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Ezen és (hasonló oikak érlel ték meg1 © 
boszniai okkupáoió tervét. ,A berlini kon-
írrasiszuis, engedvén Andrássy Gyula sürge-
íósénák, julius 13. egyétóritőcn .a szerződés 
XXV. cikkében kimondóttn, hogy Ausztria-
Magyarország Boszniát és Hercegovinát 
megszáühatja és igazgathassa; © noviblazáni 
.sziaudzsák ©zon-ban ezentúl is © török kor-
mány fonhat ósága lailalt't maradjon, d.e Ausz-
tria-Magyaronsizág ott is teurthiait helyőrsé-
geiket és az utalkat is megszállva- tarthatja, 
hogy ezáltal a .laikosság saabadságia ás jólétié 
biztositva legyen. A ifelhatlatimazáis alla.pján 
fogott © bécsi fkiormány iaz oklkuipáció rneg-
kfeadéséhcz, arninidaiméllietít, hogy © imiagyar 
országgyűlés, ugysziinte a. bécisi birodalmi 
gyűlés bárminemű hódító 'kialiaind ellen már 
előzetesen is a leghatározdttlaibban tilt©,kő-
zett. <Az udvar erre nem hederített és a nioz-
gúsitáist elrendelte. 

Abból, az lAaiidirásöy 'Gyulától iík vialiLctt 
nézetből .klrnidiulva, hdgy az tíkkupáeió simán 
sé vérontás máik ül fog 'végfbeunenni, a kor-
mány rasulk a .13. hadtestet és eigy ,gyalogsági 
hadosztályt mozgósított; ©marinaik élére 
Philippovich (táborszernagyot állította, ki 
1878 julius ,29. négy hadoszlop hun Brod-, Sá-
báé-, rt-Gradiszlka- és Koszt© jniieánál nyomul,t 
be Boszniáiba, miig © 18. gyalogsági (hadosz-
tály Jova.novics ©iltálbonnalgy alatt iHieroego-
niiába tört és IM'Osiztárt szállította meg, még 
mielőtt a felkelők a várost ihafcalműkíba ke-
rülhették. Aimnál! több csapás érte iá Száván 
átkelt csapatokat. Aiz első napokon ugyan 
ellenség nem mutatkozott, de imidőn. az elő-
vípd Magilai faluba ónt, a bosnyák felkél ők 
lésbe osal t'áik © délceg ilnuszárdkalt és ezzel ki-
tart a kiillföldi ügynökök és pánszláv izga-
tók által gondosam előkészitett és a fanatikus 
Hadsi Lója, álltiail szított felkelés, .mely a 
guer,illa-Ili,arcra fölötte al'kailmas országban 
kiímemctlnataitHam .fánadiaJJmalkat és számtalan, 
akadályt gördített az ©sátraik és nnialgyar 
csapatok elé A magnkra (hagyott török iiad-
oszj ályolk (.27 izászlóaillj) paiuamcs hijijáai a fel-
kelőkhöz csatlak óztak. A Bosznia mellékén 
délinek vonuló osztiriáik derék ftüaid folytonos 
küzdelmek árán aug. 19. elérte iSarajevót, 
melyet elkeseredett utcai harcok után hatal-
mába keritetit. De a kietlen és jánaitlan hegy-
vidékien ballagó szárnyak több íziben (igy 
Ríavuice és 'StoLae mellett) válságos helyzet-
be sodortattak; a felkelők lesbe csalták, oroz-
va megtámadták, kiéheztették, ,a imle.gsebe-
sült foglyokon pedig áltatiias boszuit vették. 

,A bécsi kormány ia váratlan bailhlrek 
hallaitára bárom, a 3., 4. és 5. hadtestet állí-
totta hadilábra ós sietve ,a harctérre küldötte. 
Azonfelül bom véd-zászlóaljakat is rendelt 
török földre. A 3. liádtesit .a Dolboj melletti 
sáncokban kitartott kemény 'küzdelmeik után 
a Baszna és melJláklfolyőiniaik völgyeiből űzte 
el, az ellenséget. A 4. hadtest iSamuonál lépte 
át a Saávát és Tuzlánál, iNoivLBroSká'nál és 
az erdős Majevica Planinán verte 'szét az 
arnauiták csapatait, mire azután LLpnionél 
a harmadik hadtesttel egyesült. A 5. had-
test időköziben nyugati iBosizmia és az északi 
Hercegovinában törte meg a lázadiók erejét 
és roliammal vette be Livno-t (szept, 28.). 
Legtöbb nehézséget okozott, a íbaszmiaii Krajua 
( V . Török-Horvátországi). iBihácsot csak 
szapt. 18. tudták bevenni lés ekkor sem szűnt, 
még meg a harc. Kladuis fellegvár volt a 
lázadók utolsó menedékhelye, mely csalk ok-
tóber 20. nyitotta meg kapuit. Bár ezzel a 
ny.ilt háború megszakadt, a szórványos harc, 
ofl-vtámiadások és ráblások -még évékiig hú-
zódtak. Az egész ókkupációbain a közös had-
sereg 179 ,tisztét éis 500(5 katonát vesztett; 
azonfelül meghalt 1878. év végéig sebek és 
betegségek folytán 2233 ember. 
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Kezdődik a kábelkáboru 
Berlinből jelentik: Anglia 'kezd az ame-

rikaiaknak kellemetlen lenni. Kitűnt, hogy a 
chiffre-táv,iratot, aimiit Svédországinak ameri-
kai követe küldött, Anglia elfogta és az An-
glián keresztül vezetett kábelvonalat elzárta. 
Amerikát tehát Anglia eljárása igen közelről 
érinti, tmierit ha Amerika Európával saját ká-
belvonalaim beszélni alkar, ez csak Anglián 
keresztül ós Anglia engedelmével történhetik. 
Vájjon neim fogja-e az Amieri,kát gondolkodó-
ba ejteni? 

Anglia jó félszázaddal ezelőtt belátta mát, 
hogy a flotta mellett egy hatalmas viflágiká-
bel-hálózat főerőssége lehet az állaim,naik, 
tengeri hatalomnak és a világkereskedelem-
nek. A mintegy harminc kábeltársaságnak a 
kétharmada angol. Ez a kábelhálózat igen 
nagy erőssége és fegyverzete Angliának. 
Ezért tartózkodott Anglia minidig attól, hogy 
háborús bonyodalmaik esetén a tengeralatti 
vonalaikra vonatkozólag, semlegességi nyilat-
kozatot tegyen. Sok eset mutatja, hogy An-
glia kiterjedt kábelhálózatát mennyire a ma-
ga előnyére használta föl mindig és más 
államoknak határozott kárára. Antikon a 
marokkói szultán meghalt, ami Franciaorszá-
got igen, jelentékenyem és közelről érdekelte, 
az angol, távirati társaságok harminchat órari 
keresztül nem közölték a világgal a kétség-
kívül jelentős eseményt. Igy Anglia, melynek 
akkor ellentétes érdekei voltak, abba a hely-
zetbe juthatott, hogy mielőtt a távirat ren-
deltetési helyére érkezett volna, megtette a 
szükséges el l en in tézk edéseke t. 

Elképzelhető telháit, ihogy a ikábeltáviratok 
rendkívül íontosspga következtében Német-
ország is mindent elkövetett, hogy saját ká-
belvonalakkal rendelkezhessék. Így jött létre 
az első német-atlanti kábel 1900-ban, amely 
Emiden-—öorikiuimtól Fayalon át az Azori-szi-
geteken keresztül Newyőrkig van elhelyezve. 
Később a németek kábelvonalaikat szaporí-
tották és kábelhálózatukat megerősítették. 

A kábeleket1, mint háborús időkben gyak-
ran látjuk, el lehet vágni és teljesen meg lehet 
semmisíteni. A hadihajók rend szer int1 él is 
vannak látva azokkal az eszközökkel, ame-
lyekkel a kábelek könnyűszerrel tönkretehe-
tőik. Nagyon' természetes, hogy a nagyszerű 
német páncélosok sem nélkülözik ezeket a 
szükséges apparátusokat. Nagyon 'könnyen 
megtörténhetik _ tehát, hogy egy napon az 
angol, kábeleket hajóhadunk 'megsemmisíti s 
ez általi Angliát teljesen elzárja a világtól. 
Mert Anglia (hátaiménak is meg van a maga 
érzékeny Achilles-sarka. Remélhetőleg a kit-
beliháboraiban is mi leszünk a győztesek. 

— Istentisztelet a király születése napjón 
Augusztus 18 . . . A király születésnapja, két 
ország ünnepli az ősz uralkodó nyolcvanné-
gy,edik életévének évfordulóját. A király szü-
letésnapja alkalmából az összes szegedi tem-
plomokban istentiszteletet tartanak. A belvá-
rosi templomban kedden reggel, fél hét óra-
kor tartják meg az énekes, miséket. Az evan-
gélikus templomban délelőtt 10 órakor az 
istentisztelet keretében Thomay József tart 
ünnepi prédikációt, a református templomban 
pedig 10 órakor Bereczk Sándor. Kedden dél-
után hat órakor a zsinagógában is ünnepi is-
is ten tisztelet lesz. A katonaság ma délután 
kezdte meg az ünneplést, a régi bonvédka-
szárnya előtti gyakorlótéren Koós Kálmán 
százados mondott lelkesítő beszédet a hon-
védekhez, Holnap reggel a huszárlaktanyában 
tábori misét tartanuk. A város tanácsa és tör-
vényhatósága testületileg vesz részt az isten 
tiszteleten. 

— A szegedi katonanap. Szeged társa-
dataiának vezetői nagy lelkesedéssel foglal-
koznak a, katonainap előkészítésével, A ka-
tonanapot nem 18-án, ihanemi 20-án tartják 
mieg. A program szerint, amelyet Somogyi 
Szilveszter dr. főkapitány állított össze, reg-
gel a templomokban tartandó Szent István-
napi miséken megkezdik már a gyűjtéseket. 
Délben a korzón, ha lehétséges, katonazene 
hangversenye mellett a sétálóközönség között 
gyűjtenek a hölgyek. Délután. 6 órától 8 óráig 
a városiháza erkélyéről tárogatón hazafias da-
lokat játszanak, buzdió, lelkesítő beszédet in-
téznek a 'közönséghez, az összes dalárdák 
énekelnek, a cigányzenekarok muzsikálnak, a 
belváros különböző pontján, a fölállított ur-
náiknál pedig folytatják a gyűjtést. Nyoic 
órától kilencig tűzijáték lesz a Széchenyi-té-
ren, kilenc óraikor pedig: a Korzó-mozi előtt, 
ahol este előadásit tartanak a színtársulat itt 
tartózkodó tagjai és dilettánsok is egynéhá-
nyam, Ma délelőtt tizenegy óraikor Somogyi 
Szilveszter dr. elnökilésével gyűlést tartottak 
a katonanapot rendező hölgyek és fölosztották 
egymás között a teendőket. Elhatároz tűk 
továbbá, hogy árusítani semmi mást nem 
fognak, csak kokárdákat, levelezőlapokat és 
virágokat. A gyűjtés céljára urnákat áldita-
naik föl, aiholl úriasszonyok és leányok szólít-
ják föl szíves szóval a járókelőket az adako-
zásra. Körülbelül' kétszáz urileány jelentke-
zett már eddig, hogy perselyeikkel járja be 
az utcákat. A hölgyek a következő helyeken 
fölállított urnáknál gyűjtenek: Raskó István-
ná a Templom-téren, Holtzer Eimüné az uj-
szegedi bejáróinál, Vajda Sándorné a Klauzál-
téren, d,r. Turcsányi Iimréné a Tisza-szobor 
előtt, Polgár Lászilóné a Széchenyi-téren, a 
Kék Csillag előtt, Németh Kálmán ezredes né 
a Kilauzá'lrtéren, Nónay Dezső ezredesné a 
Széchenyi-téren, Eremits Lászlóné a Tisza-
szálloda előtt, özvegy ,Gsontos Imrémé a fel-
sővárosi templomi előtt, Abafíy Rózsilka az 
alsóvárosi templomi előtt, Veszíts Lajosné és 
lovag Worzikovszky Károlyué a Széchenyi-
téren. 

— A szegedi iskolák megnyitásáról. 
Szele Róbert dr. szegedi tankerületi iöigaz-
gató a szegedi iskolák megnyitási kérdéséről 
a következőket mondotta: 

— A vallás- és: közoktatásügyi minisz-
tériumiból eddig még semmiféle értesítést nem 
kaptam. Az érettségi javitővizsgálaioi-at, ha 
erre vonatkozóan küllőn utasítás merni érkezik, 
szeptember első napjaiban okvetlenül meg fo-
gom tartatni. Nem tartom: valószínűnek, 
hogy az előadások rendes időben kezdődje-
nek meg, hiszen az iskolák helyiségeit kor-
hazakká alakiictták üt vagy koionukat he 
lyeziek el bennük, azonkívül a umárok köziil 
is ;gen sokat behívtak a katonasághoz. Hu 
a megnyitást elhalasztják, a javPj osztály-
vizsgakat nem tartjuk meg szeptemberben, 
hanem csaK a megnyitás eiött és pedig azért, 
nogy a vidéki tanulóknak ne okozzunk ezzel 
káiön költséget és fáradságot. Egyébként a 
minisztérium értesítésének a nét valamelyik 
napján okvetlenül meg kell érkeznie. 

rágásra kitűnően használható a valódi fogak-
tól fel nem ismerhető, az eredeti fogakat tel-
jesenpótolják. Készítek továbbá arany koroná-
kat és levehető arany hidakat jutányos árak 
mellett. Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve 
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