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A déli harctérről. 
A visegrádi győzelem. 

Szerajevó, augusztus 23. (éjjel). Ide-
érkezett bebesültékjtől íiszerzett autentikus 
információ szerint közlik, hogy a Viseg-
rád—Rudo melletti győzelmes harcokat 
csapataink hősiesen és csodálatraméltó 
bátorsággal vivták. Már abból a körül-
ményből, hogy egy lövészárokban ötszáz 
halottat találtak, következtetni lehet, mi-
lyen óriási volt a szerbek vesztesége. 
Hogy a m;i részünkről is jelentékeny vesz-
teség volt, mindenekelőtt annak a halál-
megvetésnek és bátorságnak tudható be, 
amellyel csapataink az ellenséget megtá-
madták. A tisztek azt állítják, hogy kato-
náink alig fékezhetők és hogy legkedve-
sebb harcmódjuk a szuronyroham. 

Berlin, augusztus 24. A tengerészet 
főparancsnokságához érkezük Szerajíevó-
ból a jelentés, hogy a német Szkutari kü-
lönítmény csatlakozott az osztrák és ma-
gyar csapatok hadi műveleteihez. Schnei-
der őrnagy jelenti, hogy a Visegrád mel-
letti 95 d. magasságon a szerb állást el-
foglalták. Három tengerész katona halott, 
két tiszt, huszonegy katona megsebesült. 
A legénység magatar tása példás. (A mi-
niszterelnökség sajtóosztálya.) 

Csapataink nagyszerűek. 
A népfölkelök sikerei. 

Bécs, augusztus 24. A hadisaj'tó hi-
vatalosan a következőket jelenti: Az eddi-
gi harcokban résztvett csapataink szerep-
lése minden dicséretet fölülmúl. Szól ez 
különösen lovasságunkra és a honvédsé-
günkre, amely bámulatos hősiességet tanú-
sít; aviatikusainkna'k is alkalma nyilt kiváló 
bátorsággal szép eredményeket elérni. A 
niépfölkel'ő csapataink annyira beváltak, 
hogy Frigyes főherceg indíttatva érezte 
magát több népfölkelőt hadi éremmel ki-
tüntetni. Csapataink ellenállása, hála a ki-
fejtett gondosságnak, kitűnő és egészségi 
állapota nagyszerű. 

liiMljuh Európa mm. 
Bécs, augusztus 24. A Fremdenbiatt 

szerint Németország fényes sikerei ar ra en-
gednek következtetni, ihogy a legközelebbi 
napokra döntő eredményeket várhatunk. 

A Neues Wiener Tagblatt megálla-
pítja, hogy a német, osztrák és magyar 
haderő titáni munkája alaposan meg fogja 
változtatni Európa térképét. 

Cári levél Poincarréhez. 

Stockholmból jelentik: A cár fu tár ja 
ideérkezett. Párisba megy Poincaré köz-
társasági elnökhöz a cár levelével. 
Marénylet a belga király ellen. 

Bécsből jelentik: Albert belga király-
eben bombamerényletet követtek el anar-
chisták. A merénylet nem sikerült. 

ANGOL-FRANCIA KÖLCSÖN BEL-
GIUMNAK. 

Berlinből jelentik: Az angolok és fran-
ciák ötszázmillió kölcsönt adnak Belgium-
nak. 

DÉLMAG Y ARORSZÁ G 

EGY NÉMET LÉGHAJÓ UTJA. 
A Wolff-ügynökség jelenti, hogy Schüt-

telanzt német katonai légh'ajós huszon-
két sziléziaii állomáson át, Czenstachau 
és Kilnczen keresztül, Iwangorodtól és 
Dubliniéi délre az osztrák-magyar főha-
diszállásig repült. A léghajó több izben el-
lenséges tüzvonalba került, de sértetlenül 
átrepült az ellenséges rejonok felett. 

MAGYAR-ROMÁN TESTVÉRÜLÉS. 
Budapestről jelentik: A máramaros-

megyei Mezőbánd közságben Szász József 
kormánybiztos jelenlétében ma lelikes ma-
gyar-román testvérülési ünnep volt. Ren-
geteg fnagyhr és román ajkú po lgárság 
jelenlétében az ünnepély magasztosságát 
emelte, hogy a felekezetek lelkészei egy-
házi áldásukat adták a testvérülésre. Az 
egybegyűltek nevében a felekezetek lelké-
szei, valamint Sámlör Pá'l birtokos üdvöz-
lő táviratot intézett a miniszterelnökhöz, 
biztosítva őt őszinte ragaszkodásukról és 
Isten áldását kérve a trón és haza iránt 
teljesített munkásságára. 

A szegedi élelmiszer-
uzsora. 

Dacára a 'belügyminiszter szigorú 
leiratának és a rendőrség erélyes intézke-
désének, az é'lelmiszernzsora csak nem 
akar -rpgszünni. Sőt egyes ágazatokban 
folyton -emelkednek az élelmiszerek árai 
anélkül, hogy erre jogos ok, vagy méltá-
nyos indok szolgálna alapul. Mint előre-
látható volt, lelkiismeretlen kufárok a r ra 
használják föl a háború folytán előállott 
állapotokat, hogy a megszorult emberek 
sanyarú filléreiből vagyont harácsoljanak 
össze. A rendőrségen nap-nap utáni foly-
tatnak le el járást az élelmiszeruzsorások 
ellen. Az utóbbi időben különösen a fii-
szerkereskedök és a pékek ellen merült föl 
sok panasz. A füszerkereskedők indokolat-
lanul fölemelték a szalámi, a cukor és az 
összes konzervek árát . A pékek a kenyér-
nek árát emelték csak, de közvetve a sü-
teményét is, mert a süteménynek ugyan 
megmaradt a régi ára, de annyival kisebb 
lett, ami 25 százalékos áremelésnek felel 
meg. A belügyminiszter rendelkezése és a 
rendőrség szigora mit sem tud változtatni 
az élelmiszeruzsorások harácsol'ási vá-
gyain. Hasztalan bünteti őket a rendőrség, 
mindig ujabb é's ujabb uzsorát eszelnek ki 
a kufárok. Most azonban életbe fog lépni 
Szegeden is a statdridlis állapot, amely az 
élehniszeruzsorásokkal alaposan elbánik. 

Aki az élelmiszerárakat önkényesen és in-
dokolatlanul megdrágít ja, őrizet alá fot> 
kerülni. 

A Napközi Otthonok megnyitása. 
A harcba vonult katonák iiítho,n maradt 

gyermekeik részére a segélyző bizottság, 
mint említettük, a Teteky-uteai, Hétviezér-nt-
eai s az uliszegedi óvóimtézetekben na-pközi-

• honokat nyitott. 'Az otthonok hétfőn meg is 
kezdték -működésűket. A Napközi-Otthonban 
mindazokat a gyermekeket felveszik, akiknek 
apja -katonai szolgálatra bevonult. A gyerme-
kek hozzátartozói az apa bevonulását igazolni 
tartoznak. A Napközi-Otthonok reggel 6 óra-
tói este 7 óráig vannak nyitva s azokban a 
gyermekek teljes napi ellátásban részesül-
nek. 

Szeged, 1914. augusztus 25. 

Harc ién sebesül tek S z e g e d e n . 

Ma éjszaka 390 sebesültet hoztak 
Szegedre, előbb pedig 36 sebesült érkezett. 
A Ró'kus-állomásra gördült be a vonat. Az 
állomást egészen elzárták, ami helyes volt, 
mert több ezer eimber ment -ki a városból. 
Egyik délutáni lap elkövette azt a tapin-
tatlanságot, hogy megírta, -mikor jön be 
a vonat a sebesültekkel s a kíváncsiak, va-
lamint a fölizgatott családok, akik saját 
véreiket várták, valósággal megostromol-
ták az állomás épületét. Ez a szomorú kö-
vetkezmény okozta, hogy imég az újság-
írók s-eim mehettek a sebesülteikhez, holott 
ez ugy Budapesten-, mint vidéken, sőt a 
külföldön is megengedett dolog. Remélni 
lehet, hogy csupán erre az egy esetre szóit 
a szigorú és tényleg indokolt intézke-
dés. 

A főtörzsor-vos volt szíves munkatái-
su-nk előtt az alábbi érdek-es dolgokat elmon-
dani a sebesültekről: 

— Harminchat sebesült érkezett ide teg-
nap, meglepően jó kondícióban. A sebesültek 
közül csak tizennégyen sebesültek meg a 
tűzvonalban, ellenséges golyóktól. A többiek 
részint kidűltek, részint még az -u-ton bete-
gedtek -meg. Azt mondanom sem kell, hogy 
Szegedem nagyon jó dcüguk vau; a lehető leg-
gondosabb ápolásban- részesülnek. Megérke-
zésük után enni ka-ptak, aztán lepihentek. Egé-
szen ma délig aludtak. Ma megfürdették őket, 
aztán tiszta felhérmeimüt kaptak: 

— A sebesültek között egy szegedi sin-
csen. Azok, akik az ütközetben sérültek meg, 
cseh és bosnyák származásúak. 

— Ha á sebesültek felgyógyulnak, akkor 
visszaszállítják őket a csapataikhoz, azokat 
pedig, akik nem nyerik vissza teljes erejü-
ket, azokat a hadkiegészítő parancsnokság-
hoz internálják. 

MI IGAZ ORSOVA BOMBÁZÁSÁBÓL? 
Joanovics Sándor kormánybiztos, főis-

pán szerdán Orso-ván tartózkodott és szemé-
lyesen is meggyőződött arról, hogy meny-
nyire nem, igazak azok a hirek, amelyek Or-
sóvá rombalövetéséről szcilnak. Á kormány-
biztos egy újságírónak a kővetkezőket mon-
dotta: 

— Igaz ugyan, hogy :a szerbek naponta 
átlőnek a magyar partra, de ezek az ágyú-
golyók jóformán semmi kárt nem tesznek. Az 
Ózanics-féle szállodára, amikor ott voltam, 
ráesett egy ágyúgolyó, de alig sértette meg 
a pléhredőnyt. Á löveg nekiütődött a fai-
nak és elerőtlenedve esett le a földre. Régeb-
ben volt egy halálos sebesülés, egy ^keres-
kedőtanonc halt meg, tegnap pedig Ógradi-
nán ölt meg egy ellenséges golyó egy ro-
mán embert. Több haláleset vagy súlyosabb 
séiü-Iés nem is volt. A mi tüzérségünk erélye-
sen viszonozza a lövéseket és tüzelésével 
nagy pusztirtis? visz végbe a szí") parton. 
Egészen másképpen dörögnek a mi ágyúink, 
mint a gyöngén pukkanó szerb ágyuk. Az 
Orsován állomásozó katonáink közül egyik-
nek sem történt eddig baja. A lakosság már 
annyira nem iéi a szerbek bombázásától, 
hogy nyugodtan sétál a parton. 

Igy zsugorodtak össze hiteles előadásban 
az orsovai rémmesék. 
((-.•^••^•••••••••^•••••••••••••••••••••••••••••••Bl 
Az összes harcterek legjobb és legát-
= - tekinthetőbb térképei legolcsóbb áron 
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