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iránt s ennek belátására bizza, hogy a jövő-
ben beszámoló tartását mikor tartja szüksé-
gesnek. 

Szerbia háborúra készül. Belgrágban 
nagyon komolyan fogják fel a balkáni helyze-
tet. A mérvadó körök azt mondják ugyan, 
hogy Szerbia nem akar háborút, de ebbe 
Bulgária és Görögország magatartása fogja 
bele kényszeríteni. Ez esetben Szerbia nem 
állhat ellent és máris felkészült a háborúra. A 
kormány Spolajkovics szófiai szerb követ utján 
megállapodott a macedón szervezetekkel egy 
Macedóniában és novibazári szandzsákban in-
dítandó közös akció dolgában. A szerb kor-
mány zsoldjában álló bandavezérek felhívást 
kaptak a bandák szervezésére. A terv szerint a 
bandák Macedóniában rabolni és gyilkolni 
fognak, hogy igy belekényszeritsék Törökor-
szágot bizonyos erőszakosságokba és aztán 
megüzenjék a háborút. 

Huszonöt százalék 
vált be katonának. 

— A szegedi eredmény.— 

(Saját tudósitónktól.) Szeptember 6-ikán 
értek véget Szegeden a sorozások. A katonai 
ügyosztály most állította össze a sorozások 
végleges eredményét, .amelyből megállapít-
ható, hogy az idén a hadköteleseknek csak 
huszonöt százaléka vált be katonának. Az 
uj véderőtörvény szentastióse után valósá-
gos rémhírek járták be az országot. Felemel-
ték az újonc létszámot, amihez azt a konzek-
venciát fűzték, hogy még a nyomorékokat is 
beveszik katonának. Ezekre a rémhírekre 
most alaposan rácáfolt az idei sorozás, amely-
nek eredménye, még az előző évek eredmé-
nyeihez viszonyítva is nagyon gyönge. 

Augusztus 24-én kezdődött meg a soro-
zás. Szeptember elsejéig tartott .az első kor-
osztályhoz tartozók sorozása, amely átlag a 
legjobb eredményt mutatja. A második kor-
osztálybeliek sorozása háromnapot vett 
igénybe és itt már meglehetősen megrostálták 
az embereket. A harmadik korosztályból csak 
minden tizedik ember vált be katonának. A 
részletes eredmény a következő: 

/. korosztály. 
Augusztus 24. jelentkezett 112, bevált 42. 

26. „ 130, „ 42. 
27. „ 161, „ 62. 
28. „ 133, „ 59. 
29. „ 138, „ 49. 
30. „ 156, „ 42. 

Összesen: 830, 287. 
II. korosztály. 

Augusztus 31. jelentkezett 163, bevált 18. 
2. „ 156, „ 29. 

» 3. „ 181, „ 33. 
80. Összesen: 500. 

III. korosztály. 
Szeptember 4. jelentkezett 155, bevált 14. 

5. „ 160, „ 24. 
6. „ 175, „ 13. 
Összesen: 490, 51. 

A három korosztály összes jelentkezője 
1820 hadköteles volt. Az első korosztályból 
bevált 28 százalék, a másodikból 16 százalék, 
a harmadikból pedig 9 százalók. Az összes 
jelentkezőkből bevált 418 ember, vagyis a 
jelentkezőknek 25 százaléka. A tavalyi és a 
tavaly előtti eredmények sokkal jobbak vol-
tak az ideinél. Hogy mi az oka ennek, azt ma-
guk a katonáék szeretnék legjobban tudni. 
Satnyul ugy látszik az emberanyag . . . 

Sártengerben 
a hadgyakorlat. 

— Gyakorlatok szakadó esőben. — 
Korai lefuvás. — A hadgyakorlat 
áldozatai. — Szerdán utazik a trón-

örökös. — 

(Saját tudósitónktól.) A délvidéki had-
gyakorlatok sikeres kimenetele elé súlyos 
akadályok gördültek. Szakad az eső. Az 
utak és szántóföldek teljesen feláztak. A 
gyalogság nem tud menetelni, mert a ka-
tonák beleragadnak a sárba és most öt kilo-
méteres menetelés jobban kimeríti őket, 
mintha máskor, száraz talajon harminc ki-
lométert tennének. Harmincezer katona 
tegnap éjszakától kezdve bőrig ázott és 
egészen megviselte őket a nyirkos, nedves 
levegő. A szakadó esőben való táborozás-
nak 'nagyon sok betege lesz. 

Ferenc Ferdinánd trónörökös, aki zu-
hogó esőben virrasztotta át a tegnapról 
mára virradó éjszakát az apátfálvai átke-
lésnél és a szakadó eső ellen csupán kato-
naköpenye védte, a kellemetlen időjárás 
folytán maga is meghűlt és náthát kapott. 
Most elképzelhetjük, hogy a szegény /ka-
tonák, akiken három napig sem fog föl-
száradni az átázott ruha, mennyire szen-
vedhetnek. 

A sártenger borította földeken és uta-
kon az automobilok, katonai szekerek és 
a tüzérek kocsijai teljesen képtelenek köz-
lekedni. Az esőzés előreláthatólag sokáig 
eltart. E miatt már holnap lefújják az egész 
hadgyakorlatot. 

A felázott, sikamlós 'talaj okozta teg-
nap azt a katasztrofális automobilszeren-
csétlenséget, amely a Makó és Tótkomlós 
között vezető uton történt. Heiter József 
tartalékos főhadnagy, akire rázuhant me-
netközben a fölfordult automobil, az éjjel 
iszonyú kinok között meghalt a makói köz-
kórházban. 

Lapunk zártakor egy eddig még ellen-
őrizhetetlen hirt kaptunk, amely arról szól, 
hogy tegnap éjszaka a tápéi átkelésnél egy 
közkatona a Tiszába fűlt. Hogy a szeren-
csétlenség valóban megtörtént-e|, vagy, 
hogy milyen körülmények között történt, 
arról még ezideig nem kaptunk részleteket. 

Munkatársunk illetékes helyen arról is 
értesült, hogy Ferenc Ferdinánd trónörö-
kös holnap, szerdán éjjel utazik keresztül 
Szegetlen. Marx államvasuti elnökigazga 
tó ma délután Csabáról Szegedre érkezett 
és innen Mezőhegyesre ment, hogy a kü-
lönvonat inditására vonatkozó intézkedé 
seket megtegye és a trónörökös vonatát 
Bécsbe kisérje. 

Ugyancsak Szegedre érkezett ma Ko-
tányi is, az államvasutak igazgatója, aki 
szeptember tizenötödikéig marad itt és a 
katonaság visszaszállítására vonatkozó in-
tézkedéseket vezeti. 

A hadgyakorlati eseményekről még a 
következő tudósításunk számol be: 

Magyarcsanád vidékén három helyen 
kisérelték meg hétfőről keddre virradó éj-
jel az átkelést. Az első kisérlet hétfőn este 
kilenc óra tájon kezdődött. A trónörökös 
automobilon kiment az érdekes gyakorlat 

szmhelyére és élénk érdeklődéssel nézte az 
utászok hídverő munkálatait. Még az este 
aztán átment Apátfalvára és itt töltötte az 
éjét is. Apátfalván folyt le az átkelés leg-
fontosabb s egyben legsikeresebb része. 
Az ellenfél leghevesebb tüzelése sem tud-
ta meggátolni az átkelést. Az utászok hi-
dakat vertek, pontonokon szállították a 
csapatokat és hajnalra a folyó túlsó part-
ján volt a déli hadtest. A trónörökös lát-
ható nagy érdeklődéssel nézte az átkelést 
s az éj nagy részét virrasztva a parton 
töltötte. A zuhogó eső ellen csupán kato-
naköpenye védte. A trónörökös rögtön 
megtette kifogásait, észrevételeit és foly-
ton utasításokat osztogatott. 

* 

A manőver nyugodt lefolyását az a 
körülmény is zavar ja , hogy Aradmegyében 
a Maros komoly áradással fenyeget. Az 
árterületet a viz még tegnapelőtt elöntöt-
te, ma pedig Dálnoki Nagy Lajos alispán 
azt az értesítést kapta Csikmegyéből, hogy 
ott nagy felhőszakadás volt és a Maros 
vize kiöntött. A viztömeg rövid idő mulvá 
az aradmegyei szakaszokhoz ér és mire 
ide jut, rendkivül megnövekedik, tehát 
gyors óvintézkedésekre van szükség. Az 
alispán Hunyár Algernon pécskai főszolga-
bíró utján elkéretett négy nagy csónakot 
a katonaságtól. Takácsy százados készség-
gel engedte át a négy csónakot. Akkor azon 
ban kiderült, hogy ez kevés. Erre az alis-
pán táviratilag kérte a mezőhegyesi főpa-
rancsnokságot, hogy az összes vizi jármü-
veket engedjék át a polgári hatóságoknak, 
mert az árviz komolyan fenyeget. Estig 
azonban erre a táviratra nem kapott vá-
laszt az alispán. Valószínűleg holnap már 
az összes jármüveket magához veheti a 
megyei hatóság, mert hiszen az átkelés 
után nincs szükségük azokra a hadtestek-
nek. 

« 

Rendkivül nagy érdeklődés előzte meg 
a repülőgépek alkalmazását. A monarchia 
hadseregében ez volt az első, komoly eset, 
amikor egész kis repülőhadsereg került be 
a szolgálatba. Budapesti és bécsi lapok is-
mételten irtak arról, hogy a trónörkös nem 
sokat vár a repülőgépek bevonásától. Már 
e miatt is a legnagyobb ambícióval, vak-
merőséggel és tudással készültek a katonai 
pilóták a gyakorlatra. A hétfői napon dőlt 
el aztán, hogy ezentúl egyik legfontosabb 
szerve lesz hadseregünknek a repülőgép-
osztály. A földerítő föladatot annyi bra-
vúrral, olyan imponáló sikerrel oldották 
meg, amire nem volt példa külföldi manő-
vereknél se. Egyetlenegy repülőgép se zu-
hant le, senkinek semmi akadálya se tá-
madt és minden pilóta órákig volt a leve-
gőben és teljesítette is föladatát. 

Az aeroplánok 150—200 kilométernyi 
távolságra is preciz végezték dolgukat és 
fölmerészkefitek kétezer méter magasság-
ba, ahol illuzórius a legjobb ágyúlövés. 

Főkép három apparátus dolgozott a 
középponti hadvezetőségnél, a két pár t 
pommandánsai pedig hat-hat géppel ren-
delkeznek. Ötször esett meg, hogy a repü-
lőgépek végezték el a szükséges feladatot, 
amikor a telefon és a táviró fölmondta a 


