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Igazi világháború felé.
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A világiháíboru vihara fenyeget — 1
olyan vészjóslóan, ahogyan még soha,
amióta a szerajevói gyilkosság óta megindult a háborús áradat.
Anglia kincses Indiájában, kincses
Egyiptomálban, kincses gyarmatain forrongás, fölkelés, lázadás van — és Anglia
atonái franciaországi és belgiumi meszesgödrökbe vagy németországi fogolytáborokban vannak. Segítség kell Angliának,
sürgős segítség, akármilyen segítség, segítség akármekkora áron — és amerikai
ínég németországi források egybehangzóan jelentik, hogy Japán ismét rendelkezésre áll. A bér, amit kér, sok, — a föladat, amelyre vállalkozik, nehéz. De a hirek szerint meglkjötölttók már az üzletei,
megpecsételték már a szerződóst. A föladat: japán végezzen Indiával, a bér: a
•terjeszkedés, a kereskedelmi terjeszkedés
lehetősége az óceánon és a szabad
kéz
mindenfelé, Kanadában, Kínában is.
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Kina tűrheti m a j d ezt? Ázsiát nem
borítja majd lángba ez a szerződés?
Amerika semleges maradhat, ha a gyűlölt „sárg a " megvetheti a lábát Kanada földjén?
Az Unió nem türi majd a szomszédságában a versenytársat — és ha igaz az
-angol—japáni szerződés hire: Ázsia é s
Amerika nagy háborújának kell csatlakoznia az európai háborúhoz.
És aztán itt van Törökország és vele
nderi mohamedán . . . És hátra van a
Balkán féfszigetnek újból való teljes kigyuladása. És megkezdődnek a nagyobb
méretű összecsapások Afrikában is . . .
Az igazi világháború immár elkövetke
zik.

folyamán vissza lettek utasítva. A németek
ellentámadásai azonban sikeresek voltak.
(Közli: a miniszterelnökség sajtóosztálya.) (]
i A Nieuwe Rotterdainsche Courant tudósítója irja Párisból szeptember 2-iki kelettel: Majdnem olyan sötét van, mintha éjszaka lenne. A Concordia-hid közelében vagyok. Fekete tömeg hullámzik a hidon, majd
vadászok száguldanak át. Rengeteg sereg
vonult ma keresztül Párison. Gyalogság, lovasság, tüzérség, állítólag még marokkói
csapatok is. Nekem ugy tűnik, mintha egy
negyed hadtest lett volna. A lakosság nagy
lelkesedéssel fogadta a csapatokat, különösen a nők szaladtak eléjük és üdvözölték
őket. Csókokat dobáltak a katonáknak és a
katonák meg is csókolták őket. Igazi párisi
kép! A fiatal asszonyok körülölelték a harcba vonuló ifjakat és éltették a hadsereget.
„El kell készülni a legrosszabbra."
Rotterdam, szeptember 17. Párisból
és Bordeauxból jelentik, hogy a francia
lapok m á r távolról sem olyan vérmesek,
mint eddig, sőt ellenkezőleg, akárhány bevaillja, hogy Páris körül rosszul áll a francia sereg. A legpesszimisztiikusabb a Liberté, amely már arról beszél, hogy el
kell készülni a legrosszabbra.
Genfből táviratozzák a
Lokalanzeigernek: Párisi jelentések bevallják, hogy
a német ostromló sereg
helyzete
Páris
körül a lehet fi legkedvezőbb.
Genf, szeptember 17. Tegnap délig
Páris ostromáról olyan hirek jöttek, hogy
a német sereg lépésről-lépésre tért hódit.
Az Unió Japán ellen.

A Vossische Zeitung jelenti, hogy az
Egyesült-Államok
flottáját
a
Csendeso\eánon megerősítették és erős
hajórajt
küldtek a Philippini-szigetekhez.
Az Egyesült-Államok hajórajának ez a mozdulata
bizonyára összefüggésben van azzal a jelentéssel, hogy Anglia és Japán között
megállapodás jött létre, amely szerint JaA franciák végső küzdeime.
pán, ha csak bevándorlás utján is, tért hóBerlin, szeptember 17. A nagy főhadi- dithat és munkakört találhat a Csendesszállásról hivatalosan jelentik: A helyzet a óceán angol szigetein és partjain. Az Egyenyugati harctéren változatlan. A harcvonal sült-Államok semmi esetre sem fogja eltűregyes helyein a francia csapatok támadásai, ni, hogy Japán magúhoz ragadja a Csentizenötödikén éjjel és a tizenharmadiki nap des-oceánon az uralmat. Hogy az Egye-

Iskolakőnyvek
és Írószerek

i vitások.
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sült-Államok elküldte hajóraját a Philippini-szigetekhez, ez az első jele a későbbi
nagy akciónak . . .
AZ UNIÓ A T E L J E S LESZERELÉSÉRT.
A Frankfurter Zeitung-nak táviratozzák Newyorkból: Neves amerikai politikusok és tudósok összeülték Washingtonban
s arról tanácskoznak, mi módon lehetne
az európai háborút elhatárolni? Általános
a nézet Amerika politikusai között, hogy
addig szó sem lehet békekötésről, amig a
hadviselő államok nem mutatkoznak hajlandónak arra, hogy a háború után nem
folytatják a fegyverkezést, hanem teljesén
leszerelnek. Washingtonban már a legközelebbi jövőben értekezletet fognak tartani, amelyen a béketárgyalások
és a békeföltételek bázisáról fognak tanácskozni.
CONRAD

VEZÉRKARI FÖNÖK FIA
ELESETT.
Grác, szeptember 17. Báró Hötzendorfi Conrad Herbert,
a vezérkari főnök
ifjabbik fia Ravaruskámíl elesett. A fiatal
hadnagy
a 15-ik
dragonyos-ezredben
szolgált.
OLASZOK A MONARCHIA HADSEREGÉBEN.
Róma, szeptember 17. Bugatto olasz
származású osztrák képviselő levelet intézett több itteni laphoz s többek között ezeket irja:
— A Sabác körüli harcokban több
olasz származású katona is elesett. Az
elsülyedt Zenta matrózai között is sok
olasz származású volt, akik hősiesen
harcoltak s nem csupán kötelességből
küzdöttek a végsőkig, hanem a leglelkesebb hazaszeretetből.
EGY ROMÁN EGYETEMI TANÁR CIKKE.
Bukarest, szeptember 17. Rendkívül
nagy feltűnést kelt egy igen tekintélyes
egyetemi tanárnak, Radulescu Motru-nak az
Universalban megjelent hosszabb közleménye, amelyben azt fejtegeti, hogy milyen eshetőségei lehetnek a világháborúnak. Ha
Németország és a monarchia győz, akkor ez
a győzelem az egész németség győzelmét
jelenti s azon államok, amelyeknek uralkodói
német származásúak, csak hasznát látják e
győzelemnek, önként adódik tehát, hogy
Románia egész közvéleményének csatlakoznia kell Károly király felfogásához, mert e
háború csaknem bizonyossággal Németország és a monarchia győzelmével végződik.

legelőnyösebben szerezhetők be
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Törökország az oroszok ellen fordul.
Konstantinápoly, szeptember 17. Tegnap
este a Sultan Achmed-téren több ezer före
menő tömeg gyülekezett és élénken tüntetett Ausztria-Magyarország' és Németország mellett. A hodzsák beszédeket intéztek
a néphez, amelyben rámutattak arra, hogy
Ausztria-Magyarország
és Németország
azonnal hozzájárult a kapitulációk megszüntetéséhez, mert a monarchia és Németország
barátja a török népnek és az ozmán birodalom megerősödését kívánja. Az ozmán nép
ellenségei, az oroszok, azt akarják, hogy a
török birodalom gyönge maradjon, mert
csak igy lehet továbbra is az ozmán népet
kihasználni. A beszédek után a nép zajosan
tüntetett Franciaország, Anglia és Oroszország ellen. Számos kiáltás hangzott el: „Háborút az oroszok ellen", „Bontsátok ki a
próféta zászlaját, szent háborúba akarunk
menni ellenségeink ellen". A nagy tömeg
késő esti órákban minden rendzavarás nélkül szétoszlott.
Bukarest, szeptember 17. A szultán a
török tengeri haderő parancsnokává az ideérkezett konstantinápolyi hivatalos közlés
szerint Arif bey tengernagyot nevezte ki.
Meghiúsultak a török-görög
tárgyalások.
Bukarest, szeptember 17. Az itteni s
az egész Balkán diplomaták fokozott érdeklődésé mellett történt meg a görög és

török delegátusok legutolsó találkozása, a
mély nem tudott megegyezést
teremteni
azokban az el nem intézett s mindkét részről vitatott kérdésekben.
A
tárgyalások
után Zaimis és Politis görög delegátusok
felkeresték
Porumbarn román külügyminisztert, majd Bratianu
miniszterelnököt.
Bukarestből pedig Szinajdba utaztak Károly királyhoz.
Bukarest, szeptember 17. Az újonnan
kinevezett görög és török delegátusok között a tegna-pi nap folyamán ujabb tárgyalás vette kezdetét.
A tárgyalás
összesen
csak 20 percig tartott, mert már kezdetben a formalitások körül merev ellentétek
merültek fel a török és a görög delegátusok között. A török és a görög delegátusok holnap Szinajába utaznak, ahol Károly
király a delegátusokat
audiencián fogja
fogadni. Az audiencia után a delegátusok
visszatérnek Bukarestbe és nem is kezdenek ujabb tárgyalást, hanem
visszatérnek
hazájukba.
Franciaországból kiutasítják
a török alattvalókat.
Bécsből jelentik a Budapesti Tudósítónak: Franciaországból Konstantinápolyba
érkezett törökök közlik, hogy a francia hatóságok megkezdték a köztársaság területén
lakó törökök kiutasítását.

A tehetetlen orosz kolosszus.
Bécs, szeptember 17. A Neue Freie Pressében báró Minarelli Fitzgerald gyalogsági
tábornok a következőket irja:
A háború jelenlegi állásának méltó megítéléséhez szükséges, hogy figyelembe vegyük az osztrák-magyar és német szövetséges seregeknek a háború megkezdésekor
való szituációját. A déli határainkon álló jelentékeny ellenséges haderőtől eltekintve,
az ellenség főhadereje két részre oszlott: egy
nyugati csoportra, amelyről fel kellett tételeznünk, hogy a legrövidebb idő alatt harcképes állapotban lesz és egy keleti, jóval
erősebb csoportra, amelynek működési képessége azonban csak későbbi időpontban
volt várható.
Ilyen körülmények között Németország
legnagyobb erejével azonnal a nyugati csoport ellen kellett, hogy forduljon, mialatt nekünk a sokkal nehezebb feladat jutott osztályrészül, hogy megvédjük Németországot
a túlerő, Oroszországnak keletről jövő támadásától. Más megoldás nem is volt. Mindenekelőtt tehát fel kellett vennünk a harcot a mérhetetlen nagy Oroszországgal
szemben, amelynek területe harminckétszer
akkora, mint Ausztria és Magyarországé
együttvéve. A deffenzive harcot kellett tehát felvennünk, vagyis azt, amellyel időt
nyerünk addig, amig Németországnak sikerül Franciaországot és szűkebb szövetségeseit legyőzni.
Nézzük már most. milyen volt az erőmegoszlás a részünkre kijelölt Visztula menti harctéren? Számolnunk kellett azzal, hogy
Oroszország, miután ázsiai haderőinek mozgósítását s ideszállitását már régebben tervbe vette s miután Japánnal kötött bámulatos
szövetsége folytán a hátbatámadás ellen biztosítva volt, jelentékeny túlerővel áll szembe 16 hadtestünkkel, melyek jelentékeny
rérzét a déli harctéren kellett hagynunk.
Egészen világos volt tehát, hogy Oroszország a lehető legnagyobb erővel a mi Galíciában álló csapataink ellen koncentrálja fő-

erejét, hogv lehetőleg visszaszorítson bennünket a Kárpátokon túlra, hogy azután főcéljának kiviteléhez foghasson, hogy tudniillik egy Németország szivére: Berlinre intézett erélyes támadással lélegzethez juttassa erősen szorongatott szövetségesét. Egyrészt a Visztula és a Bug között, másrészt
pedig Lembergnél sikerült ritka hősiességgel és odaadással harcoló seregeinknek hatalmas és csodás offenzívával, hetekig tartó
rendkivüli erős és fényes győzelmekkel telt
bámulatos harcokban a tuleiős ellenséget
annyira feltartaniok, hogy ma, tehát több
mint öt héttel a háború megkezdése után,
még mindig nem tudta a Visztula vonalát
átlépni és előreláthatólag még sokáig nem is
lesz erre képes. Éz maga olyan fényes eredmény, mely lehetővé tette, hogy dicsőséges
szövetségesünk ezalatt Belgiumba és Franciaországba behatolhasson s győzelmet győzelemre halmozva, már Páris kapuja előtt
állhasson.
MENEKÜLNEK AZ OROSZOK LENGYELORSZÁGBÓL.
Berlin, szeptember 17. Hogy mennyire nem biztiak Oroszországban a lengyelekben, abból is kiviláglik, bogy a varsói
és rosztovi egyetemek elhelyezéséről
tárgyalnak. Szinte állandó a pánik a német
és az osztrák-magyar csapatok előnyomulása miatt. A kovnói kormányzóság emiatt
már el is helyezte
székhelyét
Bonsejev
városába. A kovnói kormányzóság vasutigazgatőja fölhívást ádott ki, amely szerint
azoknak az utasoknak, akik Kovnóba vagy
messzebb akarnak utazni, engedély-levelet
kell kérniök a kovnói Vár parancsnakságtól.
h ú
|
A birodalom belsejéből aggasztó hirek érkeznek. Nehogy az évek óta kizárt
egyetemi hallgatók a vidéken forradalom^

Szeged, 1914. szeptember 18.
ra szítsanak, megengedték nekik, hogy
visszatérhessenek a fővárosi egyetemekre.
Ez az- engedély azonban nem szól a zsidó
egyetemi hallgatókra. Nagy az aggodalom
amiatt is, hogy a mezőgazdasági
munkát
nem tudják ellátni.
A HAZUG NAGYHERCEG.
Bukarest, szeptember 17. Kinos hazugságon kapták most rajta az orosz háborús
párt vezérét, Nikolajevics Miklós nagyherceget. Hétfőn Nikolajevics Miklós nagyherceg azt táviratoztatta Bukarestbe:
„Az orosz kozáklovak már Brassó
előtt dübörögnek és Brassót az osztrákmagyar hadvezetőség kiürítette".
A táviratot közölte a kormány egy embere a Diminatea nevü újsággal, amely rendkivüli kiadásban hozta. Bukarestből negyedóra alatt elterjedt a szenzáció a Brassóval
szomszédos Szinajába, ahol jelenleg a román
királyi udvar is tartózkodik. Szinajából azonnal táviratoztak Bukarestbe, hogy micsoda
bolond hirt röpítettek ott világgá, erre a
Diminatea másnap bejelentette, hogy egy
kínos felültetésnek lett áldozata. A lap, mely
már egyszer vagy kétszer felült az orosz
részről világgá bocsátott hazugságoknak, az
ilyen magas helyről jövő hazugság után nagyobb óvatossággal fogja kezelni az orosz
híreket.
A ROMÁN NEMZETI BANK
KIBOCSÁTÁSA.
Bukarest, szeptember 17. A minisztertanács folytatólagos ülésében ugy határozott, hogy a nemzeti bank uj kibocsátását
csak arra szabad felhasználni, hogy a kereskedelmi hiteligényéket könnyebben lehessen kielégíteni. A kereskedelmi miniszter ennek a határozatnak a szellemében az
összes pénzintézetek vezérigazgatóihoz és
elnökeihez levelet intézett, hogy azon cégeknek és vállalatoknak, amelyekkel eddig
is üzleti összeköttetésben állottak, továbbra
is engedélyezzék hitelüket. Közli a miniszter, hogy a román nemzeti bank a kormánynyal tanácskozásokat folytat abban az irányban is, hogy egyes cégeknek a raktárakban
levő gabonáikra előleget lehessen adni, amire még a gazdasági válságon felül azért is
szükség van, mert a nehéz helyzetet csak
súlyosbítja az, hogy a termés a közepesnél
is rosszabb és jóval alul maradt az átlagon.
LEMOND A FRANCIA SZOCIÁLISTA
MINISZTER.
Berlin, szeptember 17. A Lokalanzeiger
szerint Guesde francia szociálista tárcanélküli miniszter lemondási szándékokkal foglalkozik és csak ugy akar maradni, ha a
kormány nagy segélyakciót indit a párisi
külvárosok Ínségben élő lakossága javára.
AZ OROSZ TISZT AJÁNDÉKA.
Budapestről jelenti tudósi tónk: Tegnap este orosz foglyok érkezteik a ferencvárosi pályaudvarra. A foglyok között feltűnt egy elegáns tiszt is, akinek szintén
frissítő italokat és cigarettákat kínáltak a
hölgyek. Ez a figyelmesség 'láthatóan
megindította az orosz tisztét és hirtelen
mozdulattal leszedte magáról az ékszereket, drága gyűrűit és oda ajándékozta a
hölgyeknek, aki-k a gyorssegélyt szolgáló
Auguszta-alap javára fordítják az ékszereket.

Szeged, 1914. S2iap.teiri.ter 18.

Angol kritika Greyékről.
Ponsonly Arthur kiváló publicista az
angol The Nation szemlében éles kritika alá
veszi az angol kormányt. Többek között
ezeket irja:
— Ha mi továbbra is elhinnők, hogy az
elkövetett súlyos vétségek — sikerek, akkor
az igazság egyszer s mindenkorra eltűnt.
Kérdem tehát:
1. A mi fehér könyvünkben bemutatott
levelezés nem bizonyítja-e, hogy lefolyt politikánk súlyos kötelezettségeket rótt ránk,
úgyszólván zsákutcába vitt bennünket? —
Igen.
2. Kormányunk nem nyilatkozott-e határozottan, hogy háború esetén semmi kötelezettségünk nincs, inig a francia és angol
szakértők kölcsönös szerződéseket kötöttek
a kölcsönös támogatásra? — Igen.
3. Háborút üzentünk volna-e Franciaországnak, ha Franciaország szükségesnek
látta volna a nemzetközi bizottság érdekében hadseregét belga földön átvezetni? —
Nem!
4. Tudta-e Németország kezdettől fogva, hogy szerződésünk kötelezett bennünket Franciaországot segíteni és szándékában
állott-e Németországnak nekünk háborút
üzenni? — Nem!
5. Nem lett volna-e egészen inás Németország magatartása velünk szemben, ha
világosan kinyilatkoztattuk volna kezdettől
fogva álláspontunkat? — Igen!
6. Németország félelme nem irányult-e
mindenekfölött egy Oroszországból kiinduló
szláv invázió ellen? — Igen!
7. Nem jelent-e segitséget az orosz
autokrácia megerősítése érdekében, sőt az
orosz militarizmus javára, továbbá az orosz
nép fejlődésének kárára a mi részvételünk?
— Igen!
8. Nem lesz-e az orosz inváziónak oly
eredménye, mely területi nagyságát bőviti
és nem volna-e ez kevésbé kívánatos? . . .
9. Tekintve Németország kényes stratégiai helyzetét, találunk-e egy halvány
nyomot, melyből arra lehet következtetni,
hogy a jelen háború Anglia ellen irányulna? — Nem!
10. Lehetséges-e föltenni, hogy valamennyi német gyarmat elfoglalása Németországból egy tétlen és alárendelt államot
teremtene? — Nem!
11. Volt-e Angliában a háborút megelőzőleg valamely ellenérzés Németország ellen? — Nem!
12. Van-e okunk föltenni, ihogy a hivatalos Angolország már hosszabb idő óta iiz
németellenes politikát? — Igen!
EGY OROSZ SEBESÜLT HÁBORÚS
TAPASZTALATAI.
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„Csak a fejét, hogy meg ne sáotuljon

ií

Egy orosz tiszt kesergése! a magyar bakák
egy eddig nem ismert harcmodoráról.

(Saját 'tudósítónktól.) Rettenetes csatakiáítássá, oroszok rémévé magasztosult ez a
humoros magyar mondás, olyannyira, hogy
az orosz tisztikar érdemesnek találta lefordítani magának és véresebb betűkkel kerül
bele az oroszok történelmébe, mint annak
idején a japánok világkörüli utat megtett
banzáj kiáltása.
A nagyváradi csapafkórházban sebesülten fekvő orosz tiszt beszéli ezt, keservesen
panaszkodva a magyar bakák „csodás hősiességéről, rettenetes pusztító erejéről", a
kiknek rémes harcmodorához a világszerte
ismertetett japán borzalmak hozzá sem mérhetők. Ez a szegény orosz tiszt, aki végigharcolta a japán háborút is, — a hozzá kérdéssel fordulóknak nem győz eleget keseregni a mi katonáinkról és nem veszi észre,
hogy az ő keserű panaszszavait édes mézként szívjuk fel mi s az, ami az ő gyönge
szláv lelkének kegyetlen borzalmasság, nekünk szivet emelő büszkeség.
— Nincsen önöknek félannyi sebesültjük,
mint nekünk halottunk, — béízáli .a.z orosz
tiszt. Az önök katonái olyan, (fogásokkal dolgoznak, amikhez közel foghatót nem tapasztaltunk a japán háborúban sem.
— Mindig szétszórva lövöldöznek ránk és
olyan golyókkal, mint, egy dorong, roppant
súlyos golyók s ép ezért 7 emberen is átfutnak tömött sorainkban és fele sem épül fel
utána. ,A mi tömött sorainkat amúgy is könynyii eltalálni, mert .az orosz katona a hónalja .alá fogva fegyverét, céltalanul sütögeti
el. De ez semmi, hanem az a rettenetes, mikor azt hisszük, kénytelenek .a uni túlsúlyúnkkal szemben megadny magokat és ahelyett minden golyózáporunk ellenére irtózatos ordítással, szuronyt szegezve ránk rohannak. És itit tapaszt altunk olyan dolgot, hogy
sokaiig nem bírtuk felérni ésszel. Mielőtt a
roham hozzánk ér, lekapják a fegyverről
a
szuronyt és valami rettenetes kiáltással puskatussal rohannak reánk. Tudakozódtunk,
miit kiabálnak, azt hittük, valami vezényszót, végül a tisztikar utánjárására megtudtuk: üsd a fejét, hogy meg ne sántuljon.
— Uram! Istenemre mondám, borzasztó
az ilyen 'tusa. Az egész japán háborúban nem
láttam annyi kiloccsant agyvelőt,
mint egy
ilyen kis ütközet után. A szegény jámbor
•orosz katonát annyira rémíti már az előtte
szokatlan kiabálás s annyira fél a szuronyrchamtól, hogy alig bírják már a tisztek fé-

Temesvárra három orosz sebesültet vittek. Az egyik orosz sebesült egy besszarábiai katona, aki jól beszél románul, igen érdekes dolgokat mondott az oroszok hadi készülődéseiről. A cigánykülsejíü, fekete fiu a
EGY HARCTÉRI EPIZÓD.
hasába kapott egy golyót, amely jobb oldaSok érdekes dolgot mondott el a hábotán jött ki testéből. Sebe nem veszedelmes.
rúról
egy sebesült katonatiszt, akit a napokElmondotta, hogy hatszor volt már tűzben
a magyarok ellen. Őket direkt kergetni kel- ban szállítottak haza Szegedre. Többek kölett a harcba, mert bizony féltek a mi kato- zött az alábbi históriát is elmesélte, mely a
náinktól. A Lemberg körüli csatákban sebe- galíciai harctéren történt:
' _ a legérdekesebb az a rohamunk volt,
sült meg. ő k e t már junius közepe táján mozgósították, tehát másfél hónappal a háború amelyet egy erdőszéli orosz üteg ellen inkitörése előtt. Látott sok vörös sapkás ma- téztünk. Mint a fergeteg, ugy rohantak a
gyar kozákot — a huszárokat értette — akik fiaink Már alig lehettünk negyven-ötven lénagyon vadul támadtak az oroszokra. Ezek- pésnyire a céltól, amikor ugy futtában hozföl féltek legjobban. Az egész orosz hadse- zám kiált egy káplár:
regben azt a hirt terjesztették el, hogy a
— Most állítson meg bennünket a muszmagyarok kegyetlenül kivégzik a foglyokat ka ha van tehetsége hozzá! . . . És rohant
vagy megmérgezik őket. Most látja csak, neki az ellenségnek. Persze a többiek sem
hogy ez mennyire nem felel meg a valóság- maradtak el, mint a félistenek, ugy harcoltak
nak. De hozzátette, hogy a mi foglyainkkal valamennyien. Rövid kézi tusa után elértük
náluk ugyancsak emberségesen bánnak és célunkat. Leszereltük az ágyukat és a derék
nem kínozzák őket; a sebesülteket éppen jó fiuk belekapaszkodtak a kerekekbe és ugy
ugy gondozzák, mint az orosz katonákat.
cipelték, húzták, tolták hazafelé egy dara-

kezni, hogy ellenálljon s ne adja nieg magát vagy meg ne futamodjék. És ezt tudják
már az önök bátor katonái és minden
ütközetet szuronnyal és puskatussal akarna],' befejezni. Katonáink bátorítására . k h t ű l g
mindig erdő közelében kezdünk harcot, hogy
legyen hova húzódjanak, de ez a :btizt< s fedezék, a fákra kötözött gépfegyverek < ;> válása se sokat ér, mert most már ennek is kitalálták önök .a módját: felgyújtják az erdői
s a jámbor orosz vagy kifut a szim n.yba,
vagy ott pusztul.
—Nagy bajunk még, hogy a m i spagn Jjeinlcnek különös bugása van s míki r az
önök katonái meghallják messziről, ÍO—40
lépést előre futnak és egy sem sérül meg.
Miig közöttünk egy srapnel 50 méter körzetben egyetlen élő lényt sem hagy maga után.
Százával pusztul — értse meg kérem, • - k iiszöm rá, nem .is sebesül, hanem elpusztul
minden ember. Ez a mi hibánk, nem tanultuk
meg a modern harcászatot, vágóhidra visfcszük amúgy is gyönge lelkű embereinket. De
az az „üsd a fejét . . ." az kegyetlenség, az
rettenetes, olyan .rohamakra nem merészkedett a japán se soha.
,
— Az a szerencsénk, hogy sokan vagy u tiki
De hiába jut minden magyarra tiz orosz, ha
•nem birja eltalálni. .Nem csodálom és nem
rovom föl honfitársaimnak, ha inkább foglyok lesznek, semhogy agyon,verettessék ma
gokat. A mi népünk nem ordit a csatatéren,
mint az önök katonái és a vörös ördögök.
Hát képzelje el, hogyne .rémülne meg az
orosz katona, mikor a vörös ördögök irtózatos vágtatással, széles hosszú kardjukat fejük
fölött forgatva, veszettül ordítva, hogy hasad az ég, reng \a föld belé, neki vontán . a:
álló orosz katonáknak . . . Hát megállhat
akkor ember? Hiába emeli fel a karját twátadás jeléül, belevágtat a ló. Az orosz k«? mát
annál inkább frappirczaa az Ilyesmi, m. rt a
kozákság rövid trappban halad s ilyen vágtatást sohase láttak . . .
Igy kesereg a szegény orosz tiszt és
naiv lelkével kegyetlen borzahnasságnak
látja azt, ami nekünk büszkeségünk: katonáink rettenthetetlen bátorsága, leleményessége és vitézsége.

big nagy, kimondhatatlan örömmel. Visszafelé menet meglepetés várt ránk. Az erdő
szélében mintegy kétszáz fegyveres' emberre akadtunk, akik közül az egyik — ugy látszik, a vezetőjük volt — már messziről integetett felénk. Mondott is valamit, szavait
azonban csak közelebb érve érthettem meg.
Azt kérdezte:
— Fertig?
— Lengyelek voltak valamennyien. Azt
kérdezték, hogy végeztünk-e már a muszkával? Hát persze, hogy végeztünk: erre
aztán nagy lelkesedéssel hozzánk csatlakoztak. Olyan megható volt nézni, amint
ezek az emberek több könnyebb sebesültünket közrefogták és ugy támogatták a járásban. Másnap a lengyelek már velünk harcoltak és mondhatom, semmivel sem roszszabbul, mint mi. Tudták, érezték ők is, hogy
mit jelent nekik ez a háború.
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— Levél a szerkesztőséghez. —
Ez .az őszinte szó ituliaj donképen :n,em tőlünk származik. Az úgynevezett legmagasabb illetékes'" körök aiyilit őszinteséggel kimondják és .hirdetik, hogy az, amit a közönség- a seliesüLtekéít eddig tett, alig jöhet
számba. Szerint ük az eddigi eredmény csak
egy csepp a tengerben. .Ha gondos figyelemmel .vizsgáljuk a:z adakozók névsorát, meg
lehet állapítani azt ás, ihogy az alsóbb, szegényebb néposztályok aránylag sokkal többet tettek, mint a gazdagak, .mert ha egyikmásik milliomos adott is pár ezer koronát,
még mindig távolról sem adott annyit, mint
az a szegény asszony, Sakl a keservesen megtakarított husz fillérjét adta oda.
A hírlapok naponta .közlik az adakozók névjegyzékét. Érdtekas megfigyelni, hogy minél
hosszabb az adakozók névsora, annál kisebb
a végösszeg. lA tehetős gazdag emberek nem
látják magukat eléggé kiemelve, mondjuk
©léggé reklamirozva, ha nevük egy hosszn
névsorban fordul ©lő. Minden nagyobb adakozó külön kis cikket óhajtana. A hírlapok
ennek az érthető és megboosájtbató emberi
hiúságnak is szívesen eleget tettek és tesznek a .szent cél; érdekében — .de eredmény
még sincs.
Azok a legnagyobb intéző körök többet
vártak és ismerjük ibe, hogy joggal vártak
többet. A sikertelenség okát abban találják,
liogy a hadba vonultak és sebesültek támogatását jótékonyságnak,
nagylelkűségnek
fogták fel, halott ez a gazdagoknak
elemi
kötelessége.
IA jótékonyság ott, kezdődik, ahol valaki
a kötelességén felül tesz valamit.
A mi viszonyainkra alkalmazva a fenti
elveket, megállapíthatjuk azt, hogy városunk
lakosai eddig eleget tettek kötelességüknek.
De csak kötelességüknek. Igaz ugyan, hogy
az adakozások terén jóval mögötte maradtunk Aradnak, Temesvárnak, Nagyváradnak
ós még sok .más kis vidéki városnak, ennek
okát .azonban mi nem lakosaink szűkkeblű ségéhen, hanem abban találjuk, liogy máig
senkinek sem volt és nem fe lehetett fogalma
arról, hogy tulajöoUképen mily nagy lesz a
szükséglet. Ma már látjuk, .hogy csak elenyészően csekély összeg áll. rendelkezésére
a segélyező bizottságnak. Nagyon csekély a.z,
amit a .szegény sebesültekért tettünk ós teszünk. Igaz, vannak szép számmal, akik áldozatot hoznak, de ezek épen nem a gazdag
emberek. Nin.es senkinek .se joga bárkit is
jótékonyság .gyakorlására .kényszeríteni, de
mindenkinek kötelessége mindenkit kötelességei teljesítésére szorítani.
Sebesültjeink sokban hiányt szenvednek"!
Nagyon kevés a fehérnemű. Ebben van
a legnagyobb hiány. Ha ezen tényt is összevetjük .azon másikkal, hogy a .nagyváradi
hadsegélyző bizottság hirlapilag kéri a közöméget, hogy fehérneműt ne küldjön többet,
mert Isten mentse meg hazánkat attól, hogy
a meglevő fehérnemüeket fel lehessen mind
használni, akikor bizony nem .igen lehetünk
büszkék az itt elért eredményre.
Az állam mindent megtesz — amit korlátolt eszközeivel legtehet. De amit az állam
nem képes megtenni, azt a. társadalom köteles pótolni. Eleinte pótolta is, de ezután is
pótolnia kell. A szükséglet nagy. Jóval nagyobb, mint ahogy a háború kezdetén gondolhattuk. U.jra és jóval fokozottabb mértékben kell tehát kezdeni a kötelességek teljesítésé t. Adakozzál,űk tehát, igyámólöitsátok, gondozzátok, ápoljátok, vigasztaljátok, -gyógyítsátok ©ebeiültjeinket, vitézeinket, hőseinket,
akik mindnyájunkért szenvednek ugyan, de
akik életükkel, egészségükkel, testi épségükkel első sorban mégis a gazdagok vagyonát
védték és védik meg!
v«""mbe»»arbbbbbbbbbbbbbbbb,,bb,„,bbbbhbbababbsb

A Dóim agyarország telefonjai
Szerkesztőség
Kiadóhivatal

305.
81.

Szeged, 1914. szeptember 18.

A székelyek
háborús levelezéséből.
Igazgató: VAS SÁNDOR,
"f

Telefon: 11-85.

f

len,
szeaa.zd.ci0! I

A székelyeik háborús levelezéséből egy
határozottam klasszikus irás jutott .a kezeink
közé. Egy csifepáiíallvi székely gazdának a
levele, amit szeptember elején küldött el a
kis székely .falujából ,a debreceni kórházban
felevő fiának. .Keresetlen, egyszerű az öreg
székely Írása, de belőle ,a magyar lélek sugárzik és maga körül hevöllágit mindent-. Az
egyszerű 'falusi ember leveléből, oly mélyen
szántó, nagy és nemes gondolatok kelnek
életre, hogy a esikpáil;fa!lvi írást, minit .a székelyek háborús le vei eséseinek egyik messze
kimagasló példáját szükségesnek látjuk nyilvánosság elé hozni. A levél címzése egyszerű.
T. Sántha Félix infanterist.
Csapatkórház,
ajtó 31. Debrecen. Értékes szövege pedig hely esirásd hibáival együtt .a következő:
Kedves fijam!
Lapjaidat megkaptuk ós nagyon sajnálunk, hogy a korházban kerültél, és
anál iis inkái) hogy a muszkát még továb
is nem lőheted! a többi vitéz társaidal
©gyüt, adná .a.z isten, .hogy lenne oly
könnyű a betegséged, hogy dicső királyunkat .és drága magyar hazánkat továbra is vódelmeztzed hogy majd az utókor is emlékezők me.g arol miszerint eben
a világháborúban is nem fajult el a magyar vér.
Továbbá nagyom szeretnők ha a csíkszeredai korházihoz kérés utján ,átengednének ha kibírnád az idíe utazást nekünk
is jóban jönne ha láthatnánk.
Ezekután egészségünk jóvan 'ós ki vényük hogy isten vigasztaljon 'gyengélkedésedből hogy valaha találjunk egy mást
derült arcával. Maradtunk a honban érted sóvárgó szüleid és testvéreid.
Pálifalván 1914 szeptember hó 9.
Sántha Ágoston.

hadítitoH
Dráma 3 felvonásban.

}(aavégejó,
minden jó
Vígjáték 2 felvonásban.

első Sábád

hős

szegedi temetése
és a szegedi honvédtlizérek hadba vonulása.
A Korzó-mozi eredeti felvétele.

Sántha Ágoston kérésiét azóta már tetjesiitették is. Vitéz fiát. további ápolás végett
áttették ,a csíkszeredai kórházba és ,a derék
székely valószínűleg nemsokára „tovább ilőheti" a muszkát.
Az összes harcterek legjobb és legáttekinthetőbb térképei legolcsóbb áron

Várnag L.
= könyvkereskedésében (Kárász-utca 9.).

Előadások pénteken, szombaton és vasárnap 5, 7 és
9 órakor, vasárnap délután
3

órától

éjjel

12

óráig.

szájp adlás
nélkül.
tstf
Az általam készített

rágásra kitűnően használható a valódi fogaktól fel nem ismerhető, az eredeti fogakat teljesenpótolják. Készítek továbbá arany koronákat ós levehető arany hidakat, jutányos árak
mellett. Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve
r
B a r t a Ágoston fogtechnikus
=

SZEGED, KIGYO-UTCA 1. SZ.
TELEFON 1364.
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BESZÉLGETÉS A NYOMORRAL
— Séfaközben a városházán. —

(Saját tudósítónktól.) A városházán hámom nap óta szorgosan folyik a hadbavonult
katonák családjainak .járó állami segély kiosztása. A jelentkezők oly tömegesen szoronganak ia város/háza (folyosóján, ihogy a rendes, sima lebonyolítás miatt soreédnlákat
kénytelenek kioszltam. Cicatricis Lajos dr.
főispán intézkedésére a tanfelügyelő vezetése
alatt lefolyt összeírásokat ia pénzügyigazgatás-ág soron iklviil átrevideálta. Mindegyik
"igényjogosult részére egy kis könyvecskét
osztottak ki. A pénzügyiigazgatóság a segélyösszegek (káosratásával — az állami adókat k ezelő — városi adóhivatalt .bizta meg.
Laczkovics János tanácsi kiadó elé 8—S
gyerekes anyák j őrinek, kiknek igazolásuk
után könyvecskéikbe bevezetik az első segélyezés összegét Azok, akiknek kenyérkeresőjét az első mozgósítások alkalmával beszól itották katonai szolgálattételre, másfél liavi
állami segélyben részesülnek. Eddig 2300 a
jelentkező, akik közül >az első két napon 320nak osztották ki a segélyt.
Batyuval, legjobb ruháikban jönnek fel
•a városházára a segélyt-kérő asszonyok.
Egyikük-másikuk gyermekét is magával hozza s kézen foigva szorongattatja a szűk, zsúfolt teremben. Olyanok ezek, akiket eddigelé
csekély pénzbeli és természetbeni ellátással
valahogy esak .fenntartott a 'társadalom jószívűsége, de akik immár türelmetlenül várták nyomoruk enyhítésére a rendszeres állami 'Segély kiosztását.
lAiz egyik .asszony, egy sápadt, (beesett
mellű, a padra eldőlve alussza álmát. Latsaik 'rajta, hogy ki van „időivé" a munkától,
•S a keze egészen .jkiáillott" a sok /mosástól.
Gyengéden Ifelköltőm:
— (Miért alszik még -délelőtt is, jó aszszony? _ kérdem.

Amerikai szenzációk.
Hanns Heinz Ewers, az ismert nevü német írót a háború kitörése Newyonkban érte
nenq siethetett már haza fegyvert ragadni.
Augusztus 'tizenötödiki kelettel érdekes les i e t irt a „Berliner Zeitung am Mittag"tók a newyonki hangulatról:
— A Broadwayn fel és alá, valamennyi
utcán és avenuen, a subway-.n és a inagasyasuton mindenütt az ujságárusok roliannak
es
kiáltoznak:
„Ali about the war, all about ithe war!
w
w
a r special extra!" (A háború összes részl t e i , háborús külön kiadás!)
Nem akaróik újságot venni. Tudom, tele
rónnak a legaljasabb hazugsákokkal. És
mégis megvesszük íiket, mindig és mindig
újra öt-tiz-husz lapot naponta. Mindennap
U/íyanazt olvashatja az ember. A szerbek
na
g y győzelme, 40,000 főnyi osztrák-maSyar haderő megsemmisítve! Ez a legkisebb szám, de néha 100,000, sőt 400 ezer is.
Az amerikai sajtó szerint „annihilated" osztníik-magyarokat két millióra becsülöm. A
'temeteknek sem megy sokkal jobban: mindennap három-négy csatahajót s ugyananyfy> Zeppelint lövöldöznek össze. Belgiumban, Lotharingiában, Elszászban naponta
megverik őket s számtalan foglyot és ágyút
feszítenek. Ezzel szemben a szerbek, montenegróiak, belgák, franciák, angolok a hősiesség mintaképei. Egy francia katona Elz á s z b a n egymaga tart egy egész napig egy
talut bárom német zászlóaljjal szemben fc
c
gy belga lovashadnagy ugyancsak egymaharmincöt nlánust fog el. Egy másik franma felugrik a robogó német katonavonatra,
edobja a vonatvezetőt, a vonatot Francia-

— Reggelig dolgoztam, mostam, .hát
muszáj csak valamikor pihenni . . . s újólag
visszadőlt a kemény fapadra. A délelőtti napsugár .bevetődött az ablakon ós megvilágította a .szegény asszony cráncas arcát.
•

»

Egy öreg, töpörödött anyóka, a kalapja
régi-módi, kifakult selyemruhában idegesen,
türelmetlenkedtve várja, hogy mikor kerül
reája a sor. A nalgy szegénységben, iparkodik fénye®, ünneplő ruháját eltakarni, szeretné, ha valamivel is szegényebb volna. Nem
találja helyét. Ide-adla itipeg:
— .Egyetlen támaszom vitték el. A fiam,
ki féltő .gonddal tartott él. Vasúti munkás
•volt, jó kereső. Ami p é n z ü n k volt, elvitte.
A háborúba is esalk .kell pénz. Restellem — »
szégyenkezve húzta ki selyem-szciknyája ráncait — dehát a szükség mégis csak idehozott.

3

összegek kerülnek kiosztásra, apróra osztva
•szegény emberek között. Az első két napon
320-an másfél havi segélyük fajében 20,000
koronát kaptak. Szegeden az összes segélyre
szorultak résziére másfél havi segélyezés ül
200,000 koronát, egy hóra 140,000 koronát osztanak ki. Hja Igy egymás mellé rakjuk azokat a 70—80 koronákat, amikéit egyesek kap- .
n ak, egy év alatt 1,880.000 koronát fognakj
'kiosztani. v
^
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Angol szerénység.
•

'Ahogyan megindult az állami segélyezés, csak akkor tűnik ifel, hogy mily óriási

(Saját tudósítónktól.) A nem.es lord Béresford. igen temperamentumos beszédet tartót/t Londonban a minap. A lapok hiányos
távirati közlését egy kissé kiegészítve a beszéd, melyet érdemes a jövő százaid vicclapjainak számára, .megörökíteni, i,gy hangozhatott:
— A h kormány javaslatát, amely megtiltja, hogy angol állampolgár külföldivel
üzletet kössön ós hogy külföldinek adósságát
megfizesse, a magam részéről nem tartom
elég erélyesnek. A mai viszonyok között, mikor dicső hadseregünk egyik csapást a másik
után sújtja a gyáván visszavonuló német
hordákra, amelyek még ma is a hunok idejebeli harci készültséggel merték velünk fölvenni a versenyt, nem szabad félrendszabályokkal megelégednünk. (Ugy van! Helyes!
— a baloldalon.)
— A t. kormány titkolódzása dacára is,
ina már tudott dolog, hogy rettenthetlen
vitézségü katonáink Berlin alatt állanak.
('Mozgás középen.) IEZ egyáltalán nem meglepő, ezt vártuk a győzhetetlen angol, hadseregtől, mely hivatva volt példát szolgáltat-

országba vezeti s a legközelebbi állomáson
ezeregyszázhusz ulánust szolgáltat be fogolyként. Roland Carros ur ráül aeroplánjára, elindul Lüttichnek, megsemmisíti termé
szetesen s hősi halált hal. i Szerencsésebb
Pegoud ur, aki Metzbe repül, a Zeppelincsarnokot és a lőporraktárakat jól célzott
bombával megsemmisíti s sértetlenül tér
vissza Párisba, habár gépét néhány száz golyó fúrta át. Nagy hőstettet vittek véghez a
herstali bátor asszonyok, akik forró vizet
zúdítottak az ablakokból a katonáikra s háromezer németet öltek meg. De ez csak néhány példa, mindennap olvasunk hasonló
történeteket a lapokban.
Külön fejezet a német kegyetlenkedések
The Germann Atrocities. Igy már „rég beigazolódott", hogy a németek dum-dum lövegeket használnak. Ez természetesen nem
akadálya annak, hogy a szomszéd hasábon
viszont bebizonyítsák napnál fényesebben,
hogy a németek a képzelhető legrosszabbak! Az osztrákokat ugyan minden nap legyőzik a szerbek, de ők azzal bosznlják meg
magukat, hogy a foglyoknak kitolják szemeiket s asszonyaikat agyonütik. Kis gyermekeket szúrnak le, de mégis humánusabbak,
mint a németek, akiknek „kiéhezett ulánusai Belgiumban csecsemőket sütöttek meg".
Ezzel szemben valóban csodálatraméltó a
szövetségesek eljárása, akik végtelenül nemesek s humánusan ápolják valamennyi német sebesültet.
Berlinben különösen aljasan bántak el
a szociálistákkal: a hadüzenet utáni napon
ugyancsak dr. Liebkneohtet és menyasszonyát. Luxemburg Rózát lőtték agyon, de „a
következő napon már lekaszabolták mind a
százegy szocialista képviselőt". A szegény
amerikaiak is nagyon pórul jártak Németor-

szágban. Elfogták s bezárták őket, a nőket
a katonák meztelenre vetkőztették s ugy
kutatták, közben ellopva pénzüket s ingóságaikat. Gsak a puszta életüket menthették
meg. Ezzel szemben Magdeburgban háromezer olaszt lőttek agyon, mert egy közülök
azt kiabálta: „Evviva Itália!"
Ha hazatért amerikaiak
elismeréssel
nyilatkoztak a bánásmódról, amelyben őket
Németországban részesítették s elitélőleg
Angliáról, Belgiumról és Franciaországról,
akkor ezeket a nyilatkozatokat az amerikai
jungó lapok egészen apró betűkből a tizedik
oldalon közlik, míg a németellenes hazugságokat óriási betűkkel az első oldalon!
Az embernek tátva marad a szája az
angol-amerikai sajtó történelmi és földrajzi
tudásától. Egy lap például piros óriás betűkkel közli az élén:
Germán Baltic Fleet bottled up by
Dardanelles.
Vagyis, hogy a német balti flottát Dardanelláknál megsemmisítették. Egy másik
lap szerint Basel fontos belga vár, mig Mülhausen kulcsa Bajorországnak. A világhírű
Harvard egyetem egyik történelmi tanára
Milán király megöletéséről ir, mig egy másik szerint Albert belga király alapította a
Kongó királyságot. Néha Antwerpen uralja
az Északi-tengert, néha pedig Riga. A legkisebb német lap sem tűrne egy napig sem
olyan tudatlan újságírót, mint amilyenek itt
a legnagyobb lapoknál ordítoznak. Arról már
nem is beszélek, hogy Emmich tábornok
öngyilkos lett, hogy a német trónörököst
meggyilkolták, hogy az oroszok Brandenburgban, a szerbek pedig Budapesten vannak már. S ezeket a lapokat naponta több
százezer ember olvassa!

Az egyik, gyerekét cipelve, tarka kendőjébe köti gondosan a kapott pénzt, örömmel
néz végig a várakozókon. A gyerek belekapaszkodik anyja hajába és siránkozva mondja:
— Fáj! Éhes vagyok, anyám kenyeret.
Adjál . . .
— ,Csitt! hallgass! Lesz már kenyér. Ebből kifizetem a lakást, veszek egy font szalonnát meg egy cipót — a többit a perselybe
dobom, a szegényeknek.
— Az uram vitték be, 8 gyerekem van,
enni kell nekik adni, nem veszhetünk éhen.
Csaik a szép ruhás hölgyeket áldja .meg az
isten, mennyi jót tesznek s mennyit fáradoznak, még kii is jött hozzám a múltkor egy, a
cselédjit. is elhozta. S pénzt adott, hogy vegyek rajta tejet, mert táplálnom kell a csecsemőt. Most odahaza van, nincs tejem —
s ványadt, mellére mutatott — a gummit
szij ja ós folyton ri . . .
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ni a kontinensnek arról, ihogy miiként keli
egy hadseregét megszervezni, ellátná és diadalról-diadalra vezetni. (Taps minden oldalon.)
— Nekünk most -csak arra kell gondolnunk, hogy el ne ragadtassuk magunkat
a
győzelem mámorában, Mérsékeltnek és hagylelküeknek kell lennünk, mint kulturnéphfc
illő. A németek szerencsétlen, képzelgő császárját éppen ezért nem szabad kivégeztetnünk. Elég, ka .gyógykezelés végett SzentIlona szigetére küldjük, mely erre a célra
már kipróbálta,n be van rendezve. (Helyesr
lés a baloldalon.) Elzászt és iLotiharingiát a
franciáknak, Kiélt ós 'környékét Lipcséig ia
dánoknak, Bajorországot Drezdáig a belgáknak kell. adnunk. A többit meghagyhatjuk a
németeknek, ,amire Oroszország nem tart
igényt. (Ellentmondások.1) Természetes, hogy
a mügyüjtemények azon darabjait, melyeket
a Britisch Muzeum kiegészítésére nem használhatunk, a 'berlini, drezdai, müncheni és
bécsi tárakból szintén át kell engednünk a
belgáknak. (Mozgás jobbról. (Közbeszólások:
Kár azokkal a barbárokkal
ennyire
nagylelküsködni!)
— Én uraim, nem engedtem iterrorizáltatni magam, Iha egyszer az engedékenység útjára léptem. Azt akarom, hogy a világtörténelem azt a békeszerződést, amit katonáink
Berlinben diktálni fognak, ugy emlegesse,
mint a huszadik század
kultur-erkölcsének
sugárzó példáját. Legfönnebb még azt követe Iném meg, hogy a berlini Sieges-AlLeen a
modern stratégia két kimagasló alakjának,
Kitchener lord é;s French tábornoknak szobrait a jövendő emberiség csodáló kegyelete
tárgyául föl áll itt ássuk, természetesein a németek költségén.
Lord Beresfordnaik más kívánsága nem
volt. Oh, a lord nagyon mértékletes.

— Debrecen a képviselőválasztások elhalasztását kéri. Megírtuk, hogy Sándor János belügyminiszter a képviselői választók
névjegyzékének összeállítását legutóbbi rendeletében október 25-re tűzte ki. A rendelettel a debreceni központi
választmány
szerdai ülése foglalkozott. Freund Jenő dr.
bizottsági tag azt indítványozta, hogy miután a leendő választók nagyrésze a csatában küzd és miután a jövő évben nyugalomnak kell beállnia a politikai küzdelemben, a
központi választmány kérje a k o r m á n y t a
választói névjegyzék összeállításának s a jövő évi választásoknak elhalasztására. Az indítványt elfogadták.
— Lehár bátyja megsebesült. Ischlből
jelentik: Lehár Ferenc, a világhírű ©eneszerző, aki Ischlben töltölte a nyarat, táviratot
kapott, hogy bátyja, Lehár (Antal őrnagy,
egy magyar zászlóalj parancsnoka, az északi
harctéren megsebesült és egy bécsi szanatóriumba vitték. Lehár őrnagy vitézül végigverekedte -a hadjáratot és két eredményes
rohamot- intézett az ellenséges állásoik étlen,
miközben két lövés érte. 'Az őrnagy állapota
súlyos.

Vendéglőben
KÁVÉHÁZBAN
FCszerkereskedésben

Szegted, 1914. szeptember 18".

— Csanádmegye és a sebesültek. Makói tét maggal. Utóbb mind nagyobb lesz a felhő
tudósítónk irja: Csanádmegye nagyobb köz- és elveszti határozott formáját, ugy hogy egy
ségei valósággal egymással
vetélkednek,
hogy melyik kapjon több harctéri sebesül- gőzfelhőhöz lesz hasonlatos sötét mag nélkül,
tet. Még a kisebb községek is ostromolják a A következő fényképen a lövedék kiröppen a
Csanádmegyei Vörös Kereszt Egyesületet, felhőből és pályája első, parányi fázisa tiszJ
hogy nekik is adjanak ki sebesülteket ápolás tán látható. A fetografáló'-gép automatikus
végett. Az egyik községben 100 á g y a s kórötezred-,
házat rendeztek be minden idegen támoga- szerkezettel van ellátva és a perc
tás nélkül. Makón a DMKE iníernátusábain, részében működik.
a iközkórházakban, a Katholikus Körben és
— Katonáink segítése. Rendes heti ülénéhány magánházban jóval 400-on felüli sesét tartotta .ma délután a Szegedi Nőipari és'.
besült van elhelyezve. A makói nép szereHáziipari Egyesület"
Hadsegitő
Bizottsága
tetét méltón fejezi ki az a határozat, ameOrkonyi Edené elnöklete alatt. Az ülésen-,
lyet Nemes László indítványára hozott a
több ni in t 60 bizottsági tag részvételével; i.gen.1
városi közgyűlés. Kimondották, hogy a
élénk eszmecsere folyt -a napirenden levő'
DMKE internátus előtti teret, amely a v á nagyfontosságú hadsegitési ügyek körül. A
ros legnagyobb térsége, Ferenc Ferdinándbizottság elhatározta, hegy az eddig begyült
térnek nevezzék el.
készletből főleg a meleg, téli holmit ós erő-;
A királysértő földbirtokos. A szegedi seb'b fehérnemü-darubekat kizárólag a harctörvényszék ma egy izgató törökbecsei föld- téren küzdő katonáik részére fogja eljuttatni,
birtokos.' ügyét 'tárgyalta. Glavas Nova- ki- mig a -rendelkezésre álló egyéb darabokat, a:
szegedi katonai- kórházaik között csatja ki.
Tálysórtés és izgatás vádij-a miatt került a Az utóbbi határozat értelmében az ülés bitörvényszék elé, tamil a, múlt hónapban köve- zottságokat alakított, melynek tagjai .napontett el. Törökbecsén, mikor a Korona-vendég- kint meglátogatják a kórházakat 'és a szerzett tapasztalatokhoz képest fogják mindenlőben ilyen kijelentést tett:
hol a szükségeseket pótolni. Arany Károlyné
— Takarodjanak ki innen a magyarok,
dr-né ügyvezető-igazgató ezután egy igen
ez a korcsma ai szerbekél
figyelemreméltó előterjesztést tett az ülésnek.
Később a királynak arcképéhez vágott És pedig indítványozta, hogy a nehéz haregy sörös üveget. Az izgató földbirtokos föl- cokhói kimerülten, fájdalomtól elgyötörten
mentették, mert ittas állapotban; követte el érkező seliesültek kényelmére és fájd'a,Ívnának enyhítésére -a sebesült szállító vonatok
bűnét. Bűnösnek mondotta iki azonban a 'tör- részére fejpántokat adjon át a bizottság a
vényszék felségsértés vétségében, s a vádlot- vasút igazgatóságnak, illetve folyamodjék a.
m. kir. államvasutak elnökigazigatójához,
tat hat hónapi fogházra itélte,
hogy a vonatokban, a fej párnák elh elyezését
— Meghosszabbítják az olasz morató- engedélyezze és ezek .díjtalan, szállítását te-,
riumot. Az olasz k o r m á n y
tudvalevőleg gye lehetővé. A vonatokban elhelyezendő
szeptember elején általános
moratóriumot sebesült-párnák igen célszerű ós tetszetős
léptetett életbe. Illetékes helyen már most mintáját be ls mutatta minidjárt az ülésnek
az előadó, mire az indítványt a jelenlevők
foglalkoznak a moratórium meghosszabbítá- zajos helyesléssel elfogadták. — Juhász Istsának kérdésével. Egyelőre nem döntöttek, vánná dr.-né jelentette, hogy a Korzó-mozi
miután a közvélemény nincs egységes állás- igazgatósága által felajánlott 3 nagyérdekii
ponton. Tekintettel azonban arra, hogy fel- előadást, közben jött, akadályok miatt szepfüggesztett obiigóik egyszerre való lejárata tember 24-én délután 5, 7 és 9 órai kezdtette!
lehet megtartani. Az előadás rendkivül vonzó
az ország gazdasági helyzetére súlyos ha- és műkedvelői számokkal bővítet t műsorát
tással volna, minden valószínűség szerint, a .napokban teszi közzé a bizottság, 'addig- is
hacsak rövid időre is, a moratóriumot meg a mozijegyeket a rendeis helyárak mellett
árusítja a belvárosi ovoda emeleti termében
fogják hosszabbítani.
naponta délután féli 5—S óráig már péntektől
— A német trónörökös katonai találmánya. kezdődőleg. Arany Olga titkár a folyó ügyekBerlinből jelentik: 'A német lovasság fölsze- ről tett részletes jelentést, melyből kitűnik,
reléséhez tartozik ,a trónörökös egy igen hasz- hogy a ha dsegiitő-bizottság közbenjárását és
nos találmánya, .amelyről a nyilvánosság útbaigazítását már eddig a szentesi, csongrácsak most- értesült, Ez e g y lószerszám, amely- di, hódmezővásárhelyi, dorozsmai, nagylaki
ről a szakértők megállapitották, hogy a lo- ós kisteleki hölgyek kérték ki. iA vezetők
vasra ós ,a lóra .nézve szinte nélkülözi)etetle.n miniden egyes esetben készséggel nyújtottak
felvilágosítást az illetőknek. (Felhívta .titkár
a háborúban.
továbbá a bizottság tagjainak figyelmét a
— A negyvenkét centiméteres mozsarak. hadügyminisztérium azon kérelmére, hogy a
A Norddeutsehe Atlgemeine Zeitung irja: A harctérre -lehetőleg nagy mennyiségű dolii'res negyvenkét centiméteres -mozsarak lö- hányt és csokoládét gyűjtsenek. Majd Szévedéke tudvalevőleg tiz mázsát n y o m Nem kely Gáborné gondnok a (begyült, állományokcsodálkozhatni azon, hogy az ily löveg kirü- ról, Vajda Sándorné pénztáros pedig a vagyonállapotról tett jelentést. A rendkivül
pitésé -alkalmával olyan légnyomás támad, kedvező jelentéseket éljenzéssel vette tudoamely egy bizonyos körzeitben minden élő másul a bizottság.
lényre veszélyes. Amikor a lövedék kiröpül,
orkánszerü zúgás kiséri pályáján. Enneik daEgy magyar város jótékonysága.
cára azonban, speciális készülékekkel lefoto- Törökszentmiklósról jelentik: Rövid egy hét
.grafalták a lövedék röppályáját. Az első fo- leforgása alatt 20.000 korona gyűlt itt össze
tográfia a lövedéket abban a. pillanatban a hadbavcnult katonák it.thonma.radt e- tládábrázolja, amikor ínég nem hagyta el telje- "ai részére. A közelmúlt napokban a ' Ikes
sen a mozsarat, a másikban fehér füstfelhő hölgy közönség 500 gyermek részére készített
téli ruhát. Az adományozások még naivban
látszik világító gázokkal. A következő pilla- folynak és a Török szentmiklósról elköltözőinatban tüzes, golyóforniáju felhő látható sö- tek is egyre küldik adományaikat az újonnan
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alakult Vöröskereszt-egyleit törökszentmikló•&i fiókjának eimóre.
— Mibe kerül a harcban álló hadsereg élelmezése ? A háború sikerének egyik
legjelentékenyebb .tényezője a hadsereg élelmezésének kifogástalan valta. Ugy a német,
mint az osztrák-maigyar hadsereg eddigi sikereinek .nagy része van abban, .hogy az élelmezés tekintetében minden lehetőt megtett a
hadvezetőség. iNem lesz érdektelen egybeállítani azon élelmiszer- és takairmánymenynyiiséget, melyre a hadbaszállüt't hadseregnek szüksége van. Tudvalevő, hogy a modern
hadseregben a katonáknak napi adagja szigorúan elő van irv,a és törekszenek arra,
hogy minden harcos megkapja az előirt ada6°t. Az osztrák-magyar hadseregben a teljes óLeJimeaési adag naponta kenyérrel együtt
2
kg-ot tesz ki, melyből d.20 kg. kenyér, 0.40
k«. hus és 0.14 kg. főzelék. A hiányzó 250 gr.
kávé és különféle fűszerekre esik. .Miután
1,000.000 harcos állományra 250.000 ló jut,
^ k takarmányozása igényei darabonkint év
Naponkint 6 kg. .zabot és 3 kg, szénát. Ezen
adatokat tehát 1,000.000 emberre és 250.000
ora átszámítva, ,a sziüíkeégLet kitesz naponként 12.000 q kenyeret, 4000 q húst, 1400 q
főzeléket, 15.000 q zabot, .ós 7500 q szénát. Egy
hónapra a harcosok élelmiszer fogyasztása
360.000 q ikenyér, 12.000 q hus és 42.000 q főzelék. .A takarmányszükséglet pedig kitesz
250.000 Jóra 450.000 q zabot, 22.000 q szénát.
Ha 5,000.000 ember és 1,250.000 Ip áll harohan, ezeknek ellátására havonkint szükséges:
1,800.000 q ikenyér, 600.000 q hus, 21.000 q főzelék, a takarmányszükséglet pediig 2.250.000
9 zab és 112.500 q .széna. Miután a hadvezetőségnek jogában áll aiz élelmiszereket lefoglalni és .azok árát megszabni, a következő
minimális árakat vehetjük a szükséglet pénzértékének kiszámításához: a kenyér kg.-kón.t
30 fillér, a ihus ára >k.g.jkón,t 1.40 borona, a főzelék kg.-ként 20 fillér, a zab 18 fillér és a
széna ára 8 fillér ikg-kémt, .akkor a hadsereg
e'ohnezése 'pénzértékben kifejezve kerül egy
hónapra: 1.800,000 q kenyér á 30.— kor ~
54.000.00fl kor,, 600.000 qhus á 140.— kor. =
84.000.000 kor., 210.000 q főzelék á 20.— kor. 4.200.000 kor., 2.250.000 q zab á 18.— kor. =
30.450.000kor., 112.500 q széna á 8.— kor., .:=
400.000 kor., összesen 179.550.000 korona.
— SzAK- Kinizsi. A bajnokság első és
második helyezettjének találkozását élénk érdeklődés kiisérL Daicára annak, hogy mindvet egyesületből számosan vonultak a zász°k alá, a fiatal generációval mégis számotA ^
képesek a küzdőtérre kiállitani.
y mérkőzés jövedelmét jótékonycélra fondiitüik, amint ez a háború alatt minden sportIfteménynól Lgy lesz. Érdekes felemlíteni,
hogy a hadbavonultak és elköltözöttek közül
"'"uiyaik a Kinizsi részéről Herner, Sza.bó,
Us
z\vald, Kovács II., Ohinorai, a iSzAK ré«aeröi Szűcs, Blum, Maláth és Swoboda. A
mérkőzést vasárnap délután pontosan féljtefiy órakor Kiss (SzTK) bíráskodása msl.kezdik meg. Rendes helyárak érvónye'$ek.
— Az angol flegma. Rómából jáviratoz,
A Giornale d'Italia londoni levelezője
^ttlokes képet 'fest arról, mennyire hidegen
"gyja az .angol közvéleményt a Iháboru. ÉrÁ
megfigyelni, úgymond, hogy almikor
te a vendéglőkben a nemzeti himnuszt ját' csak a jelenlevő semleges orszáigbeli
{" 'üf-nek áldanak-f el, ellemben a bennszülött
' ''goleik rá sem hederitenek. Rájuk nézve
cm létezik a háború, legfeljebb akker, ba
'°Wrdúsokat kötnek rá. Az angolok űegma•B
tömegét csak annyiban érdekli a liá^'••b.ameqinyiben összefügg a keresik edd em'iparinál és a bankügyekkel. Arról á'nnosy/ 7 '",^' hogy a megvomniisitett Németor,K)1 micsoda óriási arany forgalom fog
l!|
'^ "id Angliába özönleni. Az eleinte tapaez'('l|f leikesedós már régen lelohadt. Alig akad
k;Y''" angol ember, aki önként jelentkeznék
"tanai szolgálatra. Az olasz laptudósító vétaulaitságos képet «K1 a toborzott angol
' aPatokról, aaneiyekib© százan meg százan
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csak sportőrületből csaptaik 'föl, hogy egyszer
háboruspertot ii.s űzzenek.
— A bosnyák mohamedánok akciói
Szerajewából jelentik: Bosznia-Hercegovina
mohamedánjai, akik a bábom kitörésének
napjától kezdve minden alkalmat .megragadtak, ihogy lajátitásuknak és .a küzdő csapatok
iránt való rokonszenvüknek tanújelét adják,
ujabb gyűjtést .indítottak, melynek az a célja, hogy a .mohamedán sebesülteiket a kettős
momiarcbia minden kórházában a mohamedán rítusnak megfelelő élelemmel lássa el.
A gyűjtést Kulovios Esszéd effenidi nyugalmazott poiligáimreister .kezdeményezte és mindjárt a helyszínen tízezer korona gyűlt össze.
A pénzt a szerajevói Begova-meeset gondnoksága kezeli, mely ezúton is 'felhívja a közönséget, hogy a mohamedán sebesültek címét lehetőség szerint közölje vele.. Ezenkívül
a mohamedánok külön kórházlátogató bdzoitt
ságot szerveztek, amely a sebesülteket látogatja és vigasztalja. Erre azért volt szükség, mert a mohamedán 'vallás törvényei szerint asszony férfi-beteget, nem látogathat és
igy a férfiaknak kellett elváUadniok ezt a
tisztséget. A .mohamedánok e iletlkes lojalitása mindéin illetékes helyen nagy elismerést
arat. A kabinetiroda több izben meleg hangon felelt üdvözlő távirataikra s Thetllóczy
Lajos osztályfőnök, .aki a napokban szintén
meglátogatta Szarajevót, ugyancsak nagy
elismeréssel nyilatkozott a mohamedánolt
külön segitö akciójáról.

Magyarimádat Bécsben.
— „A magyar a világ
leghősibb nemzete." —
(Saját tudósítónktól.) iEgy pápai származású egyéves önkéntes, Töltössy Ernő, aki a
Lublin alatti egyik ütközetben sebesült meg
és Bécsi >en ápolják könnyebb sebét, érdekes
levelet irt Pápára, .amelynek befejezése igy
hangzik:
,
„Meg kellett irnpm, liogy mily gyöngédséggel s gonddal ikszelnek itt bennünket, hogy
anyáink megnyugvó szívvel lássák: mily
anyai gondozásban részesítik fiaikat Wienben."
Ndskóról indult Töltössy csupa magyar
sebesülttel egy vonaton Krakó felé. Egész
Krakóig minden állomáson ugy traktálták
őket etelM-itallaíl, hogy iszi.nte veszedelemben
forgott a gyomruk s nők emelték őket a
provizórikus kötöző helyekre gyöngéd karjaikkal.
Két .napi utazás .után érkeztek Kraíkóha,
majd hosszabb pihenés után innen Bécsbe.
TJtjuk d'iadalrut volt, A ibócsi .Nordwestbahnnál .az osztrák uriinők nem engedték, hogy
népföl,kelők ós mentők vigyék őket, hanem
karonfogva és hordágyon maguk cipelték a
sebesülteket. Étellel, itallal, dohánnyal' kínálták a magyar fiukat s egyebet nem lehetett
hallani, minthogy a magyar a világ leghősibb nemzete.
— Éljen a magyart
— Üdv ia magyar hősöknek!
— Testvéreink
vagytok!

— A délvidéki szilvatermés. Tudvalevőleg Bosaniia-tHeroegovina, valamint Szlavónia lakosságának jórésize .főként szil vatermelésből él. IA bosnyák országos kormány a
Szllvatcrmolö vidékinek, a Pesavinának közlekedési rendjét teljosen helyreállitotta, sőt
iá Száva mindlkét partját; is szabaddá tette a
kereskedelmi forgalom líebonyolitására, A
kormány .gazdasági osztályának vezetője,
egy bizottság ólén beutazta a Pesavinát,
liogy személyesen is meggyőződjék a. sziivaértékesitós akadálytalan menetéről. Ugyanc-saik széleskörű intézkedéseket tétt a szlavóniai szilvatermelők érdekeinek megvédésére
a horvát báni kormány gazdasági ügyosztálya .is, mely az idén először lépett akcióba.
A zágrábi és eszéki kamarákkal együtt pontos nyilvántartást vezetett a szilvatermésről
és főként szilvái® készítésire és aszalásra buzditottia a termelőket.
SZABOTT ARAK!
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— GözfQrdövet szbkIim.

Alkalmi vételek!

H í m z e t t női ingek
Cloth női kötények
Mosó pongyolák
Női fodros nadrágok
Női cloth alsók
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bámulatos olcsó árban
lesznek elárusítva.
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Ez hangzott minden ajakról, rossz magyarsággal, ugy ahogy .nehezen betanulták,
de lobogó lelkesedéssel és áradozó szeretettel.
Nyakas, kuruc magyar fiukat megríkatott
e még nem látott, mem érzett lelkes szeretet.
Öt több altiszttel s tiszttel a Palács Cumbrrlandba helyezték, ahol a .nagyobbára mágnásasszonyok a legelső .osztrák arisztokrácia
szépségei ápolták türelmes gonddal és sz?r?tettel. Egész éjszakákat virrasztottak ágyaik
mellett.
Ellesték kívánságaikat, felkutatták a
könyvesboltokból a magyar könyveket, kalendáriumokat, elhozatták ,az összes megvehető magyar lapokat,
Bécs városa valóságos
magyarimádatba
M
esett. í e d i g Bécsnek sok osztrák, cseh, lena gyel, bosnyák, szlovéin, tóit s más nemzetiséN
*
gű sebesültje ós vam, de a magyar a kedvenc,
00
pedig
amazok is ugyancsak vitézül harcolo
h
tak. De a magyar-szeretet általános hanguh
lata ,a megváltozott hajlandóságú, de lelkes
ss.
ós
kedves bécsi népnek.
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Felelős szerkesztő: Pásztor József.
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Várnay í

Berlinben képesített

nyelvtanárod
német oktatást nyújt nyelvtan-

ból, irodalomból,

művészet-

történetemből. — Rosenfeld
Margit Petőfi Sándor-sugárut 25.

Szeged, 1914. szeptember 18.
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D é n e s
Auer-fény világítási- és
jókarbantartási vállalat.

Szeged, Kosulh Lsjos-supáruí 1, szám.
Csillárok, gázíőzők és
mindennemű gázfelszere:: lési cikkek raktára ::

Telefon: 468.

Karolyss&

OROSZLÁN-U. és BAJZA-U. SAROK (Politzer-ház.)

Délmagyarországi fióktelep
SZEGED,

Zt> Telefon 833.
Szeged szab. kir. város felügyelete alatt álló nyelviskola

Telefon: 468.

igazgatóságától.
Szeged

szab. kir. város felügyelete

alatt álló nyelviskola igazgatósága tisz-

r a g á l y o k

telettel

ellem

értesiti

nyelviskolában

a

közönséget,

hogy

a

német, angol, francia és

olasz nyelvű kezdő és haladó kurzusai

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

szeptember hó első napjaiban okvetlenül
megnyílnak.
Tekintettel arra, hogy sok iskolában
a rendes tanitás még bizonytalan s igy
a

tanuló

ifjúságnak alkalmat

hogy a nyelvek

ad

arra,,

tanulásával

hasznosan:

Beiratások (nyelvtanitónői

és tanítói

töltse el idejét.

szagtalan, nem mérgező, olcsó és eredeti üvegekben 80 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.

I

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.

f

erősen antiseptikus hatású szájvíz.
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 vízbe.

Eredeti üvegje ü l " 6 0
Az összes lysoform-készitmények kaphatók minden gyógyszertárban, drogériában és ujabban a jobb füszerkereskedésekben is. Kívánatra bárkinek
ingyen és bérmentve megküldjük az
Egészség 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.

kurzusokra

este 7 óráig.
Sokszorosítások, másolások, irógépjavitások.
Amerikai kellékraktár. Állaadó gépíró tanfolyam.

APRÓHIRDETÉSEK.
Izzad valamely testr é s z e ? Ugy használja a
dr.Leinnzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged
Széchenyi-tér.
530

NYOMATOTT

Ti ézze meó jói/

Hajöszülés ellen
csakis az ártalmatlan Leitzinger-féle „ H a j r e s t o r e r „
használja. Ára 2 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
520
F á j ó s f o g á r a vegyen
mielőbb a hires Leinzinger-féla f o g c s e p p b ö l
üvegje 50 fillérért kapható
Leinzinge r Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi tér.
Legjobb hajfestö az
országosai elismert Lein2 inger-féle óra 2 korona,
K a p h a t i Leinzinger Gyula
gyógyszertárába Szegden,
Széchenyi-tér
520

ez
az eredeti

a valódi

Gyomorbajosok
dicsérik a Leinzinger-féle
gyomorcsepp jó hatását.
Üvegje 80 fillérért kapható
Leinzinger
Gyula
gyógyszertárában Szeged.

Modern
képkereteket 1
legfinomabb kivitelben
a legrövidebb idő a l a t

h o f f e r
és társai
készít

Olápa, ÚJPESTEN.

is) naponként délelőtt 9-től
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