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Szegedi képek. 
Az utóbbi nap okiban több volt a katona 

ebben a városban, mint 'a civil. Katonaváros-
nál jóval tulhaladoítabb állapotok vannak 
már, 'valóságos tábornak nevezhető Szeged. 
Az aszfaltok, parkírozott tereik megszállva, a 
házakban elszállásolva 'népfölkelők tömege, 
füstölgő konyhák, — mindenütt feszült at-
moszférával telt a közönség hangulata. Ma 
délelőtt az uj szegedi hídon, a kátránnyal be-
vont falapokon keresztül tompa robajjal vo-
nult keresztül a huszárok csapata. A korzó 
közönsége nézte őket, lelkesedve lengették 
kalapjukat, finom uri hölgyek panfiimös kesz-
kenőjüket s harsányan kiáltották: 

—• Éljen a király! Éljenek a huszárok! 
Vezényszó nélkül, egyszerre kiröpültek 

hüvelyükből élesrefent kardpengék, tiszteleg-
tek a huszárok, fejők felett megforgatták a 
kardokat s (lopózva', csillogva, a ragyogó nap-
sugár csókot lehelt rájuk. 

A Kárász-utcán egy hatalmas piros-fe-
hér-zöid zá,szló leng — hatalmas lendületben 
csapódik ide-oda — háborús szél lengeti. Ma 
•már nemcsak a trikolórt vásárolják, hanem 
a németek fehér-.fekete-ipiros jelvényét, ola-
szok zöld-fehér-piros zászlaját. Nagy keletje 
van -a nemzeti színben burkolt 1. Ferenc Jó-
zsef képnek, a meggyilkolt trónörököspár. a 
némte császár és az olasz király szinnyoma-
•tu fényképének. Tömegesen vásárolják s nem-
sokára nem egy iparos és földművelő család 
fehérre meszelt szobája failán ereklyeként 
fogja őket őrizni. 

Kora reggeli órákban telve az 41'tlomás, 
újonnan felszerelt, felfűzött szuronyu, dupla 
„brodzaikkal" ellátott bakákkal, akik búcsúz-
nak s elhelyezkednek a kirendelt kocsi-osz-
tályokba. Megható látvány, mint búcsúzik el 
gyermekétől, feleségétől a harciba induló. Egy 
ur Henry Clay szivarokat osztogat, a katonai 
állomás-parancsnok szívélyesen köszönj meg. 
Az utcán egy tejes kannákkal- teli rakott ko-
csiból kifognak két szép lovat, sorozás nél-
kül megveszi egy főhadnagy 600—600 koro-
náért. Az autók tülkölve robognak a város - -
•utcáin, mindegyikben két-három katonatiszt 
ül — a soffőr karján sárga karszalag, tele fe-
kete csíkokkal. Sebesen vágtatnak, mind-
egyiknek zsebében bizonyára valami parancs 
— az utcán posztoló rendőr most nem tar-
tóztatja föl őket. 

Az újoncok bevonulása. 
Az általános mozgósítás során az idén 

besorozott uljoncokat is állományba vették. 
Most egy ujabb hirdetmény jelent meg, a 
mely szerint az újoncok egy részének és az 
önkénteseknek is be kell vohnlnioik. A moz-
gósítási hirdetményt itt közöljük: 

A magyar királyi honvédelmi miniszté-
riumnak 2976—1914. eln. számú rendelete 
folytán az 1914. évben besorozott újoncok és 
Póttartalékosok közül azok, akik A'lsófehér, 
Beszfercenaszód, Brassó, Csík, bogaras, Há-
romszék, Huny ad, Kiskiiküllő, Kolozs, Ma-
rostorda, Nagykiikiillő, Szeben, Szilágy, Szot-
uokdoboka, Tordaaranyos, Udvareihiy, Bács-
bodrog, Krassószörény, Temes és Torontál-
megyék, továbbá Baja, Szabadka, Újvidék, 
Zömkor, Pancsova. Temieisvár, Versec, Ko-
lozsvár és Marosvásárhely városok, valamint 

* egész H0rvát-Sz!av0n0rszágck és Fiume vá-
ros és kerülete területén illetőséggel birnak, 
vagy ugyanezen területen tartózkodnak, to-

vábbá Tirolban, Karín tíhiában, Krajnában, ls-
triában, Cörcz és Gradicska hercegesitett 
grófságban, Trieszt városban és környékén, 
Alsősziléziában, Boszniában és Hercegoviná-
ban illetékesek és itt tartózkodnak, a legrö-
videbb utón augusztus hó kilencedik napján 
tartózkodási helyük császári és királyi had-
kiegészítési kerületi parancsnokságához be-
vonulni tartoznak. 

Azok, akik már tudják, hogy a honvéd-
ségihez tartoznak, tartózkodási helyük hon-
\ ádkiegészitési parancsnokságához kötelesek 
bevonulni. 

A részibeli mozgósítás alkalmával már 
szabadságolt vagy elbocsátott népfölkelők 
közüli most csak azoknak kell bevonulniok, 
— és pedig közvetlenül1 — akiknek ajánlati 
lapjuk szerint a közös hadsereghez vagy a 
honvédséghez kell bevonulniok. 

Az uj bevonulási parancs tehát ezek sze-
rint sem Szeged város, sem Csanád és Cson-
grád megyék területére nem vonatkozik. Így 
az ide való ületőségüeknek be kell várni az 
ujabb rendeletet. 
A BEHÍVOTT SZEGEDI KATONÁK CSA-

LÁDJAIÉRT. 
Nagy számmal jelentkeznek naponkint a 

rendőrség folyosóján azoknak a bevonult ka-
tonáknak a hitvesei, kik egy fillér nélkül ma-
radtak otthon, némelyik sok gyermekkel. 
Ezeket nem hagyja el Szeged város társa-
dalma és hazafiúi áldozatkészséggel vállalja 
azt a szent kötelességet, hogy katonáink ki-
vétel nélkül azzal a megnyugtató tudattal har-
coljanak a haza ellenségei ellen, hogy csa-
ládjukat segélyezi. 

Még sok jótékony ember nevét nem ta-
láljuk ugyan az adakozók sorában, de las-
sankint kibontakozik már a társadalom hatal-
mas segítő szárnya és bizonyos, hogy min-
denki le fogja róni a hazaszeretet adóját. 
Ujabban a következő adományok érkeztek a 
főkapitányhoz: Back Bernát fiai r.-t. 1000 
korona, özvegy Holtzer Jakabné 1000 koro-
na, Lengyel Lőrinc 200 korona, Wagner örö-
kösök 200 korona, Szegedi Napló gyűjtőivé 
110 korona, Szegedi kisdedóvó jótékony nő-
egylet 100 korona, ugyanannak leányosztá-
lya* 100 korona. Landbsberg Mór 100 koro-
na, Gál Kálmán 50 korona, Gál János 50 
korona, Müller Mór 20 korona, Gyuritza 
Sándorné 50 korona, Szegedi jótékony ma-
gyar asztaltársaság gyűjtése 18 korona 80 
fillér, Hausner Adolifné 20 korona; Mészáros 
Andor dr. és neje 50 korona, Baneth dr. 20 
korona, P. F. 40 korona, Pataki Tamás 10 
korona. Magay Lajos havi 10 korona. 

A 48-as honvédek és a háború. 
iA szabadságharc ősz katonái élénk fi-

gyelemmel kisérik a .háborús eseményeket s 
reszkető kezükkel, mely hajdan annyi győz-
tes csatában forgatta a fegyvert a rác ellen, 
megáldják a harcba induló csapatokat. Egy 
48-as vitéz levelet irt most nekünk. A meg-
ható írást teljes terjedelmében itt közöl-
jük: 

„Mi 48 49-es honvédek fel vagyunk 
háborodva a szerbek tanúsított Magyaror-
szág elleni viseletük és Fenséges jövendő 
Királyunk, Ferenc Ferdinánd Főherceg 
meggyilkolása végett. Sajnos, hogy ko-
runk és főképen testi erőink nem engedi, 
hogy tettleg érvényesítsük akaratunkat és 

48 .49-es módra megtorlást vehessünk. 
Most is csak mindazoknak a jó haz::-

fiainknak, akik részt vehetnek a megtorlás-
ban, a Mindenható jó Isten kegyelmét, meg 
védését, áldását, akaraterőt, bátor maga-
tartását kérjük, mutassák meg, hogy igazi, 
lelkes hazafiak és ne engedjék, hogy szere-
tett hazánkat más népek tiporják." 

\ LOVAKÉRT ÉS KOCSIKÉRT JÁRÓ 
KÁRPÓTLÁS. 

A következők közlésére kértek fel ben-
nünket: 

A ló és kocsibirtokosok megnyugtatása 
céljából tisztelettel megkeressük, hogy b. 
lapjában a lakosság tudomására hozni mél-
tóztassék, miszerint tőlük az 1912. évi LXIX. 
alapján a katonai kincstár által átvett lovak' 
vagy kocsikért járó kárpótlási összegek a 
törvény és a honvédelmi minisztériumi rende-
lete értelmiében 6 héten belül a postatakarék-
pénztár utján fog megfizettetni. 

Ugyancsak kérjük, hogy a 'lakosság tu-
domására adni szíveskedjék, miszerint a f. 
augusztus hó 6-ikára kitűzött ntóállitás és 
egyáltalán az u'tóállitások és felülvizsgála-
tok a honv. minisztérium további rendelkezé-
séig ne'm tartatnak meg, 

NAGY TÜZ A PALLAVIÜHINI URADA-
LOMBAN. 

(Saját tudósítónktól.) Héttőn délelőtt 8 
óra 15 perckor vészes jelzést kapott a sze-
gedi tűzoltóság és a főkapitányi hivatal. A 
sándorfalvai postamesternő jelentette, hogy a 
sándorfalvai uradalmi kastély kigyuladt és 
kérik a szegedi tűzoltóság segítségét, mert 
a dühöngő elernlmel szemben ,az ottani tűz-
oltóság nemi boldogul. Tekintettel arra a kö-
rülményre, hogy a szegedi tűzoltóság legna-
gyobb része szintén bevonult a katonasághoz. 
Somogyi Szilveszter dr, főkapitány intézke-
dése folytán csak a (legújabban beszerzett kis 
benzinmotorfecskendőt vitték ki négy tűzol-
tóval Horváth István városi tüzoítósegédtiszt 
vezetése mellett. A szegedi tűzoltók a sán-
dorf.alvaii hat tagból álló önkéntes tűzoltóság-
gal karöltve derekas munkát végeztek és 
megmentették az épületet a teljes el'mmva-
dástóíl. 

A tiiz tulajdonképpen Marosi Pál ura-
dalmi inspektornak a sándorfalvai Főtéren 
levő kastélyának a padlásán keletkezett. A 
tiiz otkát kétségtelenül megállapítani nem le-
hetett. A bizottság, melynek tagjai voltak: 
Marosi Pál uradalmi inspektor, Dubszky Fe-
renc uradalmi pénztárnok, Basa József ura-
dalmi főszámvevő, Gruber György uradalmi 
számtiszt és a szegedi tűzoltóság részéről 
Horváth István városi tűzoltót is zt, megálla-
nitotta, íhogv a tiiz oka kétségtelenül' a sza-
bályaién építkezés volt, amennyiben a padlás 
gerendái és szarufái a kéménybe be voltak 
épitve és az erős tüzelés következtében, a 
mely a fürdőszobában történt, a kéménybe 
beépített gerendák tüzet fogtak. Erre a pad-
láson elhelyezett viztartányt befödő polyva s 
egyéb holmi lángot vetett. Mire a szegedi 
tűzoltóság fél óra alatt kiért, az egész tetőt 
lángban találta. De a tiiz 'tovább terjedésének 
megakadályozása a szegedi tűzoltóságnak a 
kis benzinmotor működésével mégis sikerült, 
A lkár az uradalmi személyzet bevallása sze-
rint 20,000 korona, amely azonban biztosítás 
ré\«én megtérül. 
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