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A s z e g e d i kasfooavííág. 
(Saját tudósítónktól.) Viszik már a vo-

natok a legények ekjét . Jókedvűek és harcias • 
hagulatjfak és hősi elszántsággal indulnak a 
harcba. A vasúti kocsikból 'hangzik a modern 
kurucnóta: 

Jobbról-balról dörög az ágyú, 
Nem félünk a kutya Szerbiáiul, 
Mert a magyar nem enged, 
Míg egy csöpp vére meleg. 
Ezer meg ezer ember kiséri ki a legénye-

ket, anyák, feleségeik, apák, gyerekek. Ma-
guk a katonák biztosítják a siránkozó asszo-
nyokait, Ihogy ne féljenek, mert egy pár hét 
és vége lesz Szerbiának. Népies nyelven és 
népies szóvirágokkal juttatják kifejezésre a 
lelkükben lobogó lelkesedést: 

— Csak ugy nyihogunk a szerbek után, 
mondja az egyik. 

— Ugy belemarunk a szerbekbe, — dup-
láz rá a másik, mint a kutya a koncba, hogy 
majd bottal keli bennünket elverni a szerbek-
ről. Másoknak Nikitára meg Danilóra iáj a 
foguk. így tréfálkoznak, mókáznak a mi de-
rék legényeink. 

Most látjuk csak, mi egy jól megszerve-
zett 'hadsereg >s ha fájt is 'béke idején a kato-
naságra költött sok-sok millió, mojt senki 
sem tartja 'haszontalan költségnek és kidobott 
pénznek. Mindenkinek imponál ez a hatal-
mas, bámulatos szervezet. 

A lelkesedés a háborúiért magával ragad-
ja az embereket. Százan meg százan önként 
jelentkeznek a kaszárnyákban. Hódmezővá-
sárhelyről mintegy kétszázan jelentkeztek az 
egyik szegedi kaszárnyában olyanok, akik 
nem voltak katonák. Tegnap este kilenc óra-
kor meg vagy harmincan akartak önként be-
állani. Éjszakára bentartották őket a kaszár-
nyában, reggel azután elküldték őket azzal, 
hogy nincs rájuk szükség. 

Az üzleti életben persze bizonyos fokú 
pangás állott be. Velejárója ez a háborús vi-
lágnak. Csak a katonai cikkekben nagy a ke-
reslet, egyik-másik üzletben elfogyott már 
minden ilyennemű cikk. Alig volt valami 
forgalmuk a vásárosoknak. Azonban a gye-
rekkardok-, puskák- és csákóknak nagy volt 
a keletjük, miért már az öklömnyi gyereke-
ket is elfogta a háborús hangulat. 

Katonazene járja be esténkint a város 
főbb utcáit. A háborút éljenző és a király-
gyilkos nációt szidalmazó tömeg követi a 
bandát. 

A kaszárnyák udvarán gyakorlatoznak 
a pöt»századok. Gyönyörűség eket nézni, mi-
csoda precizitással csinálják a doppelneiben 
rechtz umot. Mintha nem is Isitek, volna még 
tegnap, tegnapelőtt civilben. 

Panaszos levelek is érkeznék szerkesz-
tőségünkhöz némely lelketlen háziúr ellen. 
Azzal ijesztgetik a magukra maradt asszo-
nyokat, hogy stájgerolnak s aki a magasabb 
lakbért majd nem alkarja megfizetni, annak 
kívül tágasabb. A panaszkodókat ez utón fi-
gyelmeztetjük, hogy az ilyen kufárok ellen 
forduljanak teljes bizalommal a hatósághoz, 
mély bizonyára készségesen kel védelmére 
ezeknek az elhagyatott asszonyoknak, a kö-
zönség pedig bizonyára megalkotja vélemé-
nyét ezekről az uzsorásokról, ha nevük nyil-
vánosságra kerül, 

A mozgósitás óta lapunk híreiről a ren-
des lappal egyidejűleg külön (és nem rend-
kívül:!) kiadóét adunk. Lapunk ezzel a ke-
vésbé jómódúak részére is lehetővé akarja 
tenni, hogy az őket érdeklő híreket olvas-
hassák, miután a rendes lap ára tiz, a külön-
kiadásé pedig csak kettő fillér. Hiszen alig 
van család, mely legalább egy tagjával ne 
volna érdekelve a háborúban, azt (hisszük te-
hát, méltányos és szociális érzékre valló, 
hogy evvel a külön kiadással lapunkat, me-
lyet ezrével kapkod szét a közönség, min-
denkinek hozzáférhetővé tesszük. 

Miután ebben a háborús világban min-
den épkézláb emberre szükség van, ha nem 

is harctéren, hanem itthon a hadba szállt le-
génység pótlására, a szegedi tankerület hu-
mánusan gondolkozó főigazgatója, Szele Ró-
bert dr. szombat délelőtt fölkereste Somogyi 
Szilveszter dr. főkapitányt, hogy a diákok 
ésetieges alkalmazásáról vele konferáljon. A 
főkapitány Szele Róbert dr. főigazgatónak 
ezt az érdeklődését köszönettel tudomásul 
vette azzal, hogy egyelőre a diákokra nincs 
szükség, amint azonban a diákok alkalma-
zásának az eshetősége beál'lana, rögtön fogja 
erről a tankerületi főigazgatót értesíteni, aki 
akkor nyilt felhívást fog intézni a szülők-
nek, hogy diák-gyermekeiket, a középiskola 
IV. osztályától fölfelé, a köz szolgálatára bo-
csássák. Á diákok munkájának az irányítását 
és felügyeletét a szegedi középiskolai taná-
rok vállalnák. Megjegyezzük azonban, hogy 
ez a dolog egyelőre még nem aktuális. 

A vESágilselyzet alakulása. 

Berlin, julius 30. Rendkívül előkelő for-
rásból a következőket jelenthejük; 

A kettős monarchiának hadi üzenete 
Szerbia ellen legalább egy tekintetben tisz-
tázza a helyzetet. Európa tudja, hogy Bécs-
ben és Budapesten visszavonhatatlanul a 
fegyverek halalmára appellálnuk. A teljesen 
nem tájékozott közvélemény a monarchia le-
ttesét. uj fordulatnak tekintheti, a diplomácia 
már szoimbat este óta várta és elkerülhetet-
lennek tartotta. Miután köztudomásu, hogy 
Ausztria és Magyarország bevonul Szerbiá-
ba, nyíltan tárgyalható a kérdés, mi követ-
kezhetni most? 

Németország szerepe oly egyszerű és vi-
lágos, irtja oly határozott irányú, hogv tet-
teit, tanácsait, intézkedésiéit, csak azok ért-
hetik félre, akik a múltban is rendszeresen 
Berlin békés törekvéseiben kételkedtek. Mit 
tett eddig a német birodalom? 

1. Tudatta a bár/miasszavefeiég kormá-
nyaival, hogy az osztrák és magyar és szerb 
konfliktus annyira óhajtott lokalizálása csak 
akikor érhető el, ha a többi hatalom a tényle-
ges beavatkozástól tartózkodik. 

2. Részt vett a 'békét szolgáló tanácsko-
zásokban azzal a megszoritássál, hogy csak 
oly javaslatokhoz járul hozzá, amelyeket a 
ve,le szövetséges monarchia magáévá tesz. 

3. Végül iparkodott és iparkodik befolyá-
sát a politikai középpontokban oly irányban 
érvényesíteni, hogy a háborús feszültség ne 
okozzon többé jóvá nem tehető végzetes ese-
ményeket. 

Mindaz, ami a német birodalom, részé-
ről eddig történt, belefér ebbe a keretbe és 
kivétel nélkül a világbékét szolgálja. Az orosz 
és francia sajtó támadásával szemben talán 
elegendő rámutatni arra a rendkívül kedvező, 
körülményre, hogy Páris, London és Berlin 
komoly körei, ha nem is faladnak teljesen 
egy utón, soha sem jutottak — legalább ed-
dig — ellentétben. Németország teljesen érti 
és méltányolja a kettős monarchiának szi-
lárd akaratát, hogy a szerb konfliktus meg-
oldása neim Európa dolga. Berlin tehát csak 
egy európai konfliktus elhárításán dolgoz-
hatik, mert e tekintetben a monarchia telje-
sen szövetségesére bizta a diplomáciai tevé-
kenységet, különösen, ha az érdekelt hatal-
mak Berlinen; keresztül keresnék a megegye-
zés útjait Bécscsel. 

A 'különböző jóslatok és föltevések, hogy 
a válság ma súlyosabb, vagy enyhébb, mint 
szombat este volt, csak puszta kombinációk-
ra támaszkodnak. A helyzet változatlanul 
súlyos attól a perctől fogva, amelyben Orosz-
országnak a szerbeknek kedvező állásfogla-
lása közismertté lett. Nem- is várható, hogy 
a feszültség a közeli órákban növekedjék, a 
vagy erejéből veszítsen. Egyáltalán fordulat, 
komolyabb, számottevőbb, végzetesebb csak 
a kettős monarchia első fegyveres ténye után 
fog elkövetkezni. 

Nők a villamos vasút szolgála-
tában. 

Mindjárt a mozgósitás e'lső napjaiban 
felhívta a Délmagyarország a közönség fi-
gyelmét arra az üdvös akcióra, amely a, nők-
nek az egyes kereseti ágakban való alkal-
maztatásával óhajt a mozgósítással számta-
lan csládra szakadt nyomoron legsürgőseb-
ben segíteni. Ennek az akciónak első impo-
záns eredménye ma mutatkozott. Rosenfeld 
Nándor, a villamos vasút igazgatója ugyanis 
öt asszonyt alkalmazott ellenőrnek. 

A HAZAFIAS MAGYAR EGYETEMI 
TANÁROK. 

Budapestről jelenti tudóisitónk, hogy a 
fővárosi egyetemi tanárok Kmetty Károly dr. 
indítványára lelkesedéssel határozták el, 
hogy őfelségének — a hadsereg részére — 
fölajánlják ingyenes szolgálataikat. 
A TÁVÍRDA ÉS TELEFOIN RONGÁLÁSA. 

A következők közlésére kértek fel ben-
nünket: A posta- és távirdaigazgatóság 
mindazokat, akik a mozgósítás, illetve a ha-
diállapot, tartama alatt, a távíró és távbeszé-
lő rosszkaratu megrongálóit följelentik vagy 
kipuhatolják, négyszáz (400) koronáig terje-
dő jutalomban részesíti. E jutáimat a tettes 
elítélése után a posta- és távirdaigazgatóság 
a föl jelentőnek nyomban kifizeti. 

A SZEGEDI VASÚTI MENETREND. 
A hadi menetrend életbeléptetése óta 

tudvalevőleg teljesen megváltozott a vona-
tok indulásának és érkezésének ideje. Mint 
már megírtuk, mostan csak postavonatokkal 
lehet közlekedni és az utasoknak a vasúti je-
gyen kivül hatósági igazolványt is kell fel-
mutatni. A hatósági igazolványt a rendőrség 
7-es számú szobájában állítják ki, ahol ed-
dig már 4000 utas jelentkezett igazolvány-
ért. Tájékoztatás céljából az uj menetren-
det itt közöljük: 

Szeged-állomásról indul: 
Karánsebes felé reggel 7 ó. 58 p. 
Cegléd felé este 7 ó. 03 p. 
Arad felé reggel 8 ó. 15 p. 
Karlova felé délelőtt 11 ó. 51 p. 
Összekötő Rókusra este 7 ó. 00 p. 

Szeged-Rókusról indul: 
Szabadkára reggel 4 ó. 31 p. 
Csabára este 10 ó. 03 p. 
Arendőrség eddig mintegy négyezer uta-

zási igazolványt állított ki. 
EGY SZEGEDI GYÁR A MUNKÁSOKÉRT. 

Amint értesülünlk, a Szegedi Kenderfonó-
gyár igazgatóságában a tegnapi ujabb súlyos 
események következtében kénytelen-kelletlen 
felvetődött az a kérdés, hogy vájjon egy 
most már Oroszországgal szönvben nem he-
tekre, hanem hónapokra számitható háború 
és annak a forgalmat teljesen megbénító ha-
tása folytán az üzemet folytassa-e vagy 
nem. 

A kéjdés az igazgatóság által nem' köny-
nyen oldható meg, mert egyrészről arról van 
szó. hogy egy esetleg hat hónapig tartó há-
borúval számitva, a gyár, — amely azon kö-
rülménynél fogva, hogy munkásai, különö-
sen az úgynevezett meahanikai fonóban leg-
nagyobbrészt nőkből állanak, üzemét íuiaj-
donképesn folytathatná, — ez idő alatt nem 
kevesiob, mint körülbelül 4 millió korona ér-
tékű árut állítana ellő, ezt a temérdek áru* 
be kellene, hogy raktározza és annak eladá-
sát csak a'kkor kezdethné meg, amikor újból 
normális viszonyok állottak be, .másrészt még 
egy pénzügyileg ennyire szilárdan álló vál-^ 
lalatnál is ez pénzügyi szempontból nagy' 
föladat, mindazonáltal az igazgatóság köré-
ben egyelőre és remélhetőleg továbbra is az 
üzem korlátlan folytatása mellett történt a 
döntés, imég pedig azo-n döntő körülménynél 
fogva, hogy a mostani időben, amikor a be-
hivottalk családijai részérc folynak az ada-
kozások, a gyárnak minden áldozatot meg 
kell hoznia, nehogy 700-nál több munkás ily 
módon újból kenyér nélkül maradjon. 


