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A háború költészete. 
A Mollináry-nótára. 

Gyászba borult Magyarország királya, 
Letörött a kertje két szép virága, 
Ahány könnycsepp két szeméből aláhull: 
Annyi akó vért csapolnak a rácbut! 

Bombavétők, komitácsik fajzatja, 
Most a magyar emberségre tanítja! 
Petár királyt kergetjük a fenébe: 
Mint a bamba, agy szét pukkad mérgébe!... 

Hercegasszony fenn a magas egekbe, 
Áldást kér a vitéz magyar seregre. 
Gyilkos rácot juttdtja a kezünkre — 
Csillagból fon koszoi ni a lejünkre! 

Megy a gőzös . . . dallamára. 
Petár király a belgrádi zsibvásáron, 
Uj nadrágot veit magának hat dináron, 
Csupa por az ócska holmi — 
Megyünk, megyünk Rácországba kiporolni! 

Adta ráca, hetvenkedő kis malacca, 
Hogy nem is fitt a bőrébe a mihaszna! 
Megjárja most valahára — 
Masírozunk disznótorra Rácországba! 

Ferenc József nem mehet cl a bálba, 
Öreg ember, nem könnyű már a hiba. 
Sebaj, ha már nem birja is a táncot, 
A táncot, a táncot — 
Megforgatjuk helyette is a rácot! 

Ferenc József levelet irt ma reggel: 
Masírozni szerétne a sereggel. 
Ne masírozz édes öreg királyunk, 
Királyunk, királyunk — 
Te csak nézzed, amit mi majd csinálunk! 

Ferenc József fölment egy hegytetőre, 
Messzilátón onnét tekint előre, 
Mindig csak azt nézegeti, ha ráér, 
Ha ráér, ha ráér: 
Hogy verekszünk a király ér, hazaér'! 

— A külföld magyarjaihoz. Sándor Já-
nos belügyiminiszter felhívást intézett a kül-
föld magyarjaihoz. A felhívásban elmondja a 
miniszter, hogy ma azoknak sem' szabad hiá-
nyozni a harcba indulók közül, akik az el-
múlt időkben munkakeresés céljából az or-
szág területét elhagyták. Sokan vannak ilye-
nek a magyarok 'közül, de sokan vannak azok 
is, kik a hadkötelezettség elöl menekültek ki 
külföldre. Akiknek hozzátartozójuk, rokonuk, 
barátjuk van külföldön, értesítse őt a mozgó-
sításról,, a katonaszökevények is .jelentkezhet-
nek, mert őfelsége kegyelmet, adott. Jöjje-
nek vissza mindannyian, akiknek erős a kar-
juk, akik magyarok, megvédeni a hazát. 

— Be kell jelenteni a költözködést. 
Az augusztusi évnegyedi költözködés alkal-
mából a rendőrség figyelmezteti a lakosságot, 
hogy a különbeni következmények elkerülése 
végett a lakásváltozásokat legkésőbb au-
gitsé.tts 8-ig jelentsék be a bejelentöhivatal-
ban. A kijelentést az a háztulajdonos tarto-
zik eszközölni, akitől a bérlő elköltözik, a be-

jelentést pedig az a háztulajdonos, akihez a 
lakó költözik. A kiköltözés kijelentése régi 
lapokon, a beköltözésé pedig két uj lapon tör-
ténik. 

— Tűzoltónak jelentkezett 88 diák. A 
hatóság felhívást intézett a szegedi diákság-. 
hoz, hogy jelentkezzenek önkéntes tűzoltói 
szolgálatra. A városi tűzoltóság tagjainak 
javarészét ugyanis behívták és mindössze 
kilencen teljesítenek ncst szolgálatot. Száz-
húsz diák önkéntes tűzoltóra volna szükség, 
akiket megfelelő kiképzés után beosztanának 
szolgálatra. A fölhívásnak máris megvan az 
eredménye: 88 szegedi diák jelentkezett 
szolgálattételre, akiket fölkér a tűzoltópa-
rancsnok, hogy pénteken este 7 órakor je-
lenjenek meg a tűzoltólaktanyában. 

— Kitüntetés. Szép ünnepély folyt le ma 
a szegedi bábaképző intézetben Maiin Ja-

kab dr. tanár, udvari tanácsos, az intézeti 
személyzet jelenlétében átnyújtotta Boglyas 
Ilona 'főbábának a koronás ezüst érdemke-
resztet, mellyel a király a főbábát 30 évi 
buzgó működése elismerésein kitüntette. 

— Adakozó bózás. Egyik szabadkai lap 
szerkesztőségébe piros fezes bugyogós török 
bóza-árus tért be s az asztalra 10 koronát 
tett le a — Vörös Kereszt részére. Szegeden 
is sok a török bóza-árus. A Tisza partján, 
amint a gyakorlatoktól elfáradt katonák el-
merengve nézik a szőke folyó hullámait, — 
megszomjaznak s a félholdas bóza-lé árus 
három szárnyú rézkanná iát sűrűn megeresz-
tik. Két fillér — egy színültig telt metszett 
pohárral. Milyen sok 'szomjas embert kei-
lett kielégítenie a szabadkai töröknek, mig 
10 koronát összegyüjthetett, hogy a Vörös 
Keresztnek adhassa. 

— Adakozók. A posta pályaudv ri sze-
mélyzete havi 50 korona segélyben részesi-
tt a bevonultak családtagjait. — Wimrner Fü-
löp kendergyári igazgató 100 koronát küldött 
a Délmagyarország gyűjtéséhez. Ketter Jó-
zsef -rókusi állomási vendéglős pedig arról 
értesít bennünket, hogy minden vasárnap dél-
ben 12 órakor ingyen 15Q teríték paprikást 
szolgál föl. 

KÉRELEM. 
Azon orvos-kartársak, akik a háborúba 

ment hadkötelesek visszamaradt családtag-
jainak ingyenes orvosi ellátása céljából a fo-
lyó hó 6-án tartott értekezleten bármely ok-
ból részt nem vettek, de szolgálataikat szin-
tén fölajánlják: szíveskedjenek ezen szándé-
kukat velem akár személyesen, akár levéli-
'eg késedelem: nélkül közölni azért, hogy mó-
domban legyen mielőbb jelenteni, hogy egy 
orvos sem akadt közöttünk, aki ne tudná, mi-
vel tartozik városa segélyre szoruló lakos-
ságának ! 

Faragó Ödön dr. 
t. főorvos. 

Mit továbbit a tábori posta. 
Augusztus negyedikével a tábori posták 

megkezdték működésüket. A tábori posta to-
vábbiEmagankiildeményeket is: közönséges 
leveleket 100 grammig, levelező lapot, nyom 
tatványokar. hírlapokat, árumintákat és pén-
zes leveleket 1000 koronáig. Semmit se le-
het föladni ajánlva, nem leltet föladni posta-
utalványt. magántáviratot és egyelőre nem 
lehet kikötni az express kézbesítést sem. A 
tábori posta magáncsomagokat sem fogad el. 

Sternberg gróf győzelmünkrőt. 
Bécsből jelentik: Sternberg gróf, a leg-

ekszponáltabb osztrák politikusok egyike, 
egyik bécsi lapban cikket irt a világháborúról. 
Mindenki tudja ; — irja, — hogy Ferenc Jó-
zsef nem akarta a háborút, ö bákecsászár. 
A háború vihar módjára tört ki és mindnyá-
junkat meglepett. Az eshetőségekben azonban 
nem szabad kételkednünk. Csodának kellene 
történnie, ha nem győznénk. 

— Hogy áll Oroszország?! Északon — 
irja Sternberg gróf — szembe találja magát 
a svédekkel, akik háború esetén vagy száz-
ezer embert tudnak harcba állítani. Ott van-
nak aztán a finnek, a báli provinciák, ame-
lyek csak a háborúra várnak, hogy az orosz 
iga alól szabaduljanak. Mozognak a lengye-
lek, akik megint csak fölszabadító háborúra 
várnak. A törökök és románok szövetsége-
seink és számithatunk Japánra. Oroszország-
nak harminchat hadteste van, de ereiét nem 
tudja velünk kifejteni, mert hiányzanak a 
vasutai és hadiutjai, amelyeken gyorsan fel-
vonulhatna. Szerbia sanszai sem jobbak, mint 
pátronusáé. Oroszországé. Százezer albán 
vár fegyverben a szomszédjában, hogy ha-
tártalan gyűlölettel vesse ni magút a szoron-
gatott ellenségre. Az uj provinciákban pedig 
mintegy millió bolgár fölemelt fejjel leselke-
dik arra, hogy a gyűlölt szerb uralom aló! 
szabaduljon. Reménykedve nézhetünk a jövő 
elébe, kívül és beliil a legszebben mennek a 
dolgok. A mozgósítás rendkívüli módon si-
került. Bizzunk igazságos ügyünkben, bíz-
zunk az istenben! A gyilkosokat és védelme-
zőiket nem védheti az isten. 

Az orosz hadsereg eloszlása. 
A Times katonai munkatársa az aláb-

biakban ismerteti az orosz haderő elosztá-
sát : 

Az orosz haderő két hadseregből és egy 
tartalék-seregből áll. A jobboldali hadsereg 
valószínűleg a 9., 10., 11. és 12. hadtestekből 
áll, melyek a kievi katonai kerületben feksze-
nek s székhelyeik Kiev, Charkov, Rovno és 
Vinnitza. Ennek a hadseregnek a vezére Iva-
nov tábornok. A baloldali seregnek Nikilin 
tábornok a vezére s ez a 7., 8.. 16. és 24. had-
testekből áll. A két első hadtest, nevezetesen 
a simferopcli és odesszai, aránylag közel van 
a Volhyniában és Pocloliában történendő csa-
patösszpontositáshoz. A másik két hadtest 
azonban a kazáni katonai területen van s jó 
időbe fog kerülni a háláihoz való szállítá-
suk. A tartaléksereget Plava tábornok vezeti. 
A gránátosok az 5.. 13., 17. és 25. hadtestek-
ből állanak. Ezek a hadtestek a moszkvai 
katonai kerületben fekszenek, az 5. Voronesh-
ben, a 13. Smolensk-ben. a többi Moszkvá-
ban. A cárnak, valamint Miklós nagyherceg-
nek a hadak élén való megjelenése a későbbi 
fejleményektől függ. 

Felelő* szerkesztő: Pásztor Jó7*ef. 
Kiadótulajdonos : Várnay f . < 
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