
4. MLMau ¥A£OM£ÁM og etipnt >161 'poffazg 

pósta igazgatóságánál szolgáldttételre cs 
könnyitsétek meg azoknak a derék, hon-
fiúi kötelességtől áthatott postásoknak hi-
hetetlenül súlyos munkáját. 

Magyar katonák útja 
a háborúba. 

— Levél a Délmayyarorszáyhoz. — 

A „Débnagyaronszág" egyik régi szedő-

je, ak.i három nappal ezelőtt vonult be nagy 

lelkesedéssel katonának, az alábbi két érde-

kes levéllel kereste föl szerkesztőségünket: 

Sárbogárd, jú l ius 27. 

Kedves Szerkesztő Ur ! 
Szegedről 3 óra 20 perekor indult a vo-

nat, amely közel 300 behívott fiatal.és öreg 
tartalékos katonát yitt magával , akik lelke-
sen indultak az útra. Azért az otthoniaktói 
való elválás nehezükre esett, amit .mutatott 
az is, hogy a szeinpillákon még ott ült a 
könny az öregjeinek, 6—7 családot hagytuk 
otthon minden támasz nélkül; sőt olyan öreg 
tartalékos is akadt, ki a vejével együtt vo-
nult be, de azért lelkesen, inert azt mondta, 
hogy: 

— Szívesen megyek, hogy már egyszer 

azt a gazember rácot elverjük! 

Szabadkára érve, már vagy 1500-ra nö-
vekedett a kisebb-nagyabb állomásokon fel-
szállók száma, akik feleségeik és gyerme-
keik által kisérve vonultak be. 

Szabadkán egy része elvált tőlünk. K i 
Zumborba, k i Szabadkán maradt; a bajai vo-
nat indulásakor azonban vagy 300 felszálló 
akadt, mely Ba já ig ismét 1000-re szaporodott. 
I t t ismét volt vagy 200 leszálló, akik a 8-ik 
huszárezredhez vonultak be. 

Bajáról elindulva, ismét minden állomá-
son beszállt 30—40 ember, ezeknek száma 
Báttaszék ig fölszaporodott 1700 ean/berre; itt 
azonban egyik része Pécsre és Kaposvárra 
vonult. 

Báttaszékről 8 óra 20 perckor induló vo-
naton, mely Szekszárd felé ment, vagy 500 
ember volt és mire Szekszárd állomásra ért, 
akkor már 1500-ra szaporodott a számunk. 
Szekszárdon már 5 vaggont kellett a vonat-
hoz kapcsolni. I t t a vonat Indulásakor a be-
vonulók ós az érdeklődők, kisérők egyszerre 
kiáltották: 

— Éljen a háború! 

— Le a szerbekkel! 

Szekszárdtól Sárbogárdig vagy 3500-ra 
emelkedett a bevonulók száma ós a vonat ide 
délután 2 órakor érkezett meg 3 órai késés-
sel. I t t vesztegeltek a Székesfehérvár felé 
utazók 6 órá ig és innét 6 óra 10 perckor in-
dult a külön katonai személyvonat, mely 30 
vaggon.ból és 1 személykocsiból á l l t és Fehér-
várra este 8 órakor ért be. 

Sárbogárd, jul ius 28. 

Sárbogárd és környéke nagy .buzgalom-
mal teljesáti kötelességét, a falvakból ós a 
pusztákról kocsin mennek az ál lomásra a 
bevonulók. Nótájuktól (hangos az utca ós ke-
zükben bor és sör van. Olyanok is akadtak 
vagy tizen, akik a sárbogárdi járáshoz tar 
tozó Puszta-Orzi szőlőből jöttek és mire a 
községbe értek, már alaposan berúgtak. Ezek 
betérve az egyik korcsmába ós azt gondol 
ták, hogy a korcsmában levő oláhok Péter 
király alattvalói és megverték őket. Az üve-
geket összetörték, a bort és a sört pedig k: 
öntötték, innét egy boltba mentek, hol föl-
forgatták a boltot, míg a csendőrség véget 
nem vetett garázdálkodásuknak. 

Délután 4 órakor az állomási csendőrki 
rendeltség egy szerb kémet fogott a pálya-
udvaron és a községi fogadóba zárta. A fő 
szolgabíró elrendelte a korcsmák bezárását. 

Az urakat üdvözlöm. 

A HÁBORÚ ÉS A MUNKÁSSÁG. 

A munkásság szakszervezeteire nagy 
íihatással bir a háború. A szociáldemokra-
ta-párt ma felhívást adott ki, melyben inti a 
bevonuló munkásokat, hogy férfiasan visel-
jék a rendkívüli helyzetet. 

— A szervezett munkás — mondja a 

felhívás — még ezek között a körülmények 

között is nagyobb érték, mert nagyobb mo-

rális erő lakik benne. Nagy rések támad-

nak most sorainkban, de fejetlenségnek nem 

szabad történnie. Katonai műszóval élve. 

Zárkózz! — ez legyen a kommandó. Va-

gyis szoruljatok összébb, hogy megteljenek 

a rések! Roppant nehéz most a helyzete a 

mi sajtónknak. Ilyen válságos helyzetben mi 
sem akarhatjuk még a legigazságosabb kri-
tikával sem megnehezíteni az intézők dolgát. 
Készüljünk arra, hogy a mostani háború után 

egy más Magyarország lesz a mostani he-

lyén! 

A munkások szervezetei föntartják mű-
ködésűket. A segélyezéseket mindaddig fo-
lyósítják, amíg a bevételek lehetővé teszik. 
EöLhivja a vezetőség a tagokat arra is, hogy 
a sztrájkmozgalmaktól tartózkodjanak, mert 
a vezetőség nem segítheti most a sztrájko-
kat. 

A szakegyletek mulatságai is elmarad-
nak. 

KORLÁTOZTÁK A CSOMAGFOR-
GALMAT. 

A posta- és távirdaigazgatóság ma — a 
hadiállapotra való tekintettel — az alábbi 
hirdetményt bocsátotta ki, amelynek rendel-
kezései azonnal hatályba lépnek: 
A csomagforgalom korlátozása mozgósítás 

esetén. 
1. A mozgósítási parancs közzétételétől 

kezdve a postától az alant felsorolt vasúti 
vonalakon csak a következő csomagok nyer-
nek továbbítást: ' 

a) Katonai küldemények, vagyis katonai 
parancsnokságok, csapatok, hatóságok, in-
tézetek és katonai egyének által (csendőr-
ség és határpénzügyőrség által is) katonai 
parancsnokságok, csapatok, hatóságok és in-
tézetek részére (csendőrség és határpénz-
ügyőrség részére is) föladott csomagok azon 
legmagasabb suly erejéig, mely az illető 
postavonalakon a fennálló postai szabályok 
értelmében portómentes csomagküldemé-
nyeknél meg van engedve (és pedig a ma-
gyar szent korona országaiban csomagon-
ként 20, a birodalmi tanácsban képviselt or-
szágok és királyságokban csomagonként 50 
kg.-ig). 

b) Tábori felszerelési tárgyakat tartal-
mazó azon csomagok, amelyeket katonai pa-
rancsnokságokhoz, intézetekhez és katonai 
személyekhez címeznek, csomagonként 10 
kg. súlyig. 

c) Egészségügyi szereket (gyógyszere-
ket, sebészeti eszközöket, kötszereket) tar-
talmazó csomagok (akkor is, ha magánsze-
mélyek adják föl vagy ilyenekhez vannak 
címezve) egyenként 10 kg. súlyig. 

d) Postai, távirdai vagy távbeszélő üz-
leti anyagot (postai értékjegyeket, távírda 
(távb.) készülékeket, valamint ilyenek alkat-
részeit stb.) tartalmazó azon csomagok, a 
melyeknek elküldése szolgálati szempontból 
sürgősen szükségesnek mutatkozik. 

e) Állami hatóságok által feladott portó-
mentes csomagok 20 kg. súlyig. 

2. Ha egészségügyi szereket avagy tá-
bori felszerelési tárgyakat tartalmazó cso-
magokat magánegyének adnak föl. a felvevő 
hivatal a tartalom megállapítása végett, azok 
felnyitását kívánhatja és jogosítva van e cso-
magokat visszautasítani, ha a föladó azokat 
fölnyitni vonakodik, avagy ha az össztarta-
lom a bevallásnak meg nem felel. 

Azon postahivatalok kölcsönös forgal-
mában, amelyek közt a csomagok az alant 
megnevezett vasúti vonalak felhasználása 
nélkül továbbithatók, a csomagforgalom a le 

hetőséghez képest érintetlen marad, mind 
amellett a megengedhető legmagasabb suly 
a „szükséges csomagok" közé nem számít-
ható, valamennyi csomagküldeményre nézve 
5 kg.-ra korlátoztatik. Ezenkívül a posta- és 
távirdaigazgatóságok föl vannak hatalmazva 
a csomagforgalniat ezeken a vonalakon is 
még további korlátozásnak alávetni, avagy 
teljesen beszüntetni, ha a rendelkezésre álló 
közlekedési eszközök a postaforgalom sza-
bályszerű lebonyolítására nem elégsége-
sek. 

A szóban levő vasúti vonalak a követ-
kezők: 

Arad—Temesvár-Józsefváros, Bácsfeke-
tehegy—Palánka, Baja—Zombor—Újvidék, 
Baranya—Pélmonostor—Barcs, Békéscsaba 

—Arad, Boba—Csáktornya—Zagreb déli p. 
u„ Borovo—Sjdí—Raca, Budapest—Mar-
chegg—(Wien), Budapest—Kelenföld—Uj-
dombovár—Zagreb, Budapest—Ferencváros 
—Indjija, Budapest—Temesvár-Józsefváros, 
Horgos—Zenta—Újvidék, Kecskemét—Fü-
löpszállás, Kiskunhalas—Regőoe (részvonal), 
Nagybecskerek—Sándorudvar — Zsombolya, 
Nagykikinda — Nagybecskerek —Pancsova, 
Nagyvárad—Szeged-Rókus—Vinkovci, Osi-
jek—Nasica, Osijek—St. Vrpolje—Samac, 
Osijek—Vinkiovci, Pécs—Báttaszék, Pleter-
nica—Pozsega, Ruma—Klenaki-szávapart, 
Sárbogárd—Báttaszék, Sisak—Bród, Sunja 

-üoberlin, Szabadka—Gombos, Szabadka— 
Zenta, Számos—Alibunár, Szentlőrinc— 
Barcs, Szentlőrinc—Nasice—Ujkapela—Bat-
rina, Széphely—Bóka, Temesvár-Józsefvá-
ros—Báziás, Temesvár-Józsefváros—Módos 
—Antalfalva, Torontálszécsány—Versec, Uj-
dombovár—Osijek—Bosanskibrod, Újvidék— 
Titel, Versec—Lúgos—Marosillye, Versec— 
Pancsova—Józsefváros, Versec—Kevevára, 
Vinkovci—Brcka, Vinkovci—Indjija, Vinkov-
ci—Zupanjei-szávapart, Nagykanizsa—Sop-
ron, Nagykanizsa—Barcs, Sisak—Zagreb dé-
li p. u., Zagreb déli p. u.—Steinbriick, Makó 
—Szeged, Sopron—Ébenfurt, Mihács—Vil-
lány, Doberiin—Banjaluka. 

A bosznia-hercegovimi államvasutak 
összes vonalain hadimenettávirda és távbe-
szélő forgalom felfüggesztve. 

Zágráb lelkesedése. 
Zágrábból jelentik: A városban a had-

üzenet hire hazafias tüntetésekre adott al-
kalmat. A csapatokat a közönség lelkesen 
ünnepelte, Rhemen báró hadtestparncsnokot, 
Sarkotics altábornagyot lelkes ovációkban 
részesítették. 

Az egész sajtó lendülettel támogatja a 
monarchia álláspontját Szerbiával szemben. 
Az,ellenzéki újságok is fentartás nélkül csat-
lakoznak az általános lelkes hangulathoz. 

A Narodne Novine a többi között irja: 
Miként a monarohia valamennyi népe, a hor-
vát nép is hiven küzd uralkodója és a mo-
narchia ügyéért. Lélekemelő látvány volt, 
mily büszkén siettek vitéz tartalékosaink a 
zászlók alá, mint tiltakoztak még az idősb 
népfölkelők is az orvosi vizsgálat ellen, mert 
mindenáron táborba akarnak vonulni. Igy 
viselkedik egy hazafias nép, mely lelke mé-
lyén meg van győződve, hogy igazságos 
ügyért vonul a harcba. 

Ugyanily nyomatékkal az unionista Ju-
tarni List is képviseli a hazafias ügyet. 

A HÁBORÚ HIRE SZERAJEVÓBAN. 

Szerajevó, julius 29. Vasárnap kora reg-
gel érkezett meg Szerajevóban az a hir, 
hogy Szerbia ki nem elégítő választ adott. A 
templom-téren csakhamar több ezer ember 
gyűlt össze, gyalázta Szerbiát, éltette a ki-
rályt és a monarchiát s éljenezte a háborút. 
Tiz óra után megjelentek a falragaszok a 
részleges mozgósításról. A nép valósággal 
tombolt örömében és körüljárva a várost, ki-
áltotta: 

— Zsivió 1 rat! (Éljen a háború!) Le kell 
számolni a királygyilkosokkal! 

A tömeg először a konakihoz akart men-
ni, de mert a katonák nem engedték, a tiszti 
kaszinóhoz vonult és lelkes ovációban része-


