
DE LM A GYARORSZÁG Szeged, 1914. augusztus 7. 

katonai hűségünket és a Mindenhatóhoz 
. fohászkodunk, hogy Felséged és a haza di-

csőségére juttassa győzelemre fegyverein-
ket a küszöbön álló igazságos küzdelem-
ben. 

Lipót Szalvátor főherceghez őfelsége 
erre a következő 'távirattal válaszolt: 

Őszinte megindultsággal fogadtam a 
katonai műszaki akadémia harmadik évfo-
lyamának kimustrált tanfolyamából hoz-
zám intézett 'hódoló táviratot és köszö-
netet mondok Neked és ;az egybegyűlt tá-
bornokoknak, tiszteknek és akadémikusok-
nak irántam tanúsított ragaszkodástokért. 
Vajha a Mindenható áldást árasztana 
fegyvereinkre és venné védelme alá a kö-
telességeik teljesítésére reményteljesen 
harcba induló újonnan kinevezett tiszteket, 
hogy ők kivehessek részüket igazságos 
ügyünk diadalából, minden erejükkel és 
ifjú lelkesedésükkel. Ferenc József. 

Zágrábból jelentik: A horvátországi 
Vörös Kereszt Egyesület javára inditott 
gyűjtésnek eredménye eddig százezer ko-
rona. 

Berlinből jelentik: Az angol nagykö-
vet és a belga követ elhagyták Berlint. 

A Magyar Távirati Iroda jelenti: Az 
orosz harctérről érkező jelentések mindin-
kább oly értelemben sűrűsödnek össze, 
hogy nemcsak a határőrző csapatok visz-
szavonulása folyik néhány nap óta teljes 
mértékben, hanem még a derék hadak is 
Kelet és Északkelet irányban Vonulnak visz-
sza Oroszlengyelország középső részéből. 
Ez arra enged következtetni, hogy a hosz-
szu évi előkészületnek és a Nyugatoroszor-
szágban történt csapatösszevonások dacá-
ra, az orosz harckészség még sem elegen-
dő, hogy bátorsággal vehesse föl a nyilt 
harcot oroszlengyelországi területen. 

A M. T. I. jelenti: (Érkezett este 8 
óra 30 perckor.) A szerb harctérről ma to-
vábbi jelentések, híradások nem érkeztek. 

NEM VOLT SZÓ SZERBIA ANNEKTÁ-
LÁSÁRÓL. 

Londonból jelentik: Nagykövetünk je-
lentette az angol kormánynak, Ihogy a mo-
narchiának nincs szándékában Szerbiát 
annektálni, sem szuverénitásált megsemmi-
síteni. A novibazári szandzsákot sem akar-
juk anueictálni. Ez a jelentés az angol-né-
met háború kitörése előtt történt meg. 

FRANCIA REPÜLŐGÉPEK NÉMET-
ORSZÁGBAN. 

Berlinből jelentik: Az elmulit éjjel 
Erankfurt fölött francia repülőgépek jelen-
tek meg. A németek rájuk lőttek, de a go-
lyók nem találtak. A szocialista pártból 
huszonhat képviselő bevonult a német had-
seregbe, behívás nélkül. 

A ROMÁN TRÓNÖRÖKÖS UTJA. 
Budapestről jelentik: A romám trón-

örökös Magyarországon keresztül haza 
utazik Romániába. 

Esztergomból jelentik, hogy a város 
közelében a csendőrőrjárat tizenkét auto-
mobilt, melyekben összesen 30 millió frank 
volt aranyban, feltartóztatott. Az automo-
bil utasait, akik a pénzt Szerbiába akarták 
csempészni, letartóztatták és az esztergo-
mi várba vitték. 

Tudósítónknak ezen a jelentésén ki-
víll, amelyet a Délmagyar ország csütörtö-
kön a kora délutáni órákban publikált, még 
a következő jelentések érkeztek a francia 
milliókról: 

Budapestről jelentik: A francia kor-
mány német vonalakon át nyolcvan millió 
frankot küldött Oroszországnak, melynek 
felét azonban Boroszlóban elfogták. 

A kaposvári csendőrség is feltartóz-
tatott egy autót, melyben három francia 
ember ült. Az egyik utast s a soffőrt, mi-
közben tovább akartak haladni a csendőrök 
megsebesítették. Az autó utasait vasra 
verték és Budapestre szállították. Az 
autóban körülbelül hatvan milliót talál-
tak. 

Hazahívták a monarchia p é f e r -
vári nagykövetét. 

Budapestről jelenti a miniszterelnöki 
sajtóiroda: Augusztus 6-iiki kelettel távira-
tozzák Bécsből: Sebeco bécsi orosz nagy-
követ átvette útlevelét. Szapáry gróf 
szentpétervári osztrák-magyar nagykövet 
pedig utasítást kapott, hogy kérje el út-
levelét és hagyja el Oroszországot. 

LELKES HADIPARANCS. 
Budapestről jelentik: A (honvédség 

főparancsnoksága ma badiparancsot inté-
zett a honvédséghez, amelyben a honvé-
deket harcra lelkesíti a királyért és a ha-
záért. 

A MORATÓRIUM MEGHOSSZABBÍ-
TÁSA. 

Budajieströl jelentik: Kormányunk a 
moratóriumot október lő-éig valószínűleg 
meghosszabbítja. 

PFJACSEVICS MINISZTERT FÖLTAR-
TÓZTATTÁK. 

Budapestről jelentik: 'Egyik esti lap 
értesülése szerintPejacsevics Tivadar gróf 
horvát minisztert családjával Franciaor-
szágban föl tartóztatták és fogolyként keze-
lik, nem akarják haza engedni őket. 

SZERENCSÉTLEN ESETEK. 
Ungvárról jelentik: Sutter Rezső test-

vérével motorkerékpáron ment. A csend-
örök fölszólították, hogy álljanak meg. A 
fölszólítást azonban Sutterék nem hallot-
ták meg és tovább haladtak, mire a csend-
őrök utánuk lőttek. A golyók találtak, Sut-
ter Rezső meghűlt, testvére súlyosan meg-
sebesült. 

Ercsiből jelentik: Egy katonai autó 
nekiment a vasúti sorompónak. A sofför és 
cg}' főhadnagy, aki az autóban ült, súlyo-
san megsérült. 

S z e g e d h ó d o i a i a a k i r á l y nak . 

Azon a jótékonysági nagygyűlésen, a 
•mely tegnap délután volt a Korzó-mozi he-
lyiségében, mint megirtuk, elhatározta a kö-
zönség, hogy bódol'ő táviratot intéz a király-
hoz. A táviratot csütörtökön délelőtt küld-
ték el Bécsbe s szövege a következő: 

Kabinétiroda, 
Wien. 

A behivottak hátramaradt családtagjai 
segélyezése céljából mai napra összehwott 
nagygyűlés határtalan lelkesedésének kifeje-
zése mellett Szeged szabad királyi város né-
pének legmélyebb alattvalói hűségét fejezi ki 
Ö császári és Apostoli Királyi Felségének 
legfelsőbb személye iránt. 

A legalázatosabb; tisztelettel esedezünk a 
trón zsámolyánál, kegyeskedjék őfelsége 
Szeged népének ezt az alattvalói hűségnyi-
latkozatát biztosítékul fogadni arra, hogy 
Szeged népe ugy békében, mint háborúban 
len hűséggel mindenkor szolgálatára készen 
életével és vagyonával őfelségéitek rendület-
áll. 

Dr. Cicátricis, 
főispán. 

A tüzérség lövő gyakorlata. 
A szegedi 1. honvéd lovas tüzérosztály 

augusztus 9-én a Szeged-Sándor falva-Szaty-
maz vasútállomási ut és Kistelek szegedi 
rnüoton belül eső területen 6 óra délutánig 
éles lövőgyakorlatot tart. A 'használandó iö-
tér területére vezető utakat a nevezett na-
pon 4 óra reggeltől kezdve katonai őrök el-
zárják. Ezen őrök utasításainak mindenki 
köteles megfelelni, különben a katonai kincs-
tár semmiféle felelősséget neím vállal. A 
szeged-kisteleki minit és a szeged-sándorfal-
vi minit szabadon használható közlekedésre. 
A lövés napján hajnali 4 órától délután 6 
óráig az elzárt lőtérre belépni mindenkinek 
tilos. Szigorúan tios a lőgyakorlatok után 
esetleg feltalált egész lövedéket, vagy iöve-
dék részeket fölszedni vagy egyáltalában 
hozzányúlni, mert ebből halálos szerencsét-
lenség támadhat; aki ilyen jövedéket feltaiá. 
azt a helyén hagyja, a helyet megjegyzi és 
róla az 1. honvéd lovas tüzérosztag pótiiteg 
parancsnokságának (uj köztisztasági telep) 
jelentést tesz. A lövés által esetleg okozott 
nagyobb károk a pótüteg parancsnokságnak 
jelentendők be és bizottsági megállapítás után 
megtéríttetnek. 

Napközi Otthonok a szegénysorsu 
gyermekeknek. 

Jelentettük már, hogy a tegnapi jó-
tékonysági nagygyűlésen hat különböző 
bizottságot alakítottak .a bevonult katonák 
hátrahagyott családjainak segélyezésére. 
Az egyik ilyen bizottság, a napközi ottho-
nok bizottsága csütörtökön délután négy 
órakor a belvárosi elemi iskolában igen 
népes ülést tartott Gerliczy Félix elnöklé-
séve!. Több mint százan jelentek meg az 
ülésen, amelyen Jánossy Gyula tanfel-
ügyelő terjesztette elő a napközi otthonok 
fölállítására vonatkozó javaslatait. Elhatá-
rozta a bizottság, hogy a város belső te-
rületén levő összes óvóiskolákat a szük-
séghez képest fokozatosan napközi ottho-
nokká alakittatja át és hirdetmények ut-
ján hivja föl a lakosság figyelmét a meg-
nyitandó napközi otthonokra és a fölvé-
telhez szükséges föltételekre. Kimondotta 
a bizottság, hogy az otthonokbau minden 
gyermek, két évestől tizig terjedő korha-
táron belül elhelyezést nyerhet, ha az 
édesanyja, vagy más hozzátartozója iga-
zolja, hogy a családfeutartó bevonult ka-
tonának és hogy a család teljesen vagyon-
talan. 
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