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KIAUCSAU. 
Mai számunkban közöttük Németország 

elutasító válaszát Japánnak arra a jegyzé-
kére, amelyben többek közt azt követeli, 
hogy Németország szeptember 15-ig föltét-
lenül adja át Japánnak a kiiaucsaui, ühinától 
bérelt területeket. 

Kiaucsau, melyre a japánok most sze-
müket vetették, Shantung dhimai tartomány 
fővárosa és legfontosabb kikötője. Csingtau, 
ahogy leginkább nevezik. 1897. november ha-
vában került a németek birtokába, midőn a 
német kelet-ázsiai flotta parancsnoka, Diede-
riclis tengernagy, két német hittérítő meg-
gyilkolása miatt megjelent hadihajóival a ki-
kötő előtt, tengerészeket tett ki a partra és 
rcihammal bevette a várost védő régi erődit-
ményeket. A németek a várost erre német 
területnek nyilvánították, majd 1898-ban 
megegyezésre jutván a pekingi kormánnyal, 
azt mintegy ötven négyzet kilométernyi te-
rülettel együtt kilencven évre bérbe vették. 

A németek erre azonnal hozzáláttak a 
kikötő kiépítéséhez és megerősítéséhez. Rö-
vid néhány évi munka után Kiaucsau a né-
met keletázsiai flotta erős bázisává fejlődött. 
A város maga hatalmasan kiépült, a kikötő-
ben pedig hajógyár épült, mely a nagy uszó-
dokkal együtt hadihajón mindenféle javítást 
elvégezhet. Kiaucsau igen gazdag hátterület-
tel bir, mert Shantung tartomány egyike 
Ghina leggazdagabb tartományainak, népe 
szorgalmas és jómódú, kőszénbányái pedig 
a leggazdagabbak egész Ghánában. A város-
sal és Shantunggal az évek folyamán igen 
éiénk kereskedelmi összeköttetés létesült és 
a német töke ott rendkívül sok bánya- és 
iparvállalatot létesített. A nagy német posta-
hajóknak Kiaucsau a végállomása, mely ily-
képen nemcsak hadi szempontból, hanem 
kereskedelmi szempontból is egyike a távoli 
Kelet legfontosabb kikötőinek. 

A tenger felől nehezen megközelíthető 
kikötő erődítményei igen jók és igy Kiaucsau, 
melyet kellő számú tüzérségén kívül még 
tengerészgyalogság is véd, nem lesz tenger 
felől oly könnyen elfoglalható, annál kevés-
bé, mert ott van még e jelentékeny tengeri 
haderő is. 

Németország tengeri hadereje a távoli 
Keleten Spee gróf ellentengernagy parancs-
noksága alatt a Scharnhorst és Gneisenuu 
1 i .600 tonnás és 23 tengeri mértföld gyors 
Páncélos cirkálóból, a Nürnberg 3400, a Leip-
zig 3250 tonnás és rendkívülien gyors védett 
cirkálóból (ide tartozott a már hősiesen el-
pusztult Emden is), az lltis, Jaguár, Tiger és 
Luchs 4000 tonnás ágyunaszádokból, a 
Csungtau Vaterland és üt ter folyam ágyú-
naszádokból, a chinalaktól '!a boxeriháboru 
idején elvett Taku és az S. 90. sz. torpedó-
rombolóból áll. Az ágyúnaszádok és a tor-
pedók rendszerint a Jangcsekiangon tartóz-
kodnak. 

A DARDANELLÁK. 
A Dardanellák a Márvány- és Egei ten-

gert összekötő tengerszoros; hossza 70 kiló-
méter, szélessége 1800 és 7000 méter között 
váltakozik. A Márvány-tenger felöli bejárat-
nál, az európai parton fékszik Gallipoli, je-
lentékeny kereskedelemmel. Tőle északra, a 
Szaroszi-öböltől a Márvány-tengerig a Bu-
lair nevü sáncok húzódnak el, melynek célja, 
hogy az ellenséges csapatok partraszállását 
megakadályozzák. Gallipoli val szemben, az 
ázsiai parton áll Lapsaki és Csárdák falu. 
Innen tud a Dardanellák keskenyebbé lesz, 
mindkét oldalán termékeny vidék terül el. 
Kaszilev-Iszkelesszi és Ülger-Iszkelesszi kas-
télyok előtt torkollik az európai parton a 
Kar a-Ovasszi, a régieknek az athéniek vere-
ségéről ismert Aigoszpotamosza. 

Ezután következik a kis Akbati-liman, 
ahoil Szesztos állott; vele szemben kinyúlik 
a Nagara földnyelv; itt van a szoros leg-
keskenyebb része, a régiek. Heptastadionja, 
Nagara azon hely, ahol Abidosz állott. 
Xerxes Abidos és Szesztes között viert hidat, 
amelyen seregeit a görögök ellen vezette. 
Ezen a tengerszoroson úszott keresztül By-
ron. A szoroson tul lévő partok puszták és 
kietlenek, mig az ázsiai partok termékeny 
síkságok, erdős halmok, s a rajta levő csi-
nos falvak kedves képet nyújtanak. A Dar-
danellák lassan kiszélesedik, a Mandere folyó 
torkolatától balra van Kum-Kale. A Kiirn-
Kaie erőddel szemben a trák Kerzonezos 
legvégső csúcsán emelkedik Szedd-iil-bahr-
Kalesszi. Nem messze tőle látható egy tumu • 
lusz, az úgynevezett Proteszilavsz sir. A 
Dardanellákról elnevezett egyezség, amelyet 
az öt nagy hatalom a török portával kötött, 
s az 1856-ik párisi békében lényegileg meg-
erősített, azt állapította meg, hogy nem tö-
rök hajónak azon a szoroson a porta enge-
délye nélkül átmenni nem szabad. 

Ámbár az 1871-ik londoni egyezség s az 
1878-iki berlini béke az említett egyezségei 
jóváhagyták, a Dardanellák kérdése 1891. 
újra aktuálissá lett, midőn a török hatóságok 
az orosz hajókat, amelyek katonákat szállí-
tottak, nem akarták átengedni a szoroson. 
Hosszabb alkudozások után végre Török-
és Oroszország abban egyeztek meg, hogy 
Oroszország úgynevezett önkéntes flottájá-
nak hajói, ha kereskedelmi zászlót tűznek ki, 
szabadon átkelhetnek, de ha katonákat vagy 
fegyenceket szállítanak, erről jelentést kell 
tenniök. 
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A szegedi katonanap 
eredménye. 

A bevonultak családtagjai segélyezésére 
megtartott augusztus 20-iiki katonai nap anya-
gi eredménye.^ 

összeredmény: 6746 korona. 
Részletezve: 1. Szegedi Katholikus Nő-

védő Egyesület a belvárosi és rókiusi tem-
plom előtt és a korzón gyűjtése Raskó Ist-
vánné, Kószó Istvánné, Aigner Nándorne, 
Gárgyán Iimréné és dr. Simkó Elemérné ür-
mök vezetése alatt. Eredmény 1003 korona 
81 fillér. 

2. Feministák gyűjtése dr. Turcsányi 
Imréné urnő vezetése alatt. Eredmény: 990 
K 59 L 

3. Kisdedóvó jótékony nőegyesület gyűj-
tése Polgár Lászlómé, Horváth Lajosné és 
Székelv üáborné unnak vezetése alatt. Ered-
mény: 942 K 41 i. 

4. özvegy Worzikóvszky Károlyné, Nó-
nay Dezsőné, Vigh Sándorné és Matushovtts 
századosné úrnők gyűjtése. Eredmény: 431 
K 17 f. 

5. Holtzer Emiiné és Domán Mátyásné 
úrnők vezetése alatti gyűjtés. Eredmény 398 
K 08 f. 

6. Egyes persely esek gyűjtésének ered-
ménye: 380 K 68 í., 

7. Vajda Sándorné, Kiss Mórmé és Gaál 
Endrémé úrnők -vezetése alatt álló gyűjtés. 
Eredmény: 312 K 91 f. 

8. Vészfts Lajosné, Szűcs Mihályné és 
László Gyulámé úrnők vezetése alatt álló 
gyűjtés. Eredmény: 216 K 74 1 

9. Németh Kálmánné ezredesné urnő 
gyűjtése. Eredmény: 182 K 07 i. 

10. Kostyál Dezsőné urnő ibegedümű-
vésznő gyűjtése a moziban gyűjtök Szávits 
és Nónay urleányok (110 korona) és őfelsé-
ge arckép eláruisitása eredménye (60 korona). 
Eredmény: 170 K. 

11. Eremiis Lászlóné urnő és Haszlin-
ger kisasszony gyűjtése. Eredmény: 153 K 
99 f. 

12. Felsővárosi templomnál dr. Gidóíalvy 
Béláné és Csontos Imrénél úrnők gyűjtése 
115 K 59 f. 

13. Alisóvárosi templominál való gyűj-
tés Abafy Rózsi ka wrlleány vezetése alatt. 
Eredmény: 101 K 16 if. 

14. Bach Antal urnák a mozi átengedése 
folytán a moziest eredménye: 1276 korona. 

15. Buchwald bér székesnek a bérszékek-
ből bevett adománya: 70 korona 80 fillér. 

A bevétellel szemben kiadás tűzijátékért 
10 korona és szalagokért 9 korona 10 fillér. 

A tiszta bevétel tehát: 6626 korona 90 
fillér és egy arany gyürü. 

A szép eredményű gyűjtésben buzgól-
kodtak: Andrássy Mariska, tíagits Erzsi, Ko-
pasz Gizi, Gserey-növérek, Bálik Viktorné, 
Tói/h Etelka, Tóth Áglpes, Bogdán Margit, 
Bogdán Rózsi, Gárgyán Mariska, George-
vits Hajnalka, Kovács Feri, Sándor Ilonka, 
Zengd Ilus, J h e lek Margit, Benedek Ma-
riska, Tary Viktória, Jáno/sy Vali, Kószó 
Baby, Dreyer Ilus, Kristóf Maca, Szekerke 
Irénke, Kovács Vika, Gönezy Mariska, Szász 
Gyulláné, Vass Margit, Vass Böske, Farkas 
Pösze, Szabó Manici, Ádám Mprgili, Mis-
kolczy Emma és Margit, Sári és Erzsi, Simkó 
Elemér drt, Kelemen Dezső, Farkas Irénke, 
Szabó Juliska, Hevesi Klári, Körber Maris-
ka, dr. Gidófailvyné és leánya, Csókási Ma-
riska, Dákány irma, Böröcz T-erus, Juhász 
Ilona, Szilágyi Ili, Pillicih Mária, Szeless Má-
ria, Fddmann Antónia, Boros Rózsi, Weisz 
Hona, iMüller Piri, Visky-nővérek, Galdber-
ger-nővérek, Rosenberg Erzsi, Uhr Zelma, 
Szántó Margit, Fisciher nővérek, Bartos Lili, 
Wolf-nővérek, Czeizler Erzsi, Vágó Irén, Da-
rázs Katicza, Botka Stefánia, Reitzer Aliz, 
Bihari Teréz, Klein-novérek, Stein Vilma, 
Szenes Mariska, Várady Mariska, Schwarcz 
Ida, Schatze-r Erzsi, Balogh Ilonka, Singer 
Irén, Brumner Aranka, Singer Böske, Ábrá-
noivits Ií.ona, Szüts Manci, Zentbauer-nővé-
rek, Szabó Pöszike, Szüts Anna, Stámmer 
Vilma, Szüts Lili, Korcz Margit, Berkovits-
,nővérek,' Farkas Lili, Retek Erzsi, Sölétro-
mos-növérek, Iritz Irén, Orosz Rózsi, Bei-
kes Manci, Kaufmann Sári, Csenterics Erzsi, 
Gyéres Ilona, Szatmári Margit, Rankl Nu-
sika, Terestyéni Iduska, Szatmári Mária, 
Neményi Lilike, Weisz Ibolya, Kertész-nő-
vérek, Karg Józsiefné, Bauer Ilona, Bauer Er-
zsébet, Brunner Vilma, Bauer József, Bruti-
ner Mariska, Nátli Dezső, Weinmann Aran-
ka, Hirth Flóra, Kőrösy Margit, Tóth Etelka, 
Nováky Lujza, Nyillasy Mici, Schreiber Ila, 
és Boriska, Schaffer Ma és Bora, Holtzer 
Manici, Holtzer Jancsi, Vass Pali és 11a, 
Scbaclhtitz Olga, Winternitz-testvérek, Hoff-
mann Maca, Pártos Klári és még többen 

A segélyező nagybizottság a buzgólko-
doknaik, közreműködőknek, gyűjtőknek, ado-
mányozóknak és adakozóknak a segélyre szo-
rulók nevében Is köszönetét tolmácsolja. 

A belvárosban újonnan épült ház-
ban csinosan 

b u i o F o z o t t s z o b a 
2 ággyal, fürdőszoba, zongora, esetleg 
konyha és cselédszoba használattal ideig-
lenesen itt tartózkodó házaspárnak igen 
alkalmas, jutányos havibérért azonnal 
kiadó. Cim a kiadóhivatalban. 

Vendéglőben 

k á v é h A z b a n 

Fflnzerkereskedénben 

Csemegeflzletben (jj (J V) | 

MINDENÜTT KÉRJEN HATÁROZOTTAN 

ISTVÁN • ÓVAKODJÉK • 
az UTÁNZATOKTÓL!! 


