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oru
Szerbia uj ellenfelet kapott. Az albánok
most, hogy elintézték belső ügyeiket és látták szerbiai sikereinket, teljes erővel főellenségükre vetették magukat és nagy sereggel indultak Szerbia ellen. Mint a konstantinápolyi Ozmán Lloyd cimü lap jelenti, Ipekben, Djakovánál, Prizrendben, Üszkiibben,
szóval Ujszerbia főhelyein a muzulmánok
fegyvert fogtak a szerbek ellen, három hadosztályt alakítottak s ez az albán hadsereg
kilencvenezer emberből áll. A szerb vezérkar három zászlóaljat küldött az albán hadsereg ellen s a szerbeket az albánok körülzárták. Két szerb zászlóalj teljesen megsemmisült. Huszezer albán Üszkiibbe vonult és
követeli a város átadását.
Az albán-szerb háború tehát megkezdődött. E jelentés szerint kilencvenezer albán harcosról van szó, de az albán erő valószínűleg jóval nagyobb és ha hozzávesszük,
hogy a Szerbia [megsemmisítésére küldött
hadseregünk rövidesen döntő ütközetre
kényszeríti a szerb fősereget, remélni lehet,
hogy a szerbek ellen való büntető expediciót
hamarosan befejezzük.
Az orosz ellen szintén a legerősebb offenzívába mentünk át, aminek bizonyítására
e helyen az orosz vezérkar jelentését hozzuk fel. Az orosz vezérkar Bukaresten át
azt jelenti, hogy „a galíciai ellenfél jelentős
erősítéseket kapott és nagy tevékenységet
fejt ki."
Az orosz ellen való támadó hadviselés
voltaképen most kezdődött. Ha az orosz hivatalos jelentést vesszük csupán alapul, ínég
akkor is megállapíthatjuk, hogy északi seregünk az egész háború folyamán nem volt
olyan kedvező helyzetben és erőben, mint
most. A helyzetünk pedig óráról-órára hatványozott mértékben javul.

Katonai vélemény
az orosz betörésről.
A Kárpátok déli lejtőjén napok óta tartó
orosz támadás bevezető csatározás egy nagyobb ütközethez, mely a Polena—Szolyva
—Dolha vonalon fog intenzivebbé válni,
esetleg a Huszt—Munkács—Ungvár vonalon
nagyobb jelentőségű csatára vezetni, melynek kimenetelétől függ a Felső-Tisza vidékének sorsa; tehát itt részünkről is nagyobb
tartaléknak kell akcióba lépni.
Az ellenséges operáció célja a San—<
Viszlok vonalon álló, seregeink déli szárnyának megkerülése a Kárpátokon innen, a mi>enk pedig ezen szándék meghiúsítása.

A Toronya—Viszkovi hágó s az Uzso- ( vívatnak, tehát Szolyva—Polena—Kovácski-szoros közti Kárpát-szakasz egy erdős, rétnél nagyobb ütközetekre fognak vezetni.
átlag 1000 méter magas hegy vonal, melyen Azon csatározások, melyek az Ung völgyéa hágók is ezen emelkedésben vezetnek ke- ben, a Malomrét táján folytak, ezen ellenséresztül, de egyes helyeken a gerinc megkö- ges operációk nyugati szárnya ellen irázelíti az 1500 méter magasságot. E szakasz- nyozva, ha azonban a z Oroszruszkai hágót
nak szélessége 60 kilométer, mélysége pedig Zemplénben szintén kierőszakolnák az oroSkole—Munkács között 100 kilométer, tehát szok, akkor Kisbereznán át dél felé törvén,
a rajta való átvonulás 6 napi menetet igé- az Ung völgye váMiatik fontosabb működényel még akkor is, ha ütközetek nélkül le- si vonallá, mint a Latorca völgye s a döntő
hetne rajta áthaladni. Ez idő alatt az egyes, csata területe Munkács felől e vidékre tolóegymástól magas hegyláncok által elválasz- dik el.
tott oszlopok között az összeköttetés szüAz oroszruszkai hágó íorszirozása azonnetel és igy ki vannak téve az izolált meg- ban involválja, hogy a Kárpátoktól északra
rohanásnak.
a Khyrownál operáló seregtesteinket előbb
Az emiitett szakasznak közepén feksze- az ellenség Szánok felé inár előzetesen visznek a vereckei és lawocnei szorosok, me- szanyomja.
Bizalommal kell tekintenünk a jövő elé,
lyeknek mindegyikéhez, valamint Uzsok és
Toronyához kocsiút vezet, azonkívül négy mert fel keli tételeznünk azt, hogy hadvezedülőut és több öszvér ut is szeli át a határt. töségünik a veszély elháfitására a kellő inA Munkács—Lawocnei és Ungvár— tézkedéseket megtette s a kozákok aligha
Sianki vasútvonalak szintén ezen terepsza- fogják lovaikat a Tisza vizében megitatni.
kaszon át vezetnek. Minthogy a nevezett
utvonalak erdős hegyláncok között vezetnek, a Kárpátok hágói nagyobb seregtestek
alkalmazását a védelem céljaira kizárják,
ezen helyeken csak egyes kisebb seregtesBerlin, október 2. A nagyvezérkar jelentek kellő tüzérséggel s gyönge lovassággal
alkalmazhatók avégre, hogy a szorosokban ti október 1-én esti 9 órakor: Szeptember
előtörő ellenséges erőket a gerincen előhaladtukban 'megakadályozzák, felfejlődésre, 30-án kiragadtuk a franciáktól Roye és Fresnoy magaslatokat Noyontól északnyugatra.
erejűiknek kimutatására kényszerítsék.
Erről megtévén a kellő jelentést, feladaSaint Mihieítől délkeletre október 1-én
tuk megoldottnak tekinthető s a hátsóbb,
ezen határutak egyesülésénél álló tartalé- visszautasítottuk az ellenségnek Toulból inkaikra vonulnak vissza, hogy részt vehesse- tézett támadásait. A franciák e közben súnek azon ütközetben, melyek ezen csomó- lyos veszteségeket szenvedtek.
pontokon ujulnak meg.
Antwerpen ellen a támadás eredményeAz itt lefolyt csaták már nagyobb betekintést engednek a különböző utakon előtö- sen halad előre.
rő ellenséges seregtestekbe és ezen harcok
A keleti hadiszintéren nincs változás.
kimenetele lesz mérvadó atra, hogy a még
' hátrább a- főbb völgyek egyesülésénél álló (Közli a Wolff-ügynökség.)
nagyobb tartalékaink megkezdjék előnyomuKrisztiánia, október 2. Az Aftenposted
lásukat az ellenség azon vonalaikra, ahol a
katonai
munkatársa, egy magasabbrangu
hadvezetőség az első döntő ütközetet óhajtja
vezérkari tiszt cikket ir a hadihelyzetröl és
megvívni.
Minthogy az ellenség több egymástól Németország, valamint a monarchia helyzeelválasztott völgyben halad előre, a véde- tét kedvezőnek mondja. Igy végzi be solem dolga ezen ránk nézve kedvező hely- rait:
zetet kihasználni, az ellenséges oszlopokat
— Ha épen most a német vezérkar közegyenként és egymásután nagyobb erőkikel
li,
hogy
Antwerpen bombázása megkezdőmegrohanva megverni és a Kárpátok hágódött, hogy sikerült rést ütni a verdun-touli
jára visszanyomni.
Ezen hegyi jellegű ütközetekben tűnik záróerőd vonalán és az- oroszok Narew-voki legjobban az ügyes vezér zsenialitása s az nala megingott, ugy el kell ismerni, hogy
ügyetlen .tehetetlenségé-; itt kisebb
erők
ezek az eredmények valósággal nagyszerű
eredménnyé! alkalmazhatók
nagyobbakkal
szemben, k e v é s elővigyázattal biró, össz- hatást tesznek a kritikusra.
hangban nem működő csapatok könnyen a
Buígária az orosz terv eiíen.
megsemmisülés vagy elfogatáis veszélyébe
juthatnak.
Szófiából jelentik: Szavinszky orosz köAz eddigi harcok, melyek a keleti szár- vet fölkérte a bolgár kormányt, engedje,
nyon Toranyánál a Nagyág s a nyugatin hogy Oroszország Szerbia részére hadiUzsokná! az Ung völgyében fejlődnek, ugy anyagot szállitson. Radoszlavov bulgár milátszik a Vereckei szoroson át a Latorca niszterelnök utalva a hágai konvencióra, elmentén Munkácsnak haladó utak birtokáért utasította a kérelmet.
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Az angoi flotta útja.
A Standard levelezője jelenti Kopenhágából: Falkenbergbe érkezett svéd halászhajók matrózai a Katíegatban, AnJhold dán
sziget mellett harminc angoí csatahajót láttak, amelyek a Sund felé igyekeztek. Több
Zeppelin repült el a dán Jiitland felett. Az
Északi-tenger falé tartottak, ,ahol ifelderitő
szolgálatokat végeztek kétezer méter magasságban. A Zeppelineket az angol hajókon
látták is, de tehetetlenek voltak velük szemben.

Farkasszemet nézraek a németek
a franciákkal.
Páris, október 2. A főhadiszállás jelenti,
hogy az egész csatavonalon alig néhány
száz lépés választja csak el a franciákat a
németektől. A katonák valóságos farkasszemet néznek az ellenséggel. Reimstöl Souan-

i

nig a porosz gárda erős offenzívába ment
át.
FRANCIA ÉS ANGOL HIVATALOS
JELENTÉSEK.
Bordeaux-ban a hadügyminiszter szeptember 29-én reggel közölte a párisi főhadiszállásról érkezett következő hivatalos kommünikét:
_____
— Az ellenség az egész vonalon támad.
Balszárnyuníkon némi előnyomulás .konstatálható. A Meuse magaslatain semmi változás. Woevrenél folytatjuk némikép az előnyomulást.
Ugyancsak Bordeauxból közlik az angol főhadiszállás következő hivatalos jelentését:
— Franciaországban az ellenség az
egész vonalon akcióba lépett. Heves ellentámadásokkal ellensúlyoztuk a németek erős
előnyomulását.
A párisi főhadiszállás ugyancsak 29-ikén
este a következő hivatalos jelentésben szá-

orosz ellen.
A hadisajtószállásról hivatalosan jelentik: Frigyes főherceg, a hadsereg főparancsnoka galiciai hadiszintéren a hadműveletekben beállott hosszabb szünetet arra használta fel, hogy Károly Ferenc József főherceg
kíséretében naponta ellátogatott az egyik
vagy a másik hadtesthez. Ezen szemlék alkalmával, amelyek folyamán az északi hadseregnek csaknem valamennyi csapatával
érintkezésbe jött, ö császári és királyi fenségének különös örömére szolgált, hogy
mindvégig kitünö harci kedvtől lelkesült
szellemet és a csapatoknak az időjárás minden mostohasága ellenére is pompás tartását állapíthatta meg. Az élelmezés, amelynek a hadseregföparancsnok különös figyelmet szentelt, mindenütt bőségesnek és kifogástalannak mutatkozott. Mindennemű hadianyag, különösen lőszer teljes mértékben
rendelkezésre állott.

A Kárpátok szorosaiban.
Budapestről jelentik: Megállapítható,
hogy Uzsoknál a mi csapataink beengedték
jönni az oroszokat, egészen Csontosig, ahol
rendkívül magas hegyek között az ut nagyon megszűkül és ott fogták közre és semmisítették meg a több ezer főnyi orosz csapatot. Itt ugyanilyen taktikával dolgoztak
embereink és látszólagos ellenállást fejtettek ki, de valójában utat engedtek az oroszoknak Alsóverecke községig. Segélycsapataink Husztról, Munkácsról és Vásárosnaményból mentek kijelölt helyeikre és Verecke község körül útját állották az oroszoknak,
valamennyit bekerítették, egy nagy részét
megsemmisítették, a többit pedig a határon
tul kergették vissza. A vereckei előnyomulás tehát nem sikerült, sőt ez a próbálkozás az oroszoknak itt is több ezer emberükbe került. A mi veszteségeink jelentéktelenek.
A máramarosmegyei főispánhoz érkezett' hivatalos jelentések szerint Ökörmezőnél csapataink megütköztek az oroszokkal,
akiket rövid harc után visszavonulásra
kényszevitettek és a határon túlra kergettek.
Ökörmezőn a rend teljesen helyreállott és
a forgalom is megindult. Kőrösmezőn nagy
csapatösszevonások történtek és ott ossz- I

pontosított katonaságunk már megkezdte a
harcot a/ ellenséggel. Az eddigi hírek szerint innen is hamarosan kiűzik az ellenséget megerősített csapataink.

A végleges

kiűzés.

Nyíregyháza, október 2. Máramarosniegye főispánjától jött értesités szerint csapataink Ökörmező tájékán győzelmes csatában megverték a Máramarosba betört oroszokat. Az ellenség rendetlenül visszavonult
a határon. Ökörmező és környékén a rend
és a forgalom helyreállott. Kőrösmező környékén összegyűjtött csapataink szintén felvették a küzdelmet az orosz hadakkal, amelyeknek kiűzése szintén rövidesen meg fog
történni.
BOBRIN5ZKY MINT KORMÁNYZÓ.
Lemberg, október 2. Az oroszok ugy
látszik, abban a hitben élnek, hogy Galícia
már végleg az övék. Berendezték az orosz
postát s ma közhirré tették, hogy a cár Galicia kormányzójává a tnáramarosi skizmapörből jól ismert pánszláv-vezért, gróf Bobropszkyt nevezte ki.

Kedvező a mi helyzetünk.
Bécs, október 2. A Fremdenblatt haditudósítója ma a kővetkező táviratot küldte
lapjának:
— A főhadiszálláson általános, az az érzés, hogy a legközelebbi napok részünkre
kedvező alakulást fognak hoznL A németekkel való együttműködés azt a reményt
keltheti bennünk, hogy az egyesült fegyverek eredményteljesen fogják fölvenni a küzdelmet.
AZ OROSZOK NEM ÁPOLJÁK A SEBESÜLTJEIKET.
Bécs, október 2. Novoje Vremja jelenti
Lublinból, hogy ott tömegesen feküsznek
orosz sebesültek. A sebesültek minden ápolás nélkül ezreivel vannak pajtákban szalmán elhelyezve.
Bécs, október 2. Várnából fielentik: DélOroszországból érkezett utasok beszélik,
hogy Odesszában a kórházak zsúfolva vannak súlyos sebesültekkel. A legtöbb sebesülést srappnell okozta és az oroszok megállapították, hogy az osztrák-magyar tüzérség
nagy pusztítást végzett az orosz csapatokban. Általában panaszkodnak a tiszthiány
miatt is.
...

Szeged, 1914. október 8.
mol be a kulmináló és döntésre megérő francia—német csatákról:
,— Balszárnyunkon folytatjuk ma is a
harcot, az Oise és La Sommenál. La Sommetól északra a lejtős tájon némiképp előrenyomultunk. Az Oisetól a Reimisig terjedő
vonalon a németek több ponton hevesen támadtak bennünket.
A középen Reimstól Souainig a porosz
gárda erős offenzívába ment át. Jobbszárnyunkon (Lotharingia és Vogézek) semmi
különösebb esemény még nincsen.
SZIBÉRIÁBA KERÜLNEK A HADIFOGLYOK.
Bécs, október 2. Az orosz fogságba jutott
katonáinktól levél érkezett több helyre, melyben azt irják a foglyok, hogy Szibériába viszik őket.
ANGOL BOMBA — HOLLANDIÁNAK.
Berlin, október 2. Amsterdami jelentés
szerint tegnap Maastricht holland város fölött megjelent egy angol repülőgép, amely
fehér lobogót lengetett. A repülőgép ennek
ellenére bombát dobott a semleges városra.
AZ URALKODÓHÁZ ÉS A HÁBORÚ.
A bécsi Korrespondenz Wilhelm „A császári ház és a háború" cimen a következőket irja: A monarchia egyik legnemesebb
hagyománya, a nép és a dinasztia sziklaszilárd egyetértése és sorsuk törhet len közössége fölemelő módon jut kifejezésre a háború folyamán is. A legfelső uralkodóház férfi és nőtagjai versengenek abban, hogy odaadásteljesen tevékenykedjenek hatáskörükben, akár a hadvezetés terén, a hadiszintéren, akár ahol a háborúban szenvedett sebek gyógyításáról van szó. Az uralkodóház
tekintélyes számú hercege részt vesz a háborús operációkban. Frigyes főherceg vezeti tudvalevőleg a hadsereg főparancsnokságát, amelyhez tudvalevőleg Károly Ferenc
József főherceg is tartozik. József Ferdinánd
főherceg az Auffenberg-seregben vezette
hadosztályát, majd önálló csapat vezetését
vette át. Péter Ferdinánd főherceg hadosztályával szintén az Auffenberg-féle hadseregben harcol, Lipót Szalvátor főherceg mint
tüzérségi főfelügyelő működik és mint ismeretes, több izben tüzérségi pozíciókban részt
vett a harcban. Károly Albrecht főherceg
egy lovas hadosztály törzskarához van beosztva, amely már 11 ütközetben vett részt.
József főherceg egy gyalogos hadosztály
parancsnoka és több izben állott már a harc
tüzében. Mint az önkéntes betegápolás főfelügyelője, Ferenc Szalvátor főherceg fejt
ki nagyarányú tevékenységet. Ugyanezen a
téren működik Jenő főherceg, akinek egészségi állapota nem engedi meg a háború szinterén való működést. A tizenkilenc éves
Miksa főherceg, akit a felség nemrég nevezett ki zászlóssá, most részesül gyakorlati
kiképzésben. A fenséges asszonyok példás
buzgalommal működnek a háború sebesültjei és áldozatai érdekében. Több hercegnő
tudvalevőleg mint betegápolónő teljesít szolgálatot. Mária Terézia főhercegasszony a
Vörös Kereszt tartalékkórházában
tartózkodik, Mária Jozefa főhercegasszony az
Augarten palotában rendezett be példás kórházat, Izabella Mária főhercegnő, a hadsereg főparancsnokának leánya a hadiszintéren fejt ki betegápolói működést és Budapesten Auguszta főhercegasszony, József főherceg felesége fejt ki áldásos működést a
sebesültek érdekében. A beteg és sebesült
ápolás érdekében működő fenségeken kivul
más hercegnők a jótékonyság legkülönbözőbb eszközeivel, a kórházak látogatásaival,
a sebesültekről való gondosságukkal igyekeznek a vigasz sugarával elárasztani a beteg ágyakat, igy különösen Izabella főhercegasszony, a hadsereg főparancsnokának
félesége és Blanka főhercegnő leányaival,
valamint Valéria főhercegnő.

Szeged, 1914. október 3.
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mi történik a menekültekkel.

nekülteket el nem helyezték, az ország területére ujabb csoportokat ne bocsássanak
be. Ezeket zárt vonatokban Ungarisch-Hradischba szállítsák, ahol egyelőre otthont
kapnak. A galiciai és bukovinai menekülteknek, miután ezek kivétel nélkül osztrák állampolgárok, itten történő gondozása Ausztria költségére történik.

A háború következményeként néhány
hét óta igen sok galíciai és részben bukovinai lakos érkezett Magyarországba és különböző helyeket szállt meg; Szegedre is
jött köziilök néhány. Sándor János belügyminiszter most ezek dolgában rendeletet bocsátott ki, amely a polgármesteri hivatalhoz
ma érkezett meg.
Elrendeli a miniszter, hogy ezektől a
A miniszter tudatja, hogy a magyar kor- most hozzánk került idegenektől nem lehet
mány az osztrák kormánnyal abban egye- megkövetelni ama '(feltételeket, melyeknek
zett meg, hogy ezeket a menekülőket, ha igazolását rendes körülmények között a náaz ország határát már eddig látlépték és va- lunk letelepedni akaró külföldiektől a törgyontalanok, egyelőre
Szatmárnémetibe vény alapján meg lehet kívánni. Ha azonban
irányítsák, ahol ideiglenesen gondoskodnak a kényszerítő ok megszűnése után akadnak
róluk. A vagyonosoknak megengedi, hogy közöttük olyanok, akik a hazájukba visszaaz ország bármely részébe utazhassanak és térni nem akarnak, ezekkel szemben a törmegszállhassanak, persze ezek is csak ideig- vényt kell alkalmazni annak idején. A valenesen.
gyonos menejkülőket, éppen ugy, mint a
A megállapodás azt is magában foglal- szegényeket, a legnagyobb gondossággal
ja, hogy mindaddig, amig a már itt levő me- [ össze kell irni és nyilvántartani.

Szerbia összeroppantása.
A hadsereg főparancsnoksága közli:
Szerbiában elért különböző sikereink ellenére a szerb sajtó ujabban ismét koholt győzelmi hirek terjesztésével és bandabetörések nagyításával hangulatot igyekszik kelteni, hogy a szerb hadseregnek bizonyosan
bekövetkezendő és már szerb részről is felismert összeomlását leplezzék. A külföldi
sajtónak a balkáni hadszintéri helyzetre vonatkozó különböző hamis beállításával szemben röviden és velősen megállapítjuk, hogy
nemcsak h o ^ a Drinától keletre elfoglalt
összes állásainkat tartjuk biztos hatalmunkban, hanem hogy szakadatlanul tovább is
tért hódítunk^ (Közli la miniszterelnökség
sajtóosztálya.)
Hivatalos jelentés, kiadatott október
2-án délután. Szerbiában levő csapataink
hét nap óta támadó harcban állanak. Offenzivánk eddig az erősen elsáncolt és drótsövéunyel védett állásokon elhelyezkedett ellenséggel szemben lassan, de eredményesen
halad előre. Bosznia egyes, a szerb és montenegrói katonaság, valamint irreguláris csapatok által nyugtalanított részeinek megtisztítását erélyesen megkezdtük. Ezen közben
tegnap egy teljes szerb zászlóaljat bekerítettünk, lefegyvereztük s hadifogságba szállítottuk. A negyedik honvéd hadosztály megsemmisítéséről terjesztett szerb állítás a
szerbek fantáziájának bizonyitéka. Ez a hadosztály, amint arról a szerbeknek a legutóbbi napokban ismételten alkalmuk volt meggyőződni, a legjobb állapotban, a harcvonalban van és ép ugy, mint Visegrádnál a legutolsó védharcaiban is, dicsőségesen vett
részt. Potiorek, táborszernagy.
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ás? közbelépés
a szerb kormány mái.
Szófia, október 2. A nisi bolgár követ,
Csolakandics, a kormánya nevében felszólította a szerb kormányt, hogy sürgősen szüntesse meg a macedóniai tarthatatlan állapotokat, melyek a bolgár közvéleményt állandó izgalomban tartják és könnyen azt eredményezhetik, hogy a macedóniai bolgár testvérek elnyomatása miatt megmozdul a nép
ellenszenve. A bolgár követ hangsúlyozta,
hogy ha Macedóniában a mostani állapotok
tovább tartanak, ugy ez jelentékenyen megnehezíti a bolgár kormánynak azt az elhatározását, hogy megmarad eddigi álláspontján. A bolgár követ fellépése barátságos, de
komoly formában történt.
A MONTENEGRÓI TRÓNÖRÖKÖSPÁR
VESZÉLYBEN.
Budapest, október 2. Daniló montenegrói trónörökös feleségével Antiváriba érkezett. A partraszálláskor egy osztrák-magyar
aviatikus bombát dobott le, de a trónörököspár sértetlen maradt.
A NÉPFÖLKELÖK SZABADSÁGOLÁSA.
Bécs, október 2. A hadügyminiszter elrendelte, hogy a kiszolgált népfölkelök létszánifeletíiség alapján Iriem szabadságolhatok.

Szórványos koSeraesefek.
A Budapesti TudósUó-ban illetékes helyről megcáfolják a koleráról szóló mindenféle
túlzott
híreszteléseket.
Elismerésre
méltó
nyíltsággal nyilatkoznak arról, hogy a kolerában szenvedő orosz sereggel
küzdelemben
álló katonáink soraiban föllépett a kolera és
orosz hadidfoglyok és saját sebesültjeink haza
szállítása révén felütötte a fejét több helyűit
az országban. Azonban konstatálják itletékes
helyről azt is, hogy a betegség lefolyása legtöbb esetben kedvező, a járvány
enyhének
mondható és hadseregünk általános
egészségügyi viszonyai aggodalomra nem adnak
okot. Az ország egyes helyén eddig csuk Budapest, Nógrád, Heves, Zemplén, Bereg, Szabolcs, Békés, Trencsén és
Szebenmegyékben,
valamint Budapesten, Nagyváradon,
Komáromban és Újvidéken konstatáltatok
egy-egy
megbetegedés. Budapesten össze-vissza 15, a
miből látható, hogy csak szórványos
esetekkel állunk szemben, amelyek sehol járványszerű aggályos jelleget nem öltöttek és az orvosi karnak, hatóságoknak és a
nagyközönségnek öntudatos közreműködése mellett nem
is ölthetnek. (Közli a miniszter elnökség sajtóosztálya.)

Amerika és Japán érdek-ellentéte.
Hetek óta jönnek a hirek arról, hogy
Amerikában nagyfokú izgatottság észlelhető
s az amerikai közönség egyre tüntet Japán
ellen, mely az európai világháborúba való
beavatkozásával fölkeltette a bizalmatlanságot s még hatalmasabbá és izzóbbá élesztette az amúgy is olthatatlan japán-gyülöletet.
Lassanként most azután világosság deriil arra is, hogy a japán beavatkozás miért keltett föl az amerikaiakban oly nagyfokú bizalmatlanságot. Anglia és Japán ugyanis
szövetségesek és ennék a két nagyhatalomnak bizonyos keletázsiai terveik vannak, a
mik veszélyeztetik az amerikai Unió keletázsiai érdekeit. Ez angol-japán tervekről valami kellemetlen indiscréció révén tudomást
szerzett egy olasz diplomata, aki azután a
dolgot egy olasz újságban szóvátette és leleplezte. Ez a terv elsősorban a hollandok
ellen irányult. Amikor ugyjanis Hollandia
semlegességi nyilatkozatot fett, ez a nyilatkozat nem eléghette ki Angliát, mert nem
volt — szerinte — elég határozott és energikus, mire azután az angol kormány tudomására hozta Hollandiának, hogy ezen semlegességi nyilatkozata után nem lesz abban
a helyzetben, hogy Japánt megakadályozhassa abban, hogy meg ne szállja Hollandia
keletázsiai gyarmatait. Erre Hollandia egy
határozottab és energikusabb formájú semlegességi nyilatkozatot tett. A dologról
azonban valahogy tudomást szereztek az
amerikai Unió politikai és kormánykörei is,
inire Japánnak kategorikus és félre nem
érthető formában tudomására hozták, hogy
a japán hadmüveletek kiterjesztését délfelé,
a Fülöp-szigetek irányába, semmi körülmények között meg nem tűrik s minden ilyen
akciót erélyesen visszautasítanak, söt fegyveres erővel is megakadályoznak. Világos
ugyanis, hogy ha Japán megvethetné lábát
a maláji szigeteken, ugy ez Amerikának a
Fülöp-szigeteken való uralmát és a Csendes-tengeren való hatalmát is veszélyeztetné. sőt az amerikai uralom végét jelentené.

ftlNDENÜTT KÉRJEN HATÁROZOTTAN

Vendéglőben

c

KORONATANÁCS SZINAJÁBAN.
Berlin, október 2. Itteni beavatott részről közlik, hogy romániai illetékes forrásból a helyzetet kedvezőnek jellemzik abban
az értelemben, hogy Románia fentartja eddigi semlegességét.
A Kölnische Zeitung szerint már a legközelebbi napokban koronatanács lesz Romániában. Károly király, aki jelenleg Szinajában tartózkodik, felkelt ugyan az ágyból,
de még mindig szenved és ezért a koronatanács minden valószínűség szerint nem Bukarestben, hanem Szinajában lesz.
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A Kárpátok védereje.
(Cholnoky Jenő Kárpálok legjobb ismerője, az orosz háborúról. — Hadsereg nem
jöhet át a szorosokon.)
(Saját tud ősit ónktól.) A Kárpátok hatalmas. termiészetes erődítményében egy pillairatig se "inogjon meg bizalmunk, mert ezzel
csak Iháláílanságot itamushunk az előrelátó
•természet: ellen, amely oly megvívhatafen
védő körülkaroló várról gondoskodott. Hogy
tényleg milyen jelentéktelen: a világháborúiban- győzdimünkre 'nézve ez a betörési kaland
és hogy mennyire bizhatunk a Kárpátok védőerejébeai, rá fog-mutatei .inegdönthetetl-en
ítén.ye'klkel. a tudós Cholnoky Jenő professzor,
aki a legjobb .ismerője a Kárpátok geologiai
alakulatának és stratégiai él'ler.fállő erejének.
A világhírű geographas által adott, interjút a
következőkben közölijük:
— A mii haderőnk egyik része Przemysl
tájékán, keeltre fordult arcvonallal áll, a másik hadseregünk pedig Bukovinában van. A
kettő együtt
működik cs fogja közbe az
oroszt. A iharc tehát, az igazi harc Przemysl
és Csernovitcz tájékán folyik. Amiig itt a hadseregünk elfcrriáll, legyőzve nincs, addig az
oroszok a Kárpátokon kresztüi nagyobb haderővel -menni nyomlulhatnak be. Mintáin pedig
hadseregünk mindkét helyen, hatalmas megerősítéseket nyert, tehát nemhogy bajban volmdnk, hanem a legnagyobb valósziinüség szerint az orosz sereg ép olyan katasztrófába rohan; mint Kelet-Poroszorszában, vagy mint
Mukdennél a japánokkal szemben. Az orosznak
tudnülik minden esetre eredményre van szükségük, amire hivatkozhatnak, hogy a franciák
íc ne tegyék a fegyvert. Képzelhető, hogy mb
lyeni diadalmas telegrammbt menesztették —
persze kerülő utón — Bordeauxba. Nem hihető, hogy a franciák felüljenek nekik, mert a
francia is. tudja azt, ami; a mi publikumunk
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sajnos1, neami tud: hogy aboz, hogy az oroszok a Kárpátokon át behatoljanak, ahoz legalább egy milliónyi haderő keli muníciókkal
és élelmezési felszereléssel. Ilyen hadsereg
élőretolásához a hegyekbe hónapokat
vesz
igénybe.
— A Kárpátok szorosain bevezető utak
hadsereg -mozdulataihoz rendkívül kényelmetlenek. Néhány sziklafal leomlasztásával, hidak elpusztításával, .a patakmedrek 'felduzzasztása következtében az országutak elroimbclásával, pár nap alatt annyira, járhatatlanokká telhetők ezek az utak, hogy hónapok
kellenek hozzá, aurig -ott miunioiós kocsik keresztül mehetnék. Eszünk ágában' sincs most
Ir-ongálni az utakat, mert még magunk akarunk
azokon keresztül Galíciába jutni. Mindez nem
fontos kérdés. A múlt napokban aggódtam a
franciaországi harctéré® történtek miatt. Féltem, hogy 'várakozáson felül nagy an.gol haderő 'jött a franciák segítségére. Ma már azonban teljesen meg vagyok nyugodva, hogy
.egy-két hét múlva Verdim elesett, a francia
sereg szétveretett és Franciaország uj korí.nányoyal az élén siet megkötni a békét. Akkor pedig jaj az orosznak! Még az -sem volna
baj, ha- egész az Alföldiig előtolnák az orosz
hadseregeket, csak annál) nagyobb lesz a katasztrófa, amely ezt az oktalan taktikát nyomon fogja követni.
— A Kárpátok rengeteg erdőségekkel borított lakatlan területe, "nehezen járható utjai
sokkal, de sokkal nagyobb akadályt képeznek, hogy. sem nekünk ott komoly orosz betöréstől kellene félnünk mindaddig, amiig galiciai hadseregünk tökéletesen szét nincs verve, Ezt a kétmillió hadsereget pedig határozottan fölényesebb vezetésünk tudatában nem
kell féltenünk. Csak autókor már az. osztrákmagyar hadsereg egyetlen, ágyúlövést sem
tehet Galíciában, akkor kellene gondoskodni- a
Kárpát útjainak eirombolására s akkor is tíz-
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Szombaton és vasárnap
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1. rész.
A német császár szónoklata a
berlini palota erkélyérő!.
Berlin a mozgósítás alatt.
A hadiállapot kihirdetése.
A képviselők a parlament ülése
0
után elhagyjáka császári palotát.
A császár tábori egyenruhában
istentiszteletre megy a székesegyházba.
A „Francerek" hadba mennek.
Egy tábori kórház elindulása.
Í'S l A népfelkelők őrzik a vasutakat.
Az Alexander gárdaezred háborúba indul.
Vilmos császár szemléje a király
ulánusok és a 73. ezred felett
Hannoverben.

®

®
®

Az egész hadtest diszfelvonulása,
rohama, ulánusok a tűzvonalban, stb. stb.

2. r é s z .
Házak, melyekből lőttek, büntetésből szétromboltattak.
Katonai pékműhely egy belga
színház bejáratában.
A honvédek ellenséges területen.
Barrikád levágot fákból Loucin vár
előtt.Drótsövény akadály. 42-es
mozsarak
hatása.
Hidászok
_ munkában.
Önkéntes céllövők felügyelet mellett lövészárkot ásnak.
A felrobbantott lüttichi nagvhid.
Berlin. Szedán ünnepély. Hadizsákmányok elhozatala.
Bécs. Hazafias tüntetések a hadügyminisztérium előtt.
Bécs. A német konzulátus szövetségesünk egyik nagy győzelmét adja tudomásul.
Bécs. A német Skutari-különitményt, amely délen sikeresen
harcolt velünk, Németországba

való visszatértében megvendégelik.
A Bécsben szervezett lengyel céllövő
szövetség
elindulása.
Zgórsky; az osztrák főrendiház
tagja, Hierhammer alpolgármester jelenlétében beszédet
intéz a csapatokhoz.
3. r é s z .
Tábori élet Lemberg környékén.
Frigyesfőherceg hadfőparancsnok
és Károly Ferencz József trónörökös a harctérre indulnak.
Monitoraink Belgrád előtt.
Elfogott francia hajó „Francé"
Zimonyban.
Tengerésztisztek a monitorokon.
Orosz hadifoglyok beszallitása
Lembergbe á Tryká-i ütközet
után.
Elfoglalt tábori konyhák, kozák
lándzsák és egyébb fegyverek.
Elfogott kozák lovak.

E® Előadások szombaton 5, 7 és 9 órakor, vasárnap d. a. 2 órától
| éjjel 12 óráig.
Rendes Sselyárak.
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szeres haderői könnyű szerrel' fel lehet t a r tóztatni. A tömösi szorosnál háromszáz honvédünk két napig tudott feltartóz tani huszonötezer orosz katonát. A mi szerbiai előny omulásunk ugyanilyen nehézségekkel
küzdött
eleinte. Sokkal okosabb volt ezt a z országot
bekeríteni 'és nyugodtan megvárni; amiig megeszi a f é s z k e s . . . mondjuk — felkelés.
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Katona halál a Dngomcn téren.
(Saját tudósítónktól.) -Fensége® 'dolog a.
katona-halál; amikor kint a csatatéren, golyók fütyülése, á srapnel!) .sivités-e, m Agyuk
bömbölc-se közben kidől a sorból egy vitéz és
lelke elszáll, a, rettenetes koncert túlvilági
hangjaitól fcisérvc. Fensége® .a katona-halál,
.amikor a szuronyok pillanatnyi villogás,a és
a hazai földnek mind talpalatnyi védése közben, -összeesik egy .hős és porladozó testével
is fen t a r t j a az ellenséget. Anniikor <a .diadalmasan száguldó sor elején egyszerre összeroskad a bátor katona alatt a kilőtt lova és
a többiek elgázolják és' tovább r J i a n n a k :
csak előre!
Fenséges a katona-halál, amikor ,a nemes
kötelesség teljesitése közben éri az embert:
kint az ágyuk irányjifláisámá.1, a. fríszantalt
zászló lobogtat,ásánáil, a győzalmesön megbódi-tott vár első felkarnál. iFeusóges a kat-onaha-iál a. csaták héresai küzdelmében mindenütt, ahol csak a hazáért, a többiekért, a
testvérekért és bajtársiakért meghalni lehet.
Szomorú és szivettépő ,a katona-baláil, a
kórházak fehér ágyain; jajszótól bangó-,
bosszú, végnélküli éjszakákon. Gyötrő, fájdalmas a kat-orna-halál idegen földön, az ellem-ég
között: -Kiint névtelen falvaik roskadozó s-pitáljaiban; tál hegyen-völgyön, felgyújtott
•konyhák .mellett, egyedül, elhagyottan,; meszsze a szeretteiink tői ,az emlékek, vágyak, törekvések bánatos romhallniazáu
I>e tálán legmeglha'tébb az a * aton-a-haláJ,
a,moly ma történt Szegeden. Délről, -a szerbek földjéről hoztak nehéz sebesülteket. óvatosan omeltók lle őket a. viiill-aamos kocsikba, A
villamos csöndesen, méltóságteljesén gördült
be ia város felé; imiintha még a. .kerekek is óvták, 'féltették volna ,a -drága terhet, alig búgtak, áillig rázkódtak.
És amikor -a Csongrádi palota elé ért. a
villamos, akkor hirtelen felj-ajdu.lt az egyik
súlyosan sebesült katona. -Szenvedő arcán
fájdalmas mosoly jelent meg -és gyönge hangon sugltia társaihoz,:
— Kérek -egy kis vizet!
A bekötött fejű, uciná-n mczdaiilatlaiuii
fekvő hősök tovább -adták lassan .a kérést és
-a kait-oin-a kiszáradt Ajkaihoz nem sokára friss
viz tapadt. Aztán tovább gördült- -a villamos.
A Dugonics-téri kitérőben megállt és várta a
temető -felől jövő kocsit. .-Itten ia katona ismét
feltápászkodott, bágyadt tekintetével körüilnézét, felsóhajtott és halva hanyatlott
vissza
a hordágyra.
iA lesújtó hir egy pill-lainlát -alatt elterjedt,
A ikposiiikat körülálló .férfiak kegyeletesen leemieilitiák Ikailapjukat-j bent a villamosban a
többiek hál-k imát mormoltaik és lefogta az
egyik b a j t á r s <a kiszenvedett -bős szemeit, Azután -a kocsi ismét elindult -a Ikóriház f-elé, ahol
a
gyógyulás várj>a a sebesülteket és ahová az
egyi'k vitéz -már osialk holtan tudott -elérkezni.

— A járvány-bizottság ülése. A járványbizottság Bokor P á l polgármester-helyettes
elnöklésével péntekén délután ülést -tartott.
Az ülése,n Faragó Ödön dr. tiszti főorvos azt
a kitűnő ideát vetette fél, hogy -a város két
állomásán,afc közvetlen közelében járványbarakkot kellene építeni, amelyeikben -a Sze~lj gedre száiM'itot-t betegeket 5 u-api-g -megfigyelik. A terv meg v-alós i-t ás a 'elé azon az egyéb!§j ként mi-nden bizonnyal áthidalható financiális nehézségen kívül, hogy .a -barakkok épit-é-
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se 60—70,000 korenábá, kerül, az az akadály
•hárul, hogy az építkezés' 4—5 hetet igénybe
venne. A járvány-bizottság tehát ugy határozott, hogy a Szeged-állomáson érkezett sebesültek számlára a vasúti internátust rendezi be megfigyelő kórházzá, Szeged-Róku.s közelében pedig ttiaíladéktalainul megfelelő helyiség után néznek. Megállapításit nyert a bizottság ülésén, hogy Szegedem eddig két ko~
leragyamus eset fordult ©lő, amiről nyomban
jelentést tettek a balügy min iszteraek. A bizottság- tagjaim kívül ,az ülésen Lichtenegger
Lajos dr. ós Réthy László dr. főtörasprvosek
valtak jelen.
-- Az ajánlattevők figyelmi be. Azon
iparosoknak és vállalkozóknak, akik az e napokban katonai 'felszeretési cikkekre hirdetett .pályázaton részt kívánnak venni, -a szegedi kereskedelmi és iparkamara figyelmükbe -ajánlja, hogy 4-én délelőtt az érdekeltekkel a .részletes föltételeket is .módjában lesz
közölni és ugyanekkor ajánlati blankettákat.
is rendelkezésre bocsát. Minták a kamaránál
már most is megtekinthetők és amennyire a
m á r rendelkezésre álló adatokból tehetséges,
szívesen szolgál felvilágosításokkal a kamara
titkári hivatala.
— A hadsegitő bizottság csütörtök dél
után tartotta -meg .fennállása óta a negyedik
heti illését. A titkári -jelentés- erről az egy
hónapos fönnállásTÓl meglepő adatokkal, számolt he a bizottságnak. Szeged város hazafias és áldozatkész közönsége adományaiból
több ezer ruhadarab .mintegy 15 nagy ládába
-csomagoilva utrakészem áll, hogy rendeltetéisi helyére — a harctérre josison, ahol. ia katonák ezrei fogják áldató mind azokat, kiknek
áldozatkészsége emyihiteni törekedett amúgy
isi küzdelmekkel ós .nélkülözések-bet teljes hely
zétüket. Csaknem egy egész ezredet látott el
fehérneművel és meleg téli ruhával egy hónapi működése .alatt a hadsegitő bizottság,
amellett a. szegedi összes- katonai kórházakat
több ízben kisegítette összesen 1160 darab fehérneművel, toll és bemgerpárnákat adott, a
nehéz sebesültek .részére, 200 .mankót osztott
ki a. sebesültek között, akiket- .még papucsokkal is ellátott. A bizottság műhelye most készít a kereskedelmi iskolai kórház részére 100
párnahuzatot és megkezdte a vasúti kupékban elhelyezendő sebesült-párnák készítését.

Meddig tarthat a háború.
Hosszúnak elég bosszú a háború már eddig is. Azoknak is, akik csinálják, nekünk is,
akik nézzük. De ,az entente, a nagyszájusk
közkereseti társasága azt publikálja, liogy
lesz még hosszabb is. Eltarthat még két- esztendeig, sőt két hónapig is. :Ez a'sőt két hónapig valamivel komolyabban, vehető, mint a.
két esztendő. Azonban az igazság az, hogy
nincs ma emberi elme a világon, amely csak
fejteni i.s tudná, hogy mikor lehet vége a háborúnak. Ez ,a liosszu háborúról való hír
csak politika. Minket ijeszteni akar, franciát,
angolt, .muszkát, vigasztalni.
Hat héttel ezelőtt még a rövid háború
volt odaát a jelszó. Akkor még Poincaré Berlinben akarta megülni .a sz-edáni évfordulót.
A cár bécsi ós budapesti kirándulásra készült. Anglia flotta-miniszter©, ,aki most olyan
hirtelen megnémult, akkor még letette r á az
esküt, hogy szeptember közepére a német
flottának m á r a r o m j a i t is elnyelik a végtelen óceánok. Ebből a röv.id háborúból azonban neon lett semmi, azért került most sorra
a liosszu. Ha le ne,m .győzhetnek bennünket,
ki fognak éheztetni. Nem az. győz, akinek
bátrabb ,a katonája és jobb az ágyuja, hanem
aki tovább győzi idővel. Ök várhatnak, mondják.
A háborúról, ilyenformán csakugyan
akár harmincéves háború is lehetne, ha sók
„ha" nem. volna. Az -első: ilia. a franéia nemzet továbbra is némán tudná tűrni fiai vésziét, ipara és kereskedelme sorvadását, dicsö-
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A műhely -vezetősége a közönség .adományai- Dobó István, Va.rg,a Antal, Pap Antal, öldög IllJáis, -Dobó József -és Beadán János iéssból begyült, minden darabot felhasznált. A
katonák részére hasznavehetetlen fáhérne- teteis jelentést tettek a kerületükben lakó - m-üekből Teleky Lászlóné igen nagy ügyes- góly-tikárő és segélyezetitek viszonyairól. W
seggel gyermiekruhákat ikészitöttf, im^iyakcit jelentések kapcsán igen megszívlelendő dAla tél folyamán foginialk kiosztani -a badbavo- gák kerültek nyilvánosságra. 'Elsősorban az
nuilt katonák gyermeked között, A bizottság államsegély ekre j ogosultaik jegyzéke, a gaz a titkári jelentés, során telkes köszönetet dák szerint nem helyes alapon áiVAttatoft ö-.-/..mondott Totis Rezsőnek, a Temesvári Gyap- sae. Vannak húsz, negyven, .sőt hetven holj ú i onálárugy.ár igazgatójának, ki hálára köte- das, tehát jelentős vagyonnal kiró földbirtolező előzékenységgel s igen -nagy összegű ár- kasok családjai, kik 60—80—100 korona havi
engedménnyel bocsátotta a hizottságnisík a segélyt kapnak, holott arra egyáltalán ram
szükséges pamutot rendelkezésé'-©. Ugyan- szorulnak rá, mert birtokuk után a családcsak őszinte hálával szavazott köszönetet juk m-cst is több ezer korona jövedelmet kap.
Koh-n Márkus bécsi szövőgyáiros.nak, iki .szin- Az ily segélyezettek ,a kapott, segélyt, takatén nagy összegű engedménnyel tette tehetővé réktárba r a k j á k . Ezzel szemben van igen sok
a hósapkák és kézvédőik beszerzéséi A mai szegény 2—3—5 holdon tengődő földbérlő, a
napon beérkezett adományok -egyik csoport- kinek családja azon a címen, hogy földié
ját itt közöljük: Pásztor Józsefné 10 hósapka, van & .azon gazdálkodik, .segélyt nem kap. A
10 pár érmelegitő, 16 trikó, Heszlényi Jó- segélyek aránytalan és helytelen kiosztása
zsefné 12 haskötő, dr. Krausz Józsefné 3 hó- nagyon nehéz gazdasági helyzeteket teremt.
sapka, 2 pár érmelegitő, 2 trikó, 15 fehérne- A munkabíró gazdákat, -mmikasokat, cselémű. 1 nagy darab szőrme, 12 pár harisnya, deket hadba vitték g igy a földek müvetekére
Pinkovits Ödönné 1.0 korona, Schw-artz H-en- .ezeknek hátramaradott családtagjai, asszo7-ikné 1 vég flanell, 21. méter haskötőnek va- nyok és1 leányok vannak hivatvá. Ezek az
ló, 20 pár kapca, 14 fehérnemű, 3 trikó, 4 pár .asszonyok ós leányok azelőtt napszámba j.írcsuklóvédő, Vadász Sáindorné 7 hósapka, Lá- tak s végezték a kapálást, gyümöle szedést,
bas Endrémé 2 párna 4 huzattal, 5 fehérnemű, szüretet, bet,akarást stb. Most azonban ezek
! bokavédő, Faiícs Fe-renené 1 muff, 1 prém, mind -segélyt kapnak s jövedelmük u r a t ,
6 pár érmelegitő, i f j . K-ettar Józsefné 8 ing, munka nélkül nagyobb, mint volt ezelőtt, mi10 haskötő, Sch.aff.er Ida 2.5 méter flanoll, kor napszámba jártak. Igy ezeket most hiáApró Aranka és Ducika 2 hósapka, 1 pár ha- ba hivj,a .a g'azdia munkára. Pl. egy serdülő
risnya, Heszlényi Béláné 4 hósapka, Balassa leány napi 2 korona napszám .m-élte't sem
Ilus- 6 drb prém, Gersitmam.n Margit 2 prém, hajlandó elmenni családi vagy gazdasági
3 pár érmelegitő, Weis,z Fanni 2 hósapka, 2 munkára, meri — úgymond — őt az á l l v a
kötetes eltartani. Ennek az lesz a következpár érmelegitő.
ménye, hogy .a. földek egy része .műveletlen
— Hegedűs Gyulaldvált a Vígszínháztól. marad, .aminek a mostani válságos helyzetA háborúra való tekintettel -a Vígszínháznál ben roppant következményei lehetnek. Táris változások állottak be, melyek -október 1-től gyába továbbá a bizottság m alsó tanyai tekezdődőikig léptek életbe. A tagok u j szerző- rületen esetleg felállitandó gyermekvédő hedést kötöttek, amely szerint fizetésüknek 60 lyek ügyét. .Kimondta a bizottság, liogy a
százalékát kapják egyelőre. lAz u j szerződésit tanyavilágban sehol nincs szükség gyermekminden tag aláirta, csak Hegedűs Gyula a védő helyek .MállátásáPa. s igy kár volna
kiváló művész nem, ,aki békés megegyezés azokra a közpénzből költeni. A tanyai munalapján kivált a Vígszínház kötelékéből'.
kásságnak egész mások a viszonylatai, mint
a városi munkásoknak * ott .a gyermekvé— Segélyakció Alsótanván. Az ais'tadelmi .kérdéseiket ©gyes szomszédsági és csa•ny.a.i segélyező bizottság mu.lt vasárnap tarládi körzetek mindenféle védőhe'yek nélkül
totta havi beszámoló gyűlését Alisókö.z,ponton.
;iis igen .helyesen imieigcldják. Nem is volna reA gyűlésien a bizottság tágjai teljes számban
mélhető, hogy a tanyai lakosság még a néjelentek meg, mintegy száz gazda. Az ülépesebb Részkén vagy Szemtróháfytel&ken A
isen Gerle Imre d.r. elnökölt s .a kerületi alc gyermekvédő helyeket igénybe venné. Kübizottságok elnökei: ördög Vince, Födi Felönben egyes kivételes 'etset.eib.ben a gyermekrenc, Magyar Péter, Dobó János, Szél; János,
ségie teljes (napfogyatkozását — politikusai
hibájából,
A második h a az oroszt illeti. Az orosz
udvarnak nyilván kapóra jött a háború, a
panamista nagyhercegek pártja, ki is forszírozta, mert a tartós bélke veszedelmes- malomköve á cárizmusnak, lAz orosz birodalom lassan bomiadozik. A háború első hetei forradalmi hírekkel voltak tele, melyeknek folytatása eddig nem következett. iA,z elnyomottak,
a hitükben, bizalmukban százszor megosaiottan készülteik elválni, de az ő percük még
nem ütött. Nem üthet addig, mig életerős az
orosz hadsereg, mely minden háborúban döntő szerepet játszhat, amiig az orosz nemzet
ugy akarja. ,Az orosz bálvány azonban, mely
mindig repedésekkel Van teli, hosszú háborúban könnyen .összeomlik. A cári hatalom
ágyukra és puskákra, támaszkodik. H a kitűnik, hogy ez a fegyver csak az orosz nemzet
rabláncon tartására jó, de kifelé nincs értéke,
•az orosz nemzetiségek sietnek u j bálványt
keresni, Ez pedig már körülbelül .kiderült
Mandzsúriában eltört az orosz kard, Galíciában .megtompult e kicsorbult. H a ott is eltörik, abba ugyan az orosz nemzet nem fog
belepusztulni, de a cár személye igen. Annak
tehát a hosszú háború, mely az első döntő
veszteség .mellé .meghozhatja a. másodikat,
nem kívánatos.

véért talán szívesen elnyögné Anglia még
szárazföldi veszteségeit is. Katonai dicsősége
neki .sose volt, azt tehát féltenie sem kell. De
világhatalmának alapját gyarmatai teszik
és annak őre >a flotta, h „világ első" flottája.
Gyarmataiban lázadás van ós flottáját vereségek érik. Hozzá szégyenteljes vereségek kis
német hajók tói, melyek guerillá-hareok'ar
folytatnak ellene a vizek tömérdek sivatagán.
Morális vereségének .nincs egyéb gyógyítója,
mint az a. vigasz, hogy „tétlenségre kárheztat.já a német flottát." De .a német flottának
.ilyen tétlensége mellett egy hosszú háborúban az egész dicsőséges angol flotta a tenger
fenékére kerülhet. Tehát Angliának nem a.
hosszú háború, hanem ,a gyors béke az érdeke.
Mi pedig, akiket ijeszteni .akarnak a h szszu háborúval, a r r a csak azt mondhatjuk.:
ha hosszú lesz a háború, a költségeit az ellenség fogja fizetni. A diadalmas hadseregeket,
amelyek francia és orosz földön állanak,
Franciaország és Oroszország fogja élelmezni
fönturtani ós nem Németország vagy Auszt r i a és Magyarország. Minél tovább tart a
háború, annál jobban megnövekedik a költség, amelyet egykor a hármas entente fog
kamatokkal együtt visszafizetni. Nincs ok teh á t megijedni a hosszú háború rémeitől.
Amily bátran a német, magyar és osztrák
katonák megvívják a magúik háborúját, épp
Maradna a bosszú háború mellett Angim, oly bátran meg fognak birkózni népeik a gaza háború 1-elfce, még pedig gonosz-le,lka, mely da-sági bajokkal, amelyek csak átmenetet alazért borit-otta lángba a világot, hogy a né- kotnak 'egy jobb, jóléttel teli, békés korszakra.
met. kereskedelmet megsemmisítse. Ennék a Egy ily célért érdemes áldozatot hezni, külöcélnak csakugyan kedvezne a hosszú háború, nösen, ha nem hiu remények feledtetik a
sőt csak azzal tehetne elérni s ennek a kod- múló nap gondjait.

6

BÉLMAGYARORSZÁG

Szeged, 1914. október 8.

védelemről .a. segélyző bizottság -nyomban gcn
doskodák. Ezután ,a- 'bizottság .tagjai beszámoltak .a szeptember hóban eszközölt gyűjtésekről. 'Ezek szerint szeptember hóban a bizottsági tagolk gyűjtéséből; befolyt 2300 koroM a g y a r Tudományos Színház
na készpénz és nagymennyiségű természetbeli -adomány. 'Elintézte végűi a bizottság a
Telefon 8 7 2 .
kerületi megbízottak által bejelentett segélyezési ügyeiket s segélyeket csak azon ese3E
tekben utált ki, -ahol munkaképtelenség esete vagy gyermekgondozás szüksége forgott
Szombaton és vasárnap
fenn.
— Aranyat-vasért. A mai napon a köAz idei szezon első
vetkezők cserélték be ékszereiket kiadóhivatalunkban: Csillag Józsefné 1 arany gyürü,
slágerojdonsága!!
Réti iN.-né 1 arany gyürü, N. N. 1 arany és 1
ezüst töredék, Benedek Ilona 1 ezüst lánc, 2
•ezüst pénz, 1 ezüst lóhere, 1 ezüst száv, 1
arany törött szem (3 gyűrűért 1 ), Hacker
László 1 arany gyürü, Szemző Elte 1 arany
gyürü. Szemző Margit 1 .arany gyürü, Vig
Dráma 3 felvonásban
Irma 2 ezüst broehe, 1 ezüst gyürü, 1 darab
Előadják a berlini Lessing-Metropol1 koronás, Fülöp Zsuzsa 1 drb ezüst kosár,
szinház, a Reinhard társulat művészei
1 drb ezüst kutya (2 gyűrűért), N. N. 1 -arany
broehe, 1 ezüst brocihe, Tbökölyi Gizi 1 pár
•arany fülbelvaló, 1 arany gyürü törött, Cirbus Lidia 1 arany gyuürö, Fülöp Magda fél
pár arany fülbevaló és 1 ezüst karosait függőkkel, Sehatz Ágineska 1 pár arany fülbevaló, Szabó István 1 jfaramy nyakkendőtű és
tört aranyak, O-iky Mihály 1 arany gyürü,
özvegy Felkelte Pálné 1 drb broehe, Földy Lajosné 1 arainy gyűrű, Berényi János 35 gr.
Aktuális felvétel
14 k. arainy (2 gyűrűért), Ósdlky László 1
arany igyüíü, Steiimer Mónié 1 'arany kézelőgomb, özvegy Ligátné 10 korona (2 gyűrűért),
Jónás Ferenc 1 pár -arany fülbevaló, Sehatz
György 1 ezüst lánc, Seifmann Innia 1 arany
FoíytatóSayos
eiőadások
broehe, Geréb József .1 arany gyürü, özvegy
szombaton fé! 6 órától és
Próbát Ferencné 1 (arany gyürü, özvegy
vasárnap délután 2 órától.
Hatzinger Sándorné 1 -arany gyürü. 1 arany
gomb, Vas© Erzsi 1 arany -gyűrű, Perwellsr
-ss
Ilona 1 arany gyűrű.
Özvegy Kibli.ng Nándorné a vasgyűrűket. csakis déluTán 2—6-ig cseréli be az Uránia mozgósziinház helyiségében. Az eddigi
adakozóik: Br. Zifferné 10 K, dr. Leiitnerné
-tfílvi^bői'í;
90 ,K, Székely Sándor 5 K. László főhadnagy
5 K, Ormois Ferencné 5 >K, Krausz Klárika
5 K, Jekel József 5 K, Rerder-ieh őrnagyné
5 K. Ékszerek: Báró Schey Armandn-é 1 értékes karkötő, Millió Heinrichné 1 karkötő és
tű, 2 gyűrű és medalbion, Fudhs Ödön, MárM O Z G O S Z I N H A Z
ton Samu 1—1 gyürü, özvegy Raumache-rmó
3 gyürü, Kodály Józsefné jegygyűrű, Rcbiesak S.-né 1 pár függő, Lengyel Ilona, Haász
Antalmé 1—1 gyűrű, Seholhcf -Antalné 1
pár függő, Molnár Amidráisné 1 gyürü és 2
korona pamutra, Szarvasy János, Elek Jánosné, Par.a-1 Pálné és Irénke 1—4 gyűrű; Paral Ernőmé gyűnü és 2 korona paimutra, Költő Kálmánná gyürü és függő, Mándoky MáSzombat és vasárnap
ria törött gyürü és óra, Msitnskovii® Loránd
és Endre gyűrű, medallin 'és lánc, Laszfcay
Terns 2 gyűrű, Friedmainn Rózsi, Hailmy
Tmróné, Amiráis Blanka, Domonkos Vilma,
Petko Vilma, Somogyi Ilona 1—1 gyűrű. Ga
1 ambosné óbecse 1 jegygyűrű. Szűcs Manci
és Annuska 1—1 gyűrű, Steim Hona 1 gyűrű, 1 pár függő ©s szipka, Balog Mária 1 függő ós gyürü, N. N. gyürü ©-• zsuzsu, Janesó
Margit 1 karkötő, 1 pár függő, Magyar Franciska ezüst karkötő, hibás lánc, Paul Adolf,
Szűcs Mariska, Szűcs Józsefné 1—1 gyűrű,
Vígjáték 2 felvonásban
Vachter Jan-őné 1 pár függő, Szücsné Saekerke Mariska 2 -gyürü, 1 lánc ós 2 zsuzsu,
A főszereplő RODOLFS GSGETTA
Eorbáth László, Frigye© és Lilly lánc, gyűrű, karkötő ós törmelék, Boros Villa 10 drb
arany és ezüst zsuzsu, 1 lánc és kapocs, Fischer Lilli gyűrű, 2 kézgomb, 1 pár kis függő, 2 ezüst gyürü, 2 lánc, zsuzsu, régi pénz,
Nordisk vígjáték 2 rés/ben.
Jámbory Lajos gyűrű, Geu-átih Vilma 3 gyürü, 1 amulett, keret, 2 ezüst csat, lánc, Törley
Iduiska gyürü. A többi adomán yokst folytatólagosan közöljük,
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Vigjáték-esték ! !!
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- A világháború szenzációi: együtt.
Gazdag, pompás ós hihetetlenül izgalmas események gyűjteménye az, -amely szombaton
és vasárnap kerül Szeged n,agy közönsége elé.
A világból oru legnevezetesebb epizódjai van-

Előadások szombaton fél 6 és
vasárnap 2 órától folytatólag

nak megörökítve, bravúros csoportosításban.
A laikus emberek azt hiszik, hogy ezek a
film föl vételek kasírozottak és nem eredetielk,
holott .mindenkinek tudná kell, hegy a közös
hadügyminisztérium s a magyar királyi hon•védelmi minisztérium felülvizsgálja, cenzúrázza filmeket és csak azokat bocsátja a közönség elé, amelyek eredeti, helyszíni felvételek. Német országban pedig rna-ga Vilmos
császár van segítségükre ,a mezioper-atőröknek ós gondja van rá, ;liogy nocsak a imai
emberiségnek, de évszázadok multán is: a
világtörténelem szániára maradjanak meg az
események. Ilyen ellenőrzött, tökéletes felvételek kerülnek a Korzó-mozi műsorára most;
a világháború három nagy harcteréről összegyűjtött események sorozaté- ez, a legszenzációsabb, amit csak ,máiig a nioziteahnifca
produkálhatott.
— A szezőn első na?y sláger-újdonsága.
Szombaton és vasárnap ugy az Uránia, mint
a Vass-mozihau elsőrangú mozielőad ások
lesznek. Az Urániában most mutatják be a
szezón első nagy slágerujdonságát: A leszámoló napját. A berlini Mester-gyárnak a remeke ez a film. A Vaiss-moziban egy nagyszabású film keretében Rudolfi Gigetia lép-fel, aki a legbájosabb és iegtemperauientumosabb mozknüvésznő és akit több képről
már ismer a közönség.
csasuKCBaait

SZÍNHÁZ
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MŰSOR:

SZOMBAT először: Ferenc József azt
üzente,
VASÁRNAP délután: Zsidó honvéd.
VÁSÁRNAP este másodszor: Ferenc József azt üzente.
Ferencz József azt izente. A színházi
iroda jelenti: Pásztor Árpád jeles poétánk
nagysikerű darabja kerül bemutatóra ma
este. Pásztor idarabja felette áll az alkalmi
darabok sablonos tákolmányainak, amit legjobban igazolt a Király-iszinház intelligens
közönsége, mely több mint 50-szex tüntetett
Pásztor kitűnő hazafias darabja előadásain.
Erős (Iránta-i jelenetek váltakoznak kacagtató és mulattató helyzetek sorozatával, a
melynek egészében a poéta, lelkű szerző, költői tehetsége ós ragyogó fantáziája adja meg
a zománcot. Szebbnél-szebb -zene és énekszámok, indulók, cuplék váltják fel egymást az
előadásban. Nagy hatásra számithat egy
ima, a. darab egyik .leghatásosabb énekszáma, melyet Déri Rózsi éneiket, továbbá egy
aktuális belgrádi baka nóta .Ócskái kitűnő'
előadásában ós a rezervista kesergője Galeita Ferenc hatásos előadásában. Sláger szám
a két népföl'keilő komikus kupléja aktuális:
strófákkal a hosszú iSuly-mosi és a kis Mat-ány által kacagtatóan előadva, Az est szenzációja dr. Balassa Ármin kiváló poétánk
szerzeménye, egy kitűnő hakanóta, Sümegi
Ödön által előadva, E nagyhatású újdonság
•a színtársulat egész személyzetét foglalkoztatja élén Déri, Gömöri, G-ard-i, Körmendi,
Szegő, Solyuiosi, iGalleita, Ocskai, Mat-ány,
Szilágyi, Sümegi, Baranyai és Ajtayivail. A
kitűnő újdonságot vasárnap este megismétlik. Vasárnap délután Lukácsi Sándor nagysikerű hazafias énekes játéka, a Zs'uló honvéd
kerül színre félhelyáraikkai.

Szegted, 1914. olctóher 3.

A felgyógyult katepák
bevonulása.
A (temesvári1 katonai parancsnokságnak:
,a fel gyógyult katonák 'bevonulására vonatkoz ó rendelete a következőképen szól:
Azon íélgyógyrit 'sebesültek és betegek
bevonulására vonatkozólag, akik a harcban
levő hadisereg területén kivül tartózkodnak, a
következőket rendelem1 el:
1. Az egy állomány testihez -tartozó felgyógyult 'havidíjas, — 'havidíjas, alatt ím:iínden>kor a havidíjas jelöltek is értendők — és Iiegénységii sebesültek és betegek (kivéve a 2.
pontban imiegnevezett havidijasokat) ha egy
egészségügy 1 ! intézetben tartózkodnak, ezen
intézet által saját állománytestük (intézetük)
pót,testéneik átiadandiók. Ha azonban magánápolásban részesülnek, akkor a legközelebbi
nyilvántartó hatóságihoz kötelesek bevonulni
•és pedig: hadügyi és azon népfölkelő személyek, akik ©gy csapattesthez, illetve' a hadseregnek egy intézetéhez vannak 'beosztva, a
legközelebbi bakiegészitő kerület parantcsnokságáhiOiZ, honvéd és népfölkelő személyek,
akik honvéd, illetve népfölkelő csapatokhoz
(intézetekhez) vanak beosztva, a legközelebbi m. kir. honvédhadkiegészUő
parancsnoksághoz, illetve népfölkelő
parancsnoksághoz.
A katonai nyilvántartó hatóságok kötelesek
a gyógyult havidíjasokat és. 'legénységet állomlánytestük (intézetük) póttestéhez elküldeni. Á legénység lehetőleg csoportonként
'különválasztva küldendő a katonai1 parancsnokságok területeire. 'Ilyen csoportok élére
lehetőleg valaprely felgyógyult altiszt vagy
alkalmas, legény állítandó mint szállitmányparancsmoik, aki esetleg csiak a z összes, legénység .után menne saját rendeltetési helyére. Egyes, különösen: megbizíhatlan vagy kevésbé müveit személyek elküldése kerülendő.
Ily emberek az illető katonai nyilvántartó
hatóságnál valamely csoportba való beosztásúik céljából, több napig is visszatarthatok.
2. 'Csapatpanamicsmokok, ezred,segédtisztek és önálló osztagok segédtisztjei, élelmező
tisztek, gépfegyveroszt. parancsnokok, gyalogsági utásztisztek, lovas; utász szakaszparancsnokok, lovasezredek
távirótisztjei,

utász és árkász csoportparancsnokok és segédtisztjeik, továbbá az elszigetelten álló, egy
állománytesthez sem, tartozó gyógyult havidíjasok felgyógyulásukat azon katonai parancsnokságnak kötelesek bejelenteni1, amelynek területén az egészségügyi intézet,
illetve
szabadsághelyük
van. Ezen rendelkezés; alól
kivétetnek azon' fentjei zatt Magyarországon
tartózkodó havidíjasok, akik a m. (kár. honvédséghez vagy nép fölkeléshez tartoznak és
a hadseregnek nem! állanak rendelkezésére.
Ezen havidíjasok azon imi kir. honv. kerületi
parancsnokságnál kötelesek, jelentkezni, a
melynek területén, az őket elboesájtó egészségügyi .intézet, 'illetve szabadságheiyiik van.
A jelentkezésnek, ha az illető katonai, ili
honv. kerületi parancsnokság állomáshelyén
tartózkodik, szóbelileg kell megtörténnie.
Egyébb esetben' Írásban, lehet jelentkezni. A
jelentkezésben az is feltüntetendő, hogy az
illető legutóbb milyen szolgálati alkalmazásban, állott. A hadibeosztásra vonatkozó további parancsok a tartózkodási helyeen várandók be. A katonai parancsnokságok kötelesek
a hozzájuk bevonult havidíjasok neveit minél
előbb bejelenteni és pedig: A hadsereg rendelkezésére álló had'Seregl havidíjasok, valamint a honvédségi és népfölkelési havidijasok
neveit a hadügyminisztériumnak, a hadsereg
rendelkezésére nem álló cs. k. honvéd, és cs.
k. népfölkelő havidijasok nevei a cs. k. minis,zteriurniiak. A hadseregnek rendelkezésére
nem álló és a magyar szent korona országain
.kivül levő m. kir. honvéd és népfölkelő havidijasok a m. kir. 'honvédelmi, minisztériumnak. E jelentésben, ki kell térni ezen, havidíjasok alkalmazásának Illetőségére is. A im.
kir. honvédkerületi, parancsnokságokhoz bevonuló m. kir. honvéd és1 népfölkelő havidíjasok nevei a parancsnokságok áltál jelenten,dők be a m. kir. honvédelmi minisztériumnak.
3. A póttestekhez bevonult havidíjasok
és legénység alkalmazására vonatkozólag
utasítások jönni fognak.
4. Azon felgyógyult sebesült és betegek
bevonulására, akik a harcban tevő hadsereg
területén -belül tartózkodnak, a hadtápfőparancsookság, illetve Balkán haderők főparancsnoka teszi' meg a szükséges .intézkedéseket.

India le akarja rázni az angol i g á i
India, az angol birodalom leggazdagabb
és legnépesebb gyarmata, 1600 óta igyekszik
megszabadulni Angliáitól, számtalan
forradalomban kísérelte meg ezt már, d e a z angol
hadak moderd fegyvereikkel mindig győztesek maradtak.
A Tipu iSáhib által szított nagy muzulmán forradalmat 1789—1799, továbbá az
1857-ben kitört sepoy-lázadást
azonban, az
angolok már alig tudták leverni. Azóta csend
uralkodott ugyan Kelet-Indiában, a nép lassan, nagyon lassan művelődött; ezzel azonban, megerősödött a szabadság iránti vágya
is, melyet ezer és ezer agitátor évről-évre
csak még jobban szított. Közel egy évtized
óta észlelhető már nagyobb mozgalom Indiában, azóta igen gyakoriak a' politikai merényletek is és a belföldi hadsereg forrongása.
Az angolok tekintélye ma már távolról
•sem oly nagy, minit volt ezelőtt, a „dog of a
hindu", ahogy az angol tisztek a benszülötteket rendszerint hívják, már nem fél többé
tőlük.
A forradalmi hangulat veszélyessé azonban csak a legutóbbi években vált és pedig
1911 óta, amikor Sir Charles Hardinge indiai
alkirály a delhi-i diunbarom India fejedelmeit
hódoló diszíélvonulásra sorakoztatta, György
angol király tiszteletére. Ekkor
bombámérényleiet köveitek el az alkirály ellen, aki súlyosan meg is sebesült. Utóbb a dél-afrikai
hindu munkások lázadása és a Kanadába utazott hinduk magatartása, majd számtalan apróbb politikai merénylet mind arra mutatott,
hogy India veszedelmes gyorsasággal
közeleg
a foradalom felé. A dél-afrikai hindu-lázadás
é s a Kanadából deportált hinduk esete végleg
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meggyőzte a hindukat arról, hogy az angol
őket csak állatoknak tekinti, mindenüktől
megfosztja és niem ad nekik mindezért semmit, még britt polgári' jogot sem,.
India 315 millió lakossága fölött csak
75.897 főnyi angol hadsereg uralkodik és Angliai ,a forradalom elleni harcban: csak erre számíthat, mivel a sep-oy-lázadásban bebizonyult, hogy ,a körülbelül 163.000 főnyi ben'szülött hadseregben, továbbá a benszülött fejedelmek irreguláris csapataiban bíznia
nem
lehet. A lakosság óriási tömegéből csak 640
ezer idegen születésű s ebből is csak 96 ezer
az angol. A forradalom leglelkesebb hivei a
mohamedánok, akik Kelet-India déli részeit
lakják és kb. 66 millió lelket számlálnak. A
lakosság többi része a hindu vallás és kis
részben, a budid,ha vallás <10 millió) híve.
Ilyen óriási tömegek megfékezésére nem
elegendő 75 ezer, de még 238 ezer katona
sem, kivált, ha tekintetbe vesszük, Ihiogy Indiában az utolsó évtized' óta az angolok minden
őrködéséé dacára sok millió fgyvert
csmpésztek be Afganisztánon és
Beludsisdtánon
keresztül. .Mindezt az angolok is jól tu'dják s
ezért hívták segítségül a japánokat, a!ki:k azonban szintén, nem lesznek képesek megtartani
Angliának legértékesebb gyarmatát, mert ennek népe végre komolyan le akarja rázni
fgáját.
ibbubbbbiioabbbbbbbbbbbbbbbiibbsbbiibbbbbbiieniibbbsbbb*

A Délmagyai ország telefonjai
Szerkesztőség
305.
Kiadóhivatal
81.
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ANGLIA EGYIPTOMI TERVEI.
A Daily Mail közli, hogy Anglia Egyiptomból kimenőleg Palesztinában inváziót
akar elkövetni. Az egyiptomi kedive most
adott választ a konstantinápolyi angol nagykövet utján, hogy Angliának nincs joga néki
parancsot adni. A nagykövet a határozott
visszautasításra látható zavarral távozott. A
kedive környezetéből hallatszik, hogy Anglia a kedive feleségét és környezetét tuszul Maitába akarta vitetni.

Tél a csatatéren.
— Az időjárás nekünk kedvez. —
IAZ északi harctérről érdeke® és számunkra előnyös fejtegetést közöl a Neue Froie
Presse:
— Közeledik a, tél. Ezelőtt, megtörtént,
begy ,a hideg évszak beálltával az ellenfelek
téli szállásaikba húzódtak és abbahagyták a
hadműveleteiket. Az 1812. évben. Sehwarzenberg még .megóvhatta seregeit, ilyen módon
•a hideg okozta szenvedésektől; hónapokig
-állit aiz ellenséggel szemben és egyetlen egyszer sem intézteik eililene támadást. Hogy a tél.
most is .pihenőre kényszerítené ,a harcoló feleket, az éppenséggel nem valószinü.
Sok háborút küzdöttek végig tél idején,
hasonló klimatikus viszonyok között, mint
amilyenekkel Lengyelországban kell számolnunk, pedig aikkor <£L KIS, tonáik fö! szer elére és
ruházata sok,kall rosszabb volt, mint ma.
/A legismertebb téli ha,dj,árat Napoleon
1812-iki orosz háborúja. Ez 'a, háború tulajdoniképpen nemi is érdemli meg ,a téli hadjárat nevet, m e r t m á r december 12-én végeiért; eaem a napon léptéik ,át Marat menekülő
seregei a Nyemant,
Igazi, téli h a d j á r a t volt az 1813. óv.i franciaországi háború, amely december végén indult meg; 1830—31-ben a lengyelországi hadjárat; 1848—49-ben a magyar
szabadságharc:
l'864-h>e;n ,a dániai, b á b o m ; az 1870—71-iki
francia-német háború; 1904—905-ben az oroszjapán háború és végiül ,a, két év előtti Ba1kán-háboru.
A lengyelországi ősz enyhe ós na,pos;
szeptember bón,ap és október első fele rendesen. meleg ós száraz. Azután halt rossz hét
következik esővel, fagygyal, hóesfrreh December elején rendesen beáll a bórához hasonló keleti sziéL A lakosság alig tud védekezni ez ellen: falon, lezárt 'ajtón, ablakon át
mindenhová besüvit és eltart két hétig is,
éjjel-nappal. December 1'5-ike körül szélcsend
áll be, a, vizek befagynak, a föld megkenvénykedifc. Négy telje® hónapiig tart, a nyugodt,
nem túlságoson kelilemiptilen, hideg. iA lengyelországi tél nem hidegebb, mint a kelet-poroszorsizáígi Vagy ,a galíciai; ,a hőmérő ritkán mutat —4 foknál alacsonyabb hőmérsékletet,
A hadvezérek számitáisaiban mindig számolnia kell ugy a kedvező, mint a. kedvozőKlen időjárás lehetőségével. Orosz-Lengyelország erődjei mind a természetes akadályok
figyelembevételével épültek és tulaj donképen
a. természetes akadályok erősítik legjobban
ezeket ,a várakat,
Ivangored, Varsó és Novogeorgievsk a
Visztula vonUlét védik; Breszt-Lito-vsk, Seroek .és Rergre a Búgon valló átkelést nehezítik meg; 0,ssovi.ee, Roz.au és Pultunsk a keleti Bug vonalán épültek; a Nyerne,n vonalát
Kelet-Poroszország határával szemben Grodno, iMiezec, Oiliiba és Kovnó védik.
Világos, hogy mindezen várak stratégiai
értéke csökken vagy teljesen elvész, ha a
védő folyóvizek befagynak. A befagyott Visztuláin például már több ízben átkeltek ellenséges seregek.
A hadviselésre természetesen nagyon,
fontos az is, milyen utak állnak a seregeik
rendelkezésére. Tavasszal és ősszel Len gyei i ország utain szinte lehetetlen, a közlekedés, a
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szél és árvíz minden utat tönkretesz. Hideg télen nincs többé sehol köves, sáros, nehéz országút, csak gyönyörű, sima, fehér hómező, amelyen toronyárányában, villámgyorsan repülnek a szánok.
Az orosz .hadsereg .zöldesbarna r u h á j a
valamivel jobban, ©lüt a fehér hómező színétől, mint a mi katonáink csukaszürke uniformisa. Igy tehát csupán egyetlen h á t r á n y o s
oldala lehet r á n k nézve egy téli háborúnak:
az igénytelen, nélkülözéshez szokott muzsik
jobban el t u d j a viselni a (hideget, mint a m i
fiaink. De ezen is segítenek ,az egész monarchiában szorgalmasan dolgozó hölgyek, akik
minden katonát ellátnak m a j d melók kézvédővel, sapkával, mig a hadsereg vezetősége
kitűnő bundákat varratott.

E g y b o s n y á k m e g öt o r o s z
(Sóját tudósítónktól.) A kolozsvári „orosa
kolónia" ismét megszaporodott. Öt orosz sebesültet expediáltak ide s a derék muszkák
•eddig m á r a biztos gyógyulás réve felé eveznek az egyik kórháziban. Amig azonban ide
kerültek, a halálos rémület rettegéseit kellett
kiállaniok, oh, nem a harctéren, hanem a vonaton, amely Kolozsvárra hozta őket. És a
félelem és rettegés oka egyetlen egy mozdulni
is alig tudó, törött lábú bosnyák katona veit,
aki — ha r a j t a áll — még igy bénán is, puszt a kézzel másvilágra küldi az öt oroszt,
A bosnyák a déli harctéren sebesült meg
s a losonci kórházba került szerb golyó okozta lábosonttöréssel. Térdig gipszben volt a
hiba s szigorú parancsot, kapott, hogy meg se
moccanjon, mert különben sohasem gyógyul
meg. És nem is lett, volna baj, h a a kórteremben- néhány orosz sebesültet, nem ápolnak. A
bosnyák egy darabig •csak nézte őket gyűlöletes pillantásokkal, egy óvatatlan pillanatban azonban n a g y erőlködéssel addig hánykolódott, amig ágyát oda nem csúsztatta az
egyik orosz betegágya mellé. Ezizel aztán se
szó, se beszéd, neki esett és, tahiig ütlegelte o
szerencsétlen oroszt, a,miig a j a j g a t á s r a űgyel; - i-essé lett ápolói személyzet meg nem mentette az agyon pofozástól. Ezután m á r jobban
ügyeltek a, bosnyákra s a n n y i r a elővigyázatosak voltak, hogy mikor a losonci kórházból továbbították őket Kolozsvárra, d i r e k t
megtáviratozták, hogy a bosnyákot illő távolságba kell ültetni az oroszoktól. A vonatra
való •felhelyezésnél azonban már elfeledkeztek ,a dologról s a mi bosnyákunk nem is egy,
hanem öt orosszal került egy raggonba. Öt,
mint súlyos sebesültet, nyugvóágyra fektették föl. Útközben- azonban fogta magát, egyszerűen lecsúszott a hordágyról, odagnrult a
hozzá legközelebb álló oroszhoz s a pofonok
özönével árasztotta el. A többi négy remegve,
siránkozva várta, mikor jutnak ők a. répa sorsára. Valamelyik közbeeső állomáson aztán
el választották a 'bosnyákot peches áldozatától
s a kolozsvári kötöző állomáson m á r fegyveres bakát állit ott,a,k melléje, nehogy megismétlődjék a hecc. Ezután aztán m á r csak
szúrós, gyilkos pillantásait irányította a remegő oroszok felé, akik bálát adtak istennek, mikor a bosnyákot m á s kórházba vitték,
mint őket.
Az eset híre persze gyorsan elterjedt a
kolozsvári állomáson s a, történetesen ott időző Langerdőn ezredesnek, az 51-esak sebesült,
vitéz tisztjének is elmesélték. Az ezredes azt á n megkérdezte az oroszok rémétől, miért
haragszik ngy a, muszkára.
— Hogy a rossz seb egye meg az oroszát!
—- válaszolt egy hamis,itatta,nnl, magyaros káromkodássiall a bosnyák, aki, m i n t a. budapesti
bosnyák-ezred k a t o n á j a , jól megtanult, magyarul.
, — De hát fiam — folytatta az ezredes, —
te a szerb'földön küzdöttél, nem is láttál soh a oroszt, nem is volt tehát alkalmad arra,
hogy meggyűlöld őket.
— Miért támadtak akkor a magyarokra?
— válaszolt a derék bosnyák s ezzel tényleg
eléggé meg is okolta mértéktelen felháborodását.

DÉLM-AGYAROESZÁG

Szeged, 1914. október 8.
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Fercncz József azt izenfe.

G y o m o r b a j o s o k dicsérik a Leinzinger-féle
gyomorcsepp jó hatását.
Üvegje 80 fillérért kapható
Leinzinger
Gyula
gyógyszertárában Szeged.
Legjobb haj f e s t ő az
országosan elismert Leinzinger-féle ára 2 korona,
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárába Szegden,
Széchenyi-tér
~ 520

»

Hajhullás, h a j k o r p a
gyorsan elmúlik a Leinzinger-féle
in aha j
s z e s z " ártal. Ara 1 kor.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertarában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

FÉRFI SZABÓ

ffj

g

es nok,

kereshetnek.
r

SZABOTT
=

ff

kék hapandők lapot
árusítani, nap! 2-3
órai foglalkozással,
naponta 4-5 kos'onáf

MA

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 ő l
üvegje 50 fillérért kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi tér.
Hajöszüfés ellen
csakis az ártalmatlan Leitzinger-féle „Hajrestorer,
használja. Ára 2 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-íér.
250
Izzad v a l a m e l y testr é s z e ? Ugy használja a
dr.Leinnzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged
Széchenyi-tér.
520
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Droszlán-u. és Bajza-u. sarok
(Politzer-ház.)

h
modern

képkereteket
legfinomabb kivitelben
a legrövidebb idő alat I

Bsf rmáius palota —fiazfűrdnvBlszemben.

«s
w

(ff Vászon blousok
Himzett női ingek
Cloth női kötények
Mosó pongyolák
Női fodros nadrágok
Női cloth alsók

E S TARSAj
készit

Iskola-utca 18.1

j<
n

n
n

1.50
t.96
-j.96
3.50
í.96
-j.gg

etta«»mqk,szAoAk,crepek.
KARTONOK, VÁSZNAK, NŐI SZÖVETEK

h í m z é s e k , k e z t v f l k . HARISNYÁK
ÉS SOK EZER MÁS CZIKKEK

H i r d e t é s e k e t felvesz a
h ű l i ji 35!

89

B

bámulatos oícsó árban j
lesznek elárusítva.

SS

bsüí.is

s z á j p a d Sás
nélkül.

rali

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
r

B a r ! a Á g o s t o n fogtechnikus
n

S Z E G E D , H S G Y Q - Ü T C A 1. S Z .
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TELEFON 1 3 6 4 .
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oScsóíí, ké^spémsérí:

akas>

vásároln", SÍEftESSE

FÖL

_ _ _ ,3
javítását és j ó k a r b a n t a r t á s á t jutányosan elvállaljuk. •» Carbón-papirok, irógép-szailagok l e g o l c s ó b b beszerzése.
Smith-Yosí iróüéo képviselet. T i

M

Az

ö s s z e s h a r c t e r e k legjobb és legát- tekinthetőbb térképei legolcsóbb áron

Várpay

L.

könyvkereskedésében

felelő® szerkesztő- P á s z t o r J ó z s e f . Kiadótulajdonos: V á r n a y L.

mm&k^mmzÁT

Szegede
szÉcHENYi-iÉB 2.

(Kárász-utca 9.).
Nyomatott Várnay L. könyvnyomdájában Szeded. Kárász-u. 9.

