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Nem idegenek e zászlók nektek se, 
testvéreiteknek se. Millió lengyel áll mint-
egy másfél évszázad óta a monarchiának 
és a német birodalomnak kötelékében ki-
váló 'kulturális fejlődésben s már Scbieszky 
király óta, aki a Habsburgok szorongatott 
országának valamikor tetterős segítséget 
nyújtott, bensőleg egybe van forrva Len-
gyelország dicsőséges hagyománya is nyu-
gati szomszédaival. Mi tehát ismerjük és 
értjük a lengyel nép lovagiasságát és ki-
váló tehetségét. 

Ama korlátok ledöntése, amelyek a 
nyűgeit kultúrájának eredményeitől elzár-
nak és hogy a szellemi s gazdasági hala-
dás minden forrásút számotokra meg-
nyissak: ez egyik fontos föladata ennek a 
hadjáratnak. 

Mi nem kerestük ezt a háborút. A 
támadásoknak és rágalmaknak szakadat-
lan scrát azzal tetőzte Oroszofszág, hogy 
az osztrák-magyar uralkodóház ellen el-
követett gyalázatos merénylet nyomait ál-
lásfoglalásával takargatta és fölhasználta 
az alkalmat, hogy rátámadjon a monar-
chiára és a szövetséges német birodalom-
ra. 

így jutott felséges hadurunk abba a 
kényszerhelyzetbe, hogy fegyvert ragad-
jon. Az az uralkodó, akinek egyedül kö-
szönhető évtizedek óta Európa .békéje,. 

Oroszországnak minden lakója, aki 
fegyvereink sikere folytán a mi védelmünk 
alá került, részünkről, mint győzök részé-

emberséget fog 

magatokat 

ről; csak jogosságot és 
tapasztalni. 

Lengyelek! Bízzátok 
örömmel és féntartás nélkül a mii védel-
münkre.; támogassátok a mi törekvésein-
ket egész szivvel; bízzék mindenki a mi 
felséges hadurunk igazságosságában és jó-
ságában és teljesítse mindenki hivatásának 
kötelességét, otthonának fen tartása iránti 
kötelességét, azt a föladatot, amelyet a 
Mindenható akarata a mostani fordulattal 
nektek kijelölt. 

A császári és királyi osztrák-magyar 
hadseregek főparancsnoksága. 

ELFOGOTT OROSZ NAGYHERCEG. 

Gmundenböl jelentik: Az itteni kato-
nai őrség tegnap egy orosz nagyherceget 
elfogott. 

Hol land ia nem tud ellenállni . 

Amsterdamból jelentik: Mivel a hol-
land csapatok a német hadseregnek ellen-
állni nem tudnak, a holland kormány a 
tengerparti töltések átvágásával viz alá 
bocsáttat ja az erődítményeket. 

NEM JÖHETNEK HAZA 
AZ AMERIKAI MAGYAROK. 

Budapestről jelentik: Amerikából a 
tenger elzárása miatt a magyar honosok 
nem térhetnek haza. 

Polgárőrség . 
Budapestről jelentik: Kmetty Károly 

dr. egyetemi tanár engedélyért folyamo-
dott a kormányhoz, hogy kétezer főből 
áll ó polgárőrséget szervezhessen. 

VÉDIK AZ EIFFEL-TORNYOT. 
Parisból jelentik: Az Eiffel-tornyot vé-

delmi állapotba helyezték. 

Csapataink sikere 
az orosz határon. 

Budapest, augusztus 9. (Hivatalos je-
lentés.) A tegnapi napon a Mieloohowig 
előrenyomult csapataink derekasan foly-
tatták az offenzívát Estig ,a hegység 40 
kilométernyire ujabb területen birtokunkba 
jutott. Ezzel kapcsolatban a Visztula part-
ján álló csapatok átkeltek a folyón és a 
túlsó parton foglaltaik állást. Keilet-Gali-
ciáhan csapataink hatalmukba ejtették az 
ellenséges területen fekvő Radziwolow ha-
tárhel'yiséget, amely' Werozyg-gal szemben 
fekszik és az orosz Novsoelic-dt, Cerno-
wítz közelében. 

Az ellenséges lovasjárörség minden 
kísérletét, hogy keleti és Közép-Galiciába 
betörhessen, meghiúsítottak. 

Zalovce mellett Brody és Tarrtpol 
között az ellenséges támadás visszaveré-
sekor négy orosz kozák elesett és kettő 
megsebesült. 

LELŐTT FRANCIA AVIATIKUS. 
Baselből jelentik: A város fölött éj-

szaka egy francia repülőgép jelent meg. 
A németek a francia aviatikust lelőtték. 

A déli harctérről. 

(Hivatalos jelentés.) A dléli harctérről 
az a hir érkezett, hogy a montenegróiak 
tegnap délután 3 óra 40 perckor heves tü-
zelésit kezdettek a Boeche de Cat taro tá-
ján fekvő teodo-szalkasz ellem. A tüzérsé-
günk erélyesen viszonozta a tüzelést, ugy, 
hogy a montenegróiak hamarosan elné-
multak. 

A montenegróiak ágyúzása teljesen 
eredménytelen volt és sem csapataink nem 
szenvedtek veszteséget, sem pozíciónkban 
nem ejtettek semmiféle kárt sem. 

Franciaország és az olaszok. 
Parisból jelemtik: Kormányrendeletet 

bocsátottak iki, amelynek utasításai értel-
mében a hatóságok hatvanezer olaszt ki-
utasítottak Franciaországból. 

Két hajó a levegőbe röpült. 
Berlinből jelentik: A Thernse torko-

latánál a „Königln Louií e " snevü rémet 
gőzös, valamint az ..Amphion" nevű angol 
cirkáló hajó aknára futottak. Mindkettő a 
robbanás 'következtében a levegőbe rö-
pült. A halottak száma igen nagy. 

Hátrálnak a szerbek. 
Szófiából jelentik: A szerbek a nis— 

iiszkübi vasútvonalat szétrombolták. 

LETARTÓZTATOTT- -KÉMEK 

Királyhidáról jelentik: A királyhidai ha-
tárrendőrség letartóztatott egy Mayer Ró-
bert revü kimet, aki a katonai épületekről 
és csapatainkról följegyzéseket készített. 

Bécsből jelentik: Az itteni rendőrség le-
tartóztatta Lőwe Ferenc dr. ügyvédet és a 
feleségét, akikről kiderült, hogy kémszolgá-
latot teljeshettck a monarchia ellen. 

Oroszellenes hangulat Angliában' 
Londonból jelentik: A londoni polgár-

ság körében határozottan oroszellenes 
hangulat lett úrrá. 

Szeged, 1914.. augusztus Itt 

MINDSZENTIEK MOZGALMA, j 
Mindszentről, az ottani fősz cl gaUyÉ-

kaptuk a következő Meghívót: 
Ö császári és apostoli királyi FelsB 

tték -hivő szavára államunk biztonságának 
tekintélyének meg védelmezése végett a l 
rro'.t napokban kardra kelt községünk I 
kosságának csaknem egytized része. Ki 
ezer ember hagyta cda a szerető otthenf, 
meleg családi fészket, begy tanúságot r 
gyen a tiszamelléki magyar haza szere l 
ről és hagyományos magyar hadi esel 
nyeiről. A nemes lelkesedés és szilaj liai 
vágy mellett bánatot és elfojtott könny® 
is vittek magukkal és 'hagytak itt. Ki í 
do'skodik a családról? övéké a dicsőség { 
ja: babérral hazahozni a zászlót; a mid 
akik vissza maradtunk: gondoskodni a h? 
rak-eltek családjairól, a bánat felhőit e l i 
látni s a könnyeket letörölni. Ebből a cél 
a szükséges tennivalók megbeszélésére tis 
tCettel felkérem, begy folyó hó 9-én 9 
sűrnap délelőtt 11 órakor a községházul 
nácsterirében megjelenni szíveskedjék. I 

Hazafias tisztele® 
Dr. Dósa, J 
főszolgabíró. 

UJABB ADAKOZÁSOK. 
A bevonult katonák itthon maradt w. 

lúdjainak segélyezésére Wagner Qusai 
pénztároshoz augusztus 'kilencedikéig a * 
vetkező ujabb a dolmányok érkeztek: 

Urav Zoltán és családja 50, ObláTn I 
pót 100, Szegcdi Lloyd-Társuiat 300, Bet§. 
Károly dr. 50, Faragó Ödön dr. 50, Husii 
rosok egyesülete 100, özvegy Erdélyi lg® 
né 50, Sági Janka 20, Bac'k József 50, 'D 
ner M. László 20, Kőhegyi Lajos dr. 50, IP 
ros asztaltársaság 46.48, ifj. Nyilassy Pá® 
Miklós 100, Ziífer Alfréd dr. 50. ifj. Tóth T-
ter 100, Tóth Péter 300, Szegedi szabóin® 
ifjak 20, Hon\éd hadosztálybiróság 76, of 
tó Károly ezredes neje 20, Bcrcsiezky lk 
táblabíró neje 50, Wiimmer Fülöp 100, ^ 
tona Ferenc 100, Szántó József dr. 30, üer| 
mann Margit 2.40, Rózenberg József -
Tóth Aurél táblabíró 1-00, Wagner Gus/C 
és családja 1000, özvegy Felger Károly 
40, Szegedi ref. egyház 200, Árpád-ütW 
növendékei 51.54, Állami főgimnázium W 
test. 30, özvegy Horváth lgnácr.é 10, Hc| 
váth Ignác 10.30, Prág Frigyesr.é 10, Sze | 
di ker. kamara 500, Bezdán János lelk| 
50, Lukács József 50, Mercs Imre 10, 
pori Nándor dr. 50, Rein'hard Ferenc 10, l | 
szegedi kendergyár szövőnumkásai 47.30, f 
ránovics Ferenc 200, Mii Mer Henrik 20 # 
rona. 

A háborúba behívott katonáik bátra'1; 
gyott családjai segélyezésére és támogat1 

sára létesült nagy bizottság munkaközvet' 
osztálya hétfőn délután 6 órakor a ker-' 
kedelmi és iparkamara 'helyiségében alak'1' 
iilést tart, amelyre a tagokat ez uton ' 
megbivja az elnökség. Keresnek 2 mal"'! 
munkást, 4 gazdasági munkást. Munkát • 
res kettő: 1 varróleány és 1 elárubtórőj 
kamarában Landesberg Jenő dr. fogalma* 
nál kell jelentkezni. 
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Férfiak és nők 
kik hajlandók lapot 
árusítani, napi 2-3 
órai foglalkozással, 
naponta 4-5 koronát 

kereshetnek. 
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