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katonai őrök szintén észrevették és minden 
előkészületet megtettek, hogy a repülőgépet 
ídlőjjék. Adott jellekre a város több részén 
sortüzet adtak, minden eredmény nélkül. A 
repülőgép vakmerően még lejebb manőviro-
zott, majd átrepült a Tisza ifölött és minden 
jel szerint a vasúti hid ellen akart merényle-
tet elkövetni. Intézkedésre ugy a vasulti, mini 
a közúti hid i's teljes sötétségben marad ez-
után 

DICSÉRET A CSENDÖRSÉGNEK ÉS A 
PÉNZÜGYŐRSÉGNEK. 

Budapestről jelentik: Frigyes királyi 
(herceg, a hadsereg főparancsnoka, e hó 12-én 
Hazai Samu báró honvédelmi miniszterhez 
a következő átiratot intézte: 

A m. kir. és a m. kir. horvát-szlavon 
csendőrségnek, továbbá a m. kir. pénzügy-
őrségnek az ellenséges határon végzett tevé-
kenységéről hozzám érkezett jelentésekből 
nagy megelégedéssel láttam, hogy a végzett 
teljesítmények messze felülmúlják az ez 
irányban támasztott várakozásokat. A csend-
őrség és pénzügyőrség sok bátorságot, áll-
hatatosjsá'gcjt, körültekintést lés dicséretre-
méltó táimadószelliemet tanúsított, ezért az 
illető csendőröknek és pénzügyőröknek kö-
szönetemet és különös 'elismerésemét feje-
zem ki. 

A lütticbi titok. 

Berlinből jelentik: A Wolrf-iigynökség 
a következő jelentést közli: A lüttidhi titok 
immár fölfedhető a nyilvánosság előtt. Hir 
érkezik hozzánk, amely szerint a háború ki-
törése előtt francia tisztek, talán (legénység 
is 'Lüttidhbe vezényelitettek, hogy a belga 
csapatokat a várvódelmi szolgálatban kiok-
tassák. Az ellenségeskedések kitörése előtt 
ez ellen kifogás nem lett volna emelhető. A 
Franciaországgal való háború megkezdése 
után azonban ez Belgium részéről a semle-
gesség megszegése volt, gyorsan kellett cse-
lekedni, nem mozgósított ezredeket vezettünk 
a határra és vonultattunk Liittidh ellen. Egy 
gyönge létszámbein levő dandár lovassággal 
és tüzérséggel vettük be Liittich várát. Csak 
ennek megtörténte uitán ment végbe a moz-
gósítás oly módon, hogy elsőbb megerősíté-
sül saját kiegészítő legénységüket kapták. 
Két további ezredet küldöttünk azután erő-
sítésükre. A mozgósítás most nyert befeje-
zést. Ellenfeleink azt hitték, hogy Liittic'hnél 
százhúszezer német van, akik az előnyomu-
lást ellátási nehézségek miatt mem tehetik 
meg. Mennyire csalódtak. A szünetnek más 
oka volt. Csak most kezdődött meg a német 

'fölvonulás. Az ellenfelek meg fognak gyö-
•ződni, hogy a német hadsereg jól élelmezve 
és fölszerelve kezdte meg az előnyomulást. 
A császár megtartotta szavát: Liittich erö-
ditésernek elfoglalására egyetlen csepp vér-
rel sem folyatott többet a szükségesnél. Az 
ellenség nem ismerte hatásos (támadási esz-
közeinket és biztosnak vélte magát az erö-
clökben, de már nehéz tüzérségünk leggyön-
gébb ágyúi is arra kényszeritettók a tüzelés-
nek kitett erődöket, hogy rövid tüzelés után 
megadják magukat. A helyőrség megmaradt 
részei ezzel mentették meg életűiket. Azok az 
erődök azonban, amelyeket nehéz ágyaink 
bombáztak, a legrövidebb idő alatt romhal-
mrfzzá lettek és maguk alá temették a hely-
őrséget. Most helyre állítják az erődöket és 
ismét alkalmassá teszik a védelemre. Liittich 
'vára mem az ellenségeittik által előkészített 
tervnek szolgált eddig, hanem támpontul a 
német hadsereg számára. (A (miniszterelnök-
ség sajtóosztálya.) 

DÍSZJELVÉNY A VÜRŰS KERESZT 
RÉSZÉRE. 

(Hivatalos jelentés.) Gfelsége, a monar-
chia ikét államában fönnálló két Vörös Ke-
reszt Egyesület legfőbb védnöke, abból az 
alkalomból, hogy augusztus 22-én ötvenedik 
évfordulója lesz annak a napnak, .amelyen az 
emberiség érdekében oly fontos és a mai 
mozgalmas időben annyira aktuális 1 genfi 
konvenció létesült, a Vörös Kérészit Egyesü-
let körül szerzett érdemek jutalmazására 
díszjelvényt alapit, 'Az uj iikitiiutetiésuielk öt 
fokozata van és pedig érdemes üteg, közép-
kereszt, mellen viselendő érdemkereszt, egy 
diszérem ezüstben és egy diszérem bronz-
ban. Az első két fokozatot őfelsége adomá-
nyozza, a többi hármat a Vörös Kereszt 
Egyesületek védnökhelyettese, .ezidőszerint 
Ferenc Szalvátor főherceg. Célja az, hogy a 
Vörös Kereszt érdekében kifejtett kiváló szol-
gálati működést a felség elismerése jeléül 
uraiknak és hölgyeknek adományoztassék, a 
mely érdemek abban is állhatnak, hogy az 
/illetők a Vörös Kereszt Egyesület hazafias s 
emberbaráti céljait lanyagiiag előmozdítják. 
Az (alapító okirat és az idevonatkozó alap-
szabályzat hivatalos közzététele valószínűleg 
a föntebb emiitett évforduló napján fog meg-
történni. 

TÜNTETÉS A KORZÓ-MOZIBAN. 
Bizonyára a közönség legszélesebb 

rétegeiben ismeretes már, hogy a Korzó-
mozitón estéről-estére a Délimagyaror-
szág-aaik a háborús eseményekről érke-
zett /legújabb táviratait vetítik. Kedden 
este az előadást annak az üdvözkV sür-
gönynek a v elitesé ve'll kezdték meg, a 
melyeit 84. születésnapja allkatmából Sze-
ged közönsége nevében küldött a ki-
rálynak Cicatricis Lajos dr. főispán. A 
mikor a sürgöny szövege, a vásznon 
imfegjeíent, a közönség 'lelkes tüntetés-
be kezdett. Éltették a királyt, Villlmos 
császárt. Különösen lelkesek voltaik a je-
lenlevő 'katonák. Majd az egész közön-
ség fölállít és) kalaplevéve elénekelte a 
Szózat-ót. 

A közönség bizonyára méltányolni 
fogja a Dlélmagyarország-ot, mely az 
egész válság alatt a hírszolgálat szinte 
versenyen feliül álló tökéletesítése (mel-
lett fokozottabban kívánja nemzeti hiva-
tását teljesíteni. És a legnagyobb elisme-
réssel fog adózni a Korzó-mozinak, mely 
ezzel az újítással is ékes bizonyságát 
szolgáltatta arnnaik, hogy egyéb érdekei 
mellett vezetésének ifőjelszava: a közér-
dek áldozatkész szodgálása. 

A mühihauseni csata részletei. 
A Wolff-ügynökség jelenti: A mühihau-

seni ütközet alkalmi csata volt. Másfél ellen-
séges hadtest betört Felső-Elszászba, miköz-
ben csapataink még csak gyülekezőben vol-
tak. Mindazonáltal megtámadtuk az ellensé-
get és visszavertük Beliortba, ezután foiy-
taktuk a fölvonni,ást. Ezalatt azonban, au-
gusztus 14-én, egy kis frankfurti erődítmé-
nyünk kudarcot szenvedett. A Schirnek mel-
letti Bogén városban két előre haladt zászló-
alját az ellenséges tüzérek Bonuonbó! meg-
támadták és a szűk szorosban elvették üte-
geit és valószínűleg a náluk levő tervek is" 
az ellenség kezébe .kerültek, ami által hasz-
nálhatatlanná váltaik. Az a jelentéktelen ha-
diesemény befolyást nem gyakorolt ugyan az 
operációkra, de mindenesetre intő példa a 
vakmerőség ás vigyázatlanság cl'len. A két 
zászlóalj .minden üldözés nélkül visszatért a 
várba. Ütegeit elvették ugyan, de kedvüket 
nem. Szigorít vizsgálat folyik abban az 
irányban, hogy ezt az incidenst nem a la-
kosság árulása okozta-e? (A miniszterelnök-
ség sajtóosztálya.) . 

A népfelkelők 
az ország határain kívül. 

Budapestről jelentik: A ,hivatalos lap 
ma,i számában királyi kéziratot közöl, a 
melyben őfelsége elrendeli, hogy a honvéd-
séget és a né-p fölkel őket az ország 'határán 
tul is elvigyék. 

GÖRGEY KÜLDTE! 
Görgey Arthur, aiki jelenleg visegrádi 

nyaralójában tartózkodik, megkérte környeze-
tét, csomagoljanak össze mindenféle enniva-
lót, vásároljanak dohányt, hogy azt elküld-
hesse a harcbavonuló katonáknak. Utasítását 
természetesen azonnal teljesítették és mikor 
minden együtt volt, .megkérte testvérének leá-
nyát és sógornőjét, ihogy a csomagokat vi-
gyék eil Nagymarosra és az ott áthaladó ka-
tonai vonat megállásakor osszák széjjel a ka-
tonák között azzal, hogy ő üdvözletét küldi 
nekik. Az agg tábornak kérésének "'eleget tet-
tek és a hölgyek szétosztották a katonáknak 
a kedves dolgokat, aimit azok hálásan 
megköszöntek. 

A kaukázusi for radalom halottjai. 

Konstantinápolyból jelentik: Kauká-
zusban a napokkal ezelőtt kitört forrada-
lom mi,nd nagyobb arányokat ölt. Moha-
medán polgárok, munkások rátámadnak az 
orosz csapatokra. Egy tisztet és nyolcvan 
katonát meggyilkoltak. A forradalom leg-
nagyobb arányú Bakuban, de annak rész-
leteiről nem, érkezett jelentés. 

A SABÁCI SEBESÜLTEK. 
Bécsből jelenítik: A harctérről negyven-

két sebesültet hoztak ide. 
Budapestről jelentik: Ma száznyolcvan 

sebesültet szállítottak ide, akik részt vettek 
a Sábáénál vivott csatákban. 

N é g g e z e r o r o s z k a t o n a e l v e s z e t t ! 
Konstantinápolyból ,jelentik: A Dar-

danellákon, illetve a Boszporusz-szoroson 
az orosz hajóik az elzárás dacára is át 
akarnak törni, Igy történhetett, hogy egy 
orosz katonákat szállító gőzös aknára fu-
tott és négyezer katonával együtt elsii-
lyedt. 

Itt említjük meg, hogy az orosz Fe-
kete-tengeri flotta elindult Szebasztopolból 
s minden jel szerint a Dardanellák felé 
mentek. 
Péter király őse apagyilkos voii. 

Sabúc elestével kapcsolatban nagy ügyei-
met érdemed a hírneves Ranke német törté-
nésznek az a megállapítása, liogy Sábáéból 
származtak a Kara Gyorgyék, Péter szerb ki-
rály ősei. A leghíresebb volt Kara (Patrovics) 
Györgye, akinek idején a szerbek föllázad-
tak .a török uralom ellen és Kara Györgyét 
fővezérré választották. Ez a Kara Györgye, 
aki különben disznókereskedő volt, elhárította 
a megválasztást azzal, hogy hirtelen, indula-
tú ember, nem való vezérnek, de azért mégis 
ragaszkodtak hozzá. Politikai okok miatt 
szökött ki Ausztriából Kara Györgye és szö-
kése előtt eladta minden vagyonát. Atyja elé-
je állott, hogy ne vigyen magával mindent, 
különben följelenti. Civódás közben Kara 
Györgye revolvert rántott és agyonlőtte az 
atyját. A szerb dinasztia alapítója tehát apa-
gyilkos volt. 

Sabűc volt a szerb függetlenség és a mai 
szerb dinasztia fészke: Sabác mellett verte 
meg Kara Györgye a törököket, ott kiáltot-
ták ki vezérré, ott kezdőditek meg az orosz 
előőrsi politika végzetes intrikái és ma Sa-
bác az osztrák-magyar hadié reg kezén van. 
Sábáénál kezdődött meg a nagy leszámolás, 
a példás megíenyités. A gyiirii teljes leit és 
lezáródott: a Kara Gyorgyék szerencséié és 
bukása Sábáétól datálódik . . . 


