferenoné gyűjtése 10 Ikor., 10 fehérnemű, Becsey Bertalan 8 vég szallag, cérna,
özvegy Juhász lílésraé 5 kor.. Kőmig Péterné
3 kor., Sehwarz Manóné gyűjtése 8 kor., 20 f,
özv. Lukács Mórné 17 fehérnemű, 1 itall-párn
®, gombok, fehér pamut, Babos Elekné 3 pár
kézvédő, 3 pár téli harisnya, 3 hósapka, 3
kötött kabát, 2 isapkia, 5 flanell darab, özvegy
Grigcrievics Szávits (Aladárné 20 drb fehérnemű, Kovács Sándorné 36 drb fehérnemű,
4 méter flanelt, 2 'vég szallag, Fehér Miklósié 4 drb fehérnemű, Zsufa Józsefné 2 trikó,
Endrényi Imre három fehérnemű, Mihályi
Lajosné 6 ing, Kőrössy Lajosné 2 darab
szappan, özvegy Riiedlné 10 kor.', Ivánkovies
Eerencnó 1 nagy toll-vánkos, 30 drb. fehérnemű, 1 tiszti niadrág, özvegy Boros Árminné 1 tolLpárna, 27 fehérnemű, Orosz Péterné
20 kor., Linidenlfeld Bertalanná 12 férfiing,
N. N. 1 öltözet férfiruha. A pancsovai pienekültek részére adakoztak: Alexán Milán 1
egész kenyér, Szucsáiniy Mártoniné 1 cipó,
Szász Emil 1 kiló sajt, Thodorcvits Zsíró
egy fél kiló kenyér, Undy Eerencnó 1 cipó,
Geongevits Doszti 1 kenyér, Sánidior Ferenci é 3 Ikosár gyümölcs, Beck Jenőné 1 'kenyér,
1 kosár gyümölcs, Csanádi .Mari 1 kosár alma, Para.l Pál 1 kiló kolbász.

ma. A szomorúságban, a humor finom sugara
jólesően hat. A ITm-maziban (kedden bemutatott nagyszabású det.akitivdr.áma teilhomályositotta Zigamant s .a mozi többi veszedelmes kalandorjaknak 'emlékét. Lepaiin Zigoimárnál s Faiutoruasznál is veszedelmesebb
gonosztevő, akinek zseniális gazteittei valósággal megdöbbentik az embert. .Nem az elkoptatott 'trüköklkel találkoztunk ebben a detöktivdrámában, hanem teljesen eredeti és
határozottan zseniális megoldásokkal. A közönség nagy tetszéssel fogadta a detektivdráma első részét s türelmetlenül várta a
második folytatást. Ezt már vasárnap be is
mutatja a Vass-mozi, hogy mielőbb kielégithesse a publikum kivánosiságát. A második
rész ínég érdekesebb, miint az első volt. —
Az Apollóban remek, fantasztikus drámát,
A halott vendéget mutatják be.

— Mikor a szerb mulat. A szegedi táblán ina délelőtt Tsuk Lázár felebbezési pőrét tárgyalták, akit a zombori törvényszék
elitéit. Mikor Ferenc Ferdinándot és felesését Princip golyója megölte, Tsuk Lázár és
társai, Szlukich János és Predics György a
zombori kereskedelmi .körben mulatoztak.
Közben szóba került a lapok rendkivüli kiadásai révén a trónörököspár meggyilkolása- A mulatozó társaság tapsolni kezdett,
sö
t Szlukich megjegyezte:
— Ezt már régen kellett volna elintézni!
A tábla Tsuk büntetését 4 hónapról 8
Jónapi államfogházra, Szlukichét pedig négy
áonapról egy évre emelte, Predicset azonban fölmentette.
— Szenzációs mozi műsor. Szombaton
Gránia-sainháznaik nevezetes napja lesz.
Két rendkívül érdekes slágert mutatnak be.
Mindkét sláger a katonaéletből meriti tárgyát. Az egyiknek a cime: Zöld paroli, ez
v
'tejáték, a másik Megmentett becsület drá-

A filmipar legújabb terméke

— Az oroszok megmérgezik az állatokat.
A krakkói „Nowa Reforma" jelenti Miehovból: Mikor az oroszok Miehovból elmenekültek, az állatok között veszedelmes járvány lépett föl és a rejtélyes betegségnek
úgyszólván .az összes háziállatok áldozatul
estek. A tavakban óriási számmal találtak
döglött ludakat és kacsákat. Tyúkok, disznók, juhok, tehenek, amelyek ebből a tóból
ittak, nyomban összeestek és nemsokára elpusztultak. A vizsgálat megállapította, hogy
az orosz katonák mielőtt eltávoztak, az
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ba

egész alkoiholkészletet, amely a környékbeli
szeszgyárakban volt, a tóba öntötték. Az
összes állatok spiritusz-mérgezésben pusztultak el.

A Délmagyarország telefonjai
Szerkesztőség
Kiadóhivatal

Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.

szájp adlás

nélkül.

Az általam készített
rágásra kitűnően használható a valódi fogaktól fel nem ismerhető, az eredeti fogakat teljesenpótolják. Készítek továbbá arany koronákat és levehető arany hidakat jutányos árak
mellett. Vidékiek
12 óra alatt lesznek kielégítve
§

B a r t a Ágoston togtrchmkus

=

SZEGED, KIGYO-UTCA 1. SZ.
t e l e f o n 1364.

r

U R A A I A
Magyar Tudományos Színház)

305.
81.

Telefon 872.

^

f

M

i

r u h á t ,
felöltőt,
Raglánt

Szombaton és vasárnap

Zöld paroli
Katonai vígjáték 2 részben.
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Folytatólagos előadások
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délután 3 órától kezdve.
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YHÜHIHÜETESEL
izzad valamely testr é s z e ? Ugy használja a
cr.Leinnzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fülérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged
Széchenyi-tér.
520

= férfiszabó =
Orsszlán-u. ít Bajza-u. sarok
(Politzer-ház.)

Szögied, 1914. szepteimibeír 12.
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KOFFER!

£

Szeged szab. kir. város felüggelete alatt álló nyelviskola

igazgatóságától.

ÉS TÁRSA!
Iskola-utca 18.1

alatt álló nyelviskola igazgatósága tisz-

Ita^'iíliok
ellen

most igen alaposan kell védekeznünk,
mert kolera, vörheny, kanyaró, typhus,
himlő és egyéb r a g á l y o s betegségek
fokozottabb
erővel
léphetnek fel, miért is szükséges, hogy
minden háztartásban egy megbízható
fertőtlenítő szer kéznél legyen. A jelenkor legjobb fertőtlenítő szere a

értesiti

nyelviskolában

a

közönséget,

hogy

a

német, angol, francia és

olasz nyelvű kezdő és haladó kurzusai
szeptember hó első napjaiban okvetlenül
megnyilnak.
Tekintettel arra, hogy sok iskolában
a rendés tanitás még bizonytalan s igy
a

tanuló

ifjúságnak alkalmat

hogy a nyelvek

tanulásával

ad

arra,

<
£
h
h
o
£
«£
N

(fi

Beiratások (nyelvtanitónöi és tanitói
kurzusokra is) naponként délelőtt 9-től
este 7 óráig.

Vászon blousok
Himzelt női ingek
Cloth női kötények
Mosó pongyolák
Női fodros nadrágok
Női cloth alsók

K
„

1.50
1.96
1.96
3.50
1.96
1.96

ETTAMINOK, SZÁDÁK, CREPEK,

(fi
N

KARTONOK. VÁSZNAK, NŐI SZÖVETEK

09

x»

o
h
h
>•

H Í M Z É S E K , KEZTVÜK, H A R I S N Y Á K
ÉS SOK EZER MÁS CZIKKEK

bámulatos olcsó árban
lesznek elárusítva.
"szabott

hasznosan

töltse el idejét.

&

Alkalmi vételek!

N

Szeged szab. kir. város felügyelete
telettel

VERSENYARUHAZ a
n

o
i- Bef imáíus palota — Gőzfürdővel szembsn. h
h
h
o
5sr.
£
53
<
(fi

készit

ÁRAK!

(fi

£
<

képkereteket;
legfinomabb kivitelben j
a legrövidebb idő alat

"-gr-"-'

50

ÁRAK!

Hirdetéseket felvesz a
kiadóhivatal Kárász-utca S.
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szagtalan, nem mérgező, olcsó és eredeti üvegekben 8 0 fillérért minden
gyógyszertárban és drogériában kapható. Hatása gyors és biztos, miért
is az összes orvosok betegágyak fertőtlenítésére, antiseptikus kötözéseknél
(sebekre és daganatokra), kéz- és arcmosásra és ragályok elhárítására, nőknek altesti irrigacióra, stb. mindenkor
ajánlják.

A magyar 'királyi államvasutakon a
m á r közölteken .kívül még a következő
vonalaikon vétetett .tel a korlátolt polgári
forgalom:
Az

arad—tövisi

vonalon

'Arad—Tövis-

Brassó—Predeál között a 601 és 604 sz. vonatok Arad és Tövis között a 608 610, 612,
607, 600 és 611 sz. voinatok.
Az

alvincz—nagyszebeni

vonalon

az

5802, 5804, 5806, 5801, 5805 és 5807 sz. vonatok.

finom, gyenge pipereszappan 1 százalék lysoformot tartalmaz és antiseptikus hatású. Alkalmazható a legkényesebb bőrre, még csecsemőknél
is; szépíti, megpuhítja és illatossá
teszi a bőrt. Egy kísérlet és Ön a
jövőben kizárólag ezen szappant fogja
használni. Darabja 1 korona.

A

nagyszeben—nagydisznódi

vonalon

a 6014, 6016, 6013 ós 6015 sz. vonatok.
A piski—vajdahunyadi

vonalon

a z 5408,

5412, 5414, 5466, 5407, 5411, 5413 és 5467 sz.
vonatok.
Az

alkenyér—kudsiri

vonalon

az

5712,

5714, 5716, 5711, 5713 ós 5715 sz. vonatok.
A piski—petrozsényi

vonalon

az

5504,

5506, 5510, 5501 5505 és 5509 sz. vonatok.
A petrozsény—lupényi

vonalon

erősen antiseptikus hatású szájviz.
Szájbűzt rögtön és nyomtalanul eltüntet és a fogakat konzerválja. Használandó továbbá orvosi utasítás szerint toroklobnál, gégebántalmaknál
és nátha esetén gurgulázásra. Néhány
csép elegendő egy fél pohár vizbe.

A karánsebes—őrváraljai

vonalon

A

mezőtúr—turkevei

vonalon

a

4812,

4814, 4811 és 4813 sz. vonatok.
A békés—földvár—békési

vonalon

Eredeti üvegje KT60

Az összes lysoform-készitmények kaphatók minden gyógyszertárban, drogériában és ujabban a jobb füszerkereskedésekben is. Kívánatra bárkinek
ingyen és bérmentve megküldjük az

és 7202 sz. voinatok.

A

nagyvárad—gyomai

vonalon

A vésztő—pusztahollódi

vonalon

a 4914,
a

7201

a

7311

és 7314 sz. vonatok.
A püspökladány—szeghalomi

vonalon

a

vonalon

a

7412 és 7413 sz. vonatok.

és fertőtlenítés

cimü érdekes könyvet.
Ahol Lysoform nem volna kapható,
oda közvetlen is küldünk 6 korona
előzetes beküldése esetén 3
üveg Lysoformot, 2 darab szappant
és 1 üveg szájvizet.

a 6412

6414, 6416, 6422, 6411, 6413, 6415 ós 6417 sz.
vonatok.

4918, 4911 és 4915 sz. vonatok.

Egészség

a z 5614,

5616, 5612, 5611, 5617 és 5655 sz. vonatok.

A

kisujszállás—déva-ványai

7563 és 7564 sz. vonatok.

m

A

nagyvárad—vaskóhi

vonalon

a 7601

és 7604 sz. vonatok.
A
rosdi

szombatság—veszterrogoz—
bihardobvonalon
a 7814, 7864, 7811 é s 7813 s z .

vonatok.
A nagyszeben—veres

torony—cainenii

vo-

nalon a 6102, 6104, 175/6101 és 145/6103 sz.

vonatok.
ÚJPESTEN.

A Hatvan—Ruttka
között forgalomba
helyezett személyvonatok
szeptember 5-től

kezdve Hatvanba külön menetekkel Budapest felől és felé közvetlen csatlakoz ás t
nyernek és i>ediig a 306 isz. vonat reggel
7 óra 10-!kor, a 308 sz. vonat d. u. 4 óra 10kor, a 338 sz. vonat pedig este 9 óra 35-kor
indul Budapest K. p. u.-ról. Ellenkező
irányban a 339 sz. vonat reggel 7 óra 15kor, a 305 sz. vonat d. e. 11 óra 45-kor, a
305 sz. vonat éjjel 10 óra 15-kor érkezik
Budapest K. p. u.-ra. A 302 és 303 sz. gyorsvonat egyelőre nem n y e r csatlakozást Budapestről áilletve Budapestre. E vonatok
tehát, tovább ás csak Ruttka és Hatvan
közt közlekednek.
Az alábbi vonaliakon .melyeken m á r a
polgári menetrend lépett életbe a már közölteken kivül még a következő vonatok
közlekednek:
A

budapest—marcheggi

vonalon

Po-

zsony—Galánta között a 186 és 189 sz. vonat. Marcbegg—Dóvénytó között az 5802
és 5801, Budapest—Vácz között a 128 és
133 sz. vonat, Budapest Galánta között
pedig az 1407 és 1408 sz. vonat.
A budapest—bruek—királyhidai

vonalon

Győr és Bruek-Eirálybida Wien között a
30 és 31 sz. vonat.
Az alábhi vonalakon, melyekre nézve
közöltük, bogy i folyó évi szeptember 3-tól
kezdve a polgári menetrend fog életbe
lépni, közbe jött akadályok miatt egyelőre
még a polgári menetrend nem vétetett fel
és pedig:
a báttyu—'királyházai, a nyiregyliáza—
szerencsi, a kiisvárda—nyirbáktai, a székelyhid—isziilágysoinlyói, a magykároly—
csapi, a nyíregyháza—polgár—ohatpuszta
—'kocsi, a nyíregyháza—niátószalka—szatmársnómeti és a nyíregyháza—nyiradonyi vonalon.
A polgári menetrendnek a többi vonalon való felvételéről valamint további vonat forgalomba helyezéséről ujabb értesítéseket, fogunk adni.
Budapest, 1914. évi szeptember hó 4-én.
Az
Utánnyomás

nem

igazgatóság.
dijaztafik.
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