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Bomlik már az enteote.
Oroszország, Franciaország ésf, An- szemben fellépni, ugy legnagyobb sajnászerződéglia erkölcstelen tákolmánya: a hármas latunkra ezt a tényt szövetségi
kelléne tekintenünk.
entente, bontási, .processzusokat
mutat. sünk megszegésének
Ebből a dísztelen szövetkezésből, mint azt Halálos vétek, hogy a francia kormány
befolyáelőre látni lelhetett, legelőször Franciaor- ilyen körülményék között Anglia
békekötéshez
beleszág akar kitápászkodni, amely államnak sára a leendő közös
egyezését
adta.
Ezzel
megfosztotta
a
nemlegjobban szorul a hurok a nyaka körül és
visszavonulás"
leamely annyira önző, hogy a betyár-becsü- zetet egy „tisztességes
hetőségétől.
Oroszország
és
Anglia
eddig
letet sem bírja állni.
>
egyebet sem nyújtottak
nekünk, mint ígéA diadalmas német seregeik még be
reteket, amivel szövetségi
kötelezettsésem vették Párist, bár megfontolt, biztos
geiknek teljesen megfelelni gondoltak.
előnyomulásuk napról-napra a siker jeTehát Franciaország a „tisztességes
gyében folyik, a franciák már is elvesztetvisszavonulás"
érdekében, hajlandó már
ték lé 1 ekjeienlétüket és kétségbeesett kapkodással szeretnék visszaszerezni cselek- a közös békekötésre tett Ígéretétől is el'lálvési szabadságukat,
amit csalóka ábrán- lani. Sőt már egyszerűen kii is mondja,
dokért Oroszországnak és Angliának le- hogy Anglia és Oroszország becsapta. És
kötöttek. F r a n c i a o r s z á g rettegésében odá- mig a német hadak az erkölcsi fölény mér1
ig jutott, hogy békét akar, békét
minden földes lépteivel közelednék a féltett P á r i s
áron.
; ' l ÍM felé, addig Franciaország már azon tanaMint egy Berlinből érkezett távirat kodik, hogyan szabaduljon cinkostársaitól.
Mi lesz az ententéből a háború véjelenti, ennek a közhangulatnak, amelyet
e d d i g erőszakkal fojtottak vissza, hatal- gén?
mas erupciój'a támadt a „Liberté"-ben, a
A N É M E T HADAK ÁLLÁSA.
legsovinisztább francia lapban, amely az
Berlin, szeptember 20. A nagy főhaáltalános érzelmieknek igy ad kifejezést:
diszállásról jelentik: Nyugaton a helyzet
— A hálborut megelőzőleg senki sem
általában változatlan. Az angol—francia
vonta kétségbe Franciaország békés szánhadsereget az egész harcvonalon
védekedékait. Amidőn azonban Franciaország, a
zésre szorítottuk.
Az erős és sok helyütt
békeszerető állam, e l h a t á r o l t a maigát a
egymás mögött több vonalban megerősiháborúra, tisztában volt saijiát katonai eretett hadállások ellen a t á m a d á s csak Hasjével és csak abban a Mményben
és ansan halad előre. A tátmadás keresztülvitele
nak feltételezése
mellélt volt az
agréssziv
a záróerődök ellen Verduntól délre elő
lépés megtételére
rábirhdtó, hogy
szövetvan készitve. Elszászban a mi csapataink
ségesei szerződésbén
elvállalt
kötelézéftséa határ hosszában a francia haderőkkel
geiknek minden tekintetben meg fognak feegészen közel állanak.
lelni. Oroszország azonban
szerződéses
Keleten e hő 17-én Enagustow melkötelezettségeinek teljesítése elől legalább
is kitérni látszott, amidőn Szerbia érdeké- lett megvertük a finnországi negyedik vaben — hogy Ausztria-Magyarország fe- dász dandárt. Osowiac ellen előnyomulnyegető túlerejének egy részét ettől
a z va rövid küzdelem után bevettük G r a j e w o t
sajtóországtól elhárítsa, — teljes
haderejével és Szezucint. (A miniszterelnökség
osztálya.)
Ausztria-Magyarország ellen fordult. Tehát Oroszország
Franciaország
létérdekét
„AZ ÖRÜLT SZERBIA."
az ő fajrokonai érdekének rendelte alá.
Szófia, szeptember 20. A Dnevnik „Az
— Ha Oroszország a legrövidebb ido őrült Szerbia" cím alatt a következőket jealatt nem fog a szövetségi szerződésünk- lenti: A szerb hatóságok elrendelték, hogy
nek megfelelő értelemben Németországgal az összes macedóniai bolgárok l-éig jelent-

kezzenek a katonai hatóságoknál a szerb
hadseregbe való belépés végett. Annáik, aki
nem jelentkezik, vagy a jelentkezés alól ki
akar bújni — egész vagyonát elkobozzák,
családját pedig elűzik. Majd igy folytatja a
bolgár lap:
„Szerbia ezen legutolsó örült kísérlete, amely a lehető legkegyetlenebbül
és embertelenül sújtja a macedóniai
bolgárlakosságot, egyenesen fölháboritó
és olyan viszonyokra mutat, amilyenek
a leghátulsó Indiában sincsenek."

London retteg.
Kopenhága, szeptember 20. (Hivatalosan cenzúrázva.) Londonban a kémektől való félelem óriási. Német légi támadástól rettegnek. Sok Londonban élő németet letartóztattak és egyeseket a hadbíróság kivégeztetett.
Merénylet készül a szerb
trónörökös ellen.
Szóiiáből jelentik: Nisben Sándor szerb
írónörökös és György herceg ellen a néphangulat annyira ellenségessé vált, hogy a
két herceget merénylettől féltik és óvják.
(A miniszterelnökség sajtóosztálya.)
A DEMORALIZÁLT GÖRÖG HADSEREG.
Szófia, szeptember 20. A Szalonikiban
megjelenő Makedónia cimü lap értesülése
szerint a legutóbb behívott tartalékosok és
újoncok közül nagyon sokan nem jelentkeznek. Az idézett lap szerint a görög hadseregben komolyan nyugtalanító tünetek lépnek föl, amennyiben a katonák között igen
nagy elégületlenség van. Igen nagy a függelemsértések száma, nagyon sok esetben
engedetlenkednek, ugy, hogy nem múlik el
nap, hogy számos, letartóztatás ne történnék. Magában a szaloniki-i helyörségben
tegnap ötven katonáit és altisztet vertek
vasra.
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Hol k e r e s s e Amerika
a békét?
Kőin, szeptember 20. A Kölnische Zeitung értesülése szerint a Reuter-ügynökség
Washingtonból a következőket jelenti: Wi!son elnök Berlinben történt kérdezösködésére, vájjon Vilmos császár hajlandó volna-e
a békéről tanácskozásba bocsátkozni, a német birodalmi kancellártól azt a választ
kapta, hogy a szövetségesek megállapodtak
abban, hogy külön békét nem kötnek, tehát
Amerikának, ha béke javaslatokat akar kapni, a szövetségesekhez kell fordulnia.

mely a maga nemében p á r t j á t ritkítja. (A
miniszterelnökség
sajtóosztálya.)
Az anyacárrté

meghalt.

Krakó, szeptember 20. Az itteni Nova Reforma cimü lap jelentése szerint az
anyacájrné tegnap meghalt.
Oroszi-Lengyelországban a pópák a szószékről hirdetik ki Miklós cár anyjának halálát.
JÁNOSSY ANDOR KITÜNTETÉSE.

Berlin, szeptember 20. A Haliéba szállított Martos orosz tábornokot ezideig nem
lehetett haditörvényszék elé állítani, mivel
azt mondja, hogy nem azonos azzal a Martos tábornokkal, aki parancsban meghagyta
katonáinak, hogy a védtelen lakosságra löjjenek. A vele együtt hadifogságban levő
orosz őrnagyot, akiről kimutatták, hogy német egészségügyi tisztekre lövetett, az itteni haditörvényszék halálra itélte.

Feltűnően magas és szép kitüntetésben
részesítette a király Jánossy Andort, a szegedi 46-ik gyalogezred századosát, Lázár
György dr. polgármester vejét. Mint a hivatalos lap mai száma közli, az ellenséggel
szemben tanúsított vitéz és eredményes magatartása. elismeréséért Jánossy századosnak őfelsége a vaskoronarend III. osztályát,
a hadi .ékitmémnyel adományozta. A vaskoronarend III. osztályának adományozásával
1884-ig magyar nemesség is járt és a rendnek lovagjai külön egyenruhát kaptak. Azóta ezek a kiváltságok megszűntek, de manapság is ez a kitüntetés egyik legszebb
megnyilvánulása a királyi elismerésnek.

MIRE VAN SZÜKSÉGÜK A SEBESÜLTEKNEK.

SPANYOLORSZÁG VÉGLEG SEMLEGES
MARAD.

Az állami felsőkereskedelmi iskolában
elhelyezett IV. számú
tartalékkórházban
nagy szükség van poharakra, tányérokra
és törülközőkre. Ez uton kérjük a jószivü
emberbarátokat, hogy ilyen holmit juttassanak ezen kórház sebesültjeinek. A kórház
parancsnok-tisztje esetleg házhoz is küld a
holmiért, ha hozzá telefonon (250. sz.) ily
irányú bejelentés érkezik.

Madrid, szeptember 20. Angolország és
Franciaország diplomáciája hosszas és erőszakos küzdelem után csúfos vereséget
szenvedett Spanyolországban. Ez a fordulat
szinte már váratlanul következett. Az angol
és francia pénz a szegény Spanyolországban óriási sikerrel működött és misein jellemzőbb, mint hogy ugyanazon a napon, a
mikor a spanyol miniszterelnök, Dato, több
heti tanácskozás után mint megingathatatlan
elhatározást tette közzé a kormánynak és
XIII. Alfonz királynak a semlegességhez való ragaszkodását ugyanakkor a spanyol radikálisok vezére, Lerroux Sándor, aki egyben barcelonai szociálistáknak is vezetője,
az egyik nagy francia lapban a háború mellett foglalt nyíltan állást.
A párisi „Journal" hasábjain irt cikket
Lerroux és egyebek között azt mondotta,
hogy Spanyolországnak részt kell vennie a
háborúban, még pedig Franciaország oldalán. amely esetben — folytatta a jeles demagóg — ö is beállana önként katonának.
Erre azonban már nem kerülhet sor. A
spanyol miniszterelnök ugyanis, tekintve,
hogy a sajtó izgatása kezdett veszedelmessé fajulni, a magához kéretett spanyol szerkesztők előtt kijelentette, hogy Spanyolország a legszigorúbban ragaszkodik a leghatározottabb semlegességhez, amint azt a
kormány nyomban a háború elején kijelentette. Ez az álláspont, — mondotta Dato —
már csak azért sem változhatik, mert egyegy ország állásfoglalása nem veszélyen
vagy hangulatokon, hanem történelmi és
közgazdasági törvényszerűségeken alapszik, azok pedig nem változhatnak márólholnapra.

HALÁLRA ÍTÉLT OROSZ TÖRZSTISZT.

AZ ORVOSOK KELLENEK.
Budapest, szeptember 20. Sándor János
belügyminiszter felhívást tesz közzé, melyiken az orvosokat önként való jelentkezésre
szólítja.
A MINISZTERELNÖK

BÉCSBEN.

Budapest, szeptember
20. Tisza István gróf miniszterelnök
Bécsbe utazott. A
miniszterelnök
kihallgatáson
jelent meg a
király előtt. A kihallgatáson, amely hosszú
ideig tartott, Tisza gróf folyó ügyekről referált.
A FRANCIA HAZUGSÁGOK ÖZÖNE.
Berlin, szeptember 20. A Wolff-ügynökség ma erélyesen tiltakozik a bordeauxi kormány által irányitott
francia
sajtószolgálat ellen, amely az eddigi kudarcok leleplezésének kétségbeesett munkájában, már attól az aijas eszköztől sem
riad vissza, hogy a Wolff-ügynökség által kiadott hirszöveget
meghamisítsa.
Megállapította az ügynökség, hogy a f r a n cia lapok a német hadvezetőség által publikált ama szöveget, amelyben teljes pártatlansággal ismertetve volt a jobbszárny
ellen intézett sikertelen támadás és hiteles
adat nyomán közöltetett a német fogságba
került francia foglyok száma, teljesen elferdítve közölték. \z ügynökség jelentésének tulajdonítottak olyan tényt, amelye^
ez nem állított, sőt amelynek épen az ellenkezőjét,
tudniillik azt állította,
hogy
a francia támadás sikeresen visszaszorittatott. A foglyok számáról pedig a közlemény egyáltalán emilifést sem tett. Jellemzőnek tartja az ügynökség a francia
k o r m á n y helyzetére ezt a módszert is, a

Ezt a határozott és bölcs kijelentést a
gyanús hátterű lapok gúnnyal és elégedetlen "4 fogadták, maga az ország azonban va'ósággaí föllélegzett. A kormányhoz ezerszámra érkeztek az ország minden részéből
az üdvözlések, amelyek mind a férfias és
okos elhatározást dicsőitik.
Spanyolország állásfoglalása az entente
hatalmak egyik legnagyobb kudarca, mert
ezt a szegény, nekik iszonyúan lekötött or-
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szágot angolok és franciák biztos zsákmánynak tekintették. Magyarország, Ausztria és Németország ezek után igen nagy
megbecsüléssel nézhet Spanyolországra, a
melynek kormánya talán a háborúnál is nagyobb veszdelmet vett magára azáltal,
hogy nem adta oda magát eszközül az angolok és franciák piszkos céljaihoz.
A HÁBORÚ PONTOS KÖLTSÉGVETÉSE.
Charles Richat író összeállította egy
európai háború költségvetését. Támpontul
hiteles jelentések és a korábbi háborúk kiadásai szolgáltak, igy elég pontos ez a költségvetés.
A hadba szállók számát igy tételezi
föl:
Németország
4.600,000
Anglia
1.500,000
Ausztria-Magyarország
3.6oo,ooo
Franciaország
3.400,000
Olaszország (?)
2.8oo,ooo
Oroszország
7.ooo,ooo
Románia (?)
300,000
Összesen: 23.200,000
Ezekre a napi kiadások frankokban:
A csapatok élelmezése
63.ooo,ooo
Állatok elesége
5.ooo,ooo
Zsold
21.000,000
Munkások bére, arzenálok
5.ooo,ooo
Lőszer- és tápszállitás
21.000,000
Csapatok szállítása
10.500,000
Lőszer:
Gyalogos fejenkint 10 patron
21,000.000
Tüzérség 10 löveg ágyunkint
6.000,000
Tengerészet, 2 löveg ágyunkint
2.000,000
Felszerelés
21.ooo,ooo
Egészségügy (sebesültek)
2.500,000
Hadihajók üzemköltsége napi 6
órai ut
2.500,000
Adócsökkenés 25 százalék
50.000,000
Segélyezés
34.ooo,ooo
Kártérítés, rekvirálás, helységek,
utak stb, pusztulása
10.ooo.ooo
Összesen: 274,000,000
A hadviselő államoknak ennyibe kerül
naponkint a háború. A balkáni és a semleges államok ezekbe nincsenek beleszámítva.
Ha ezeket is beleszámítjuk, akikor a fent nevezett hatalmak nem mobilizált haderejének költségei kiegyenlitést adnak a végöszszeget illetően.
A központi segélyző bizottság ülése
Vasárnap délelőtt 11 órakor tartotta ülését a segélyező bizottság Bokor Pál polgármester-helyettes elnöklésével. Elnök bejelenti, hogy 1029 jelentkező nyeit segélyt, a
mire 67,595 koronát osztottak ki. A napokban 70 család kap ujabb segélyt s igy ujabb
61,931 korona kerül kiosztásra. 1000 családnak még nem osztották ki a könyvecskéjét, ami 70,000 koronát jelent s ez a
130,000 koronával 2oo,ooo koronát tesz ki.
Rósa Izsó dr. kéri a bizottságot, hogy kérje
meg a pénzügyigazgatóságot az 1000 segély-könyvecske kiosztásának szorgalmazására. Jánossy Gyula tanfelügyelő előterjeszti, hogy a leányiskolákban katonák részére
hósapkákat fogna'k készíteni. A hozzá való
pamut-anyagot — 550 kgr.-ot — 5550 koronáért. A bizottság elhatározta, hogy az
5550 koronát a társadalmi uton összegyűjtött 17000 koronából fogjálk visszatéríteni.
Szalay József főkapitány-helyettes a munkaközvetítésről jelentést téve. szubvenciót
kér a segélyező bizottságtól, amit meg is
kap; havi 200 koronát, amit nyomorba jutott nők között fognak kiosztani, mert katonák ruháit fogják kifoltozni.
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