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— Miailaibt szakadatl-aimii folyt iá tüzelés 
és a golyózápor egészen elborított benmümket, 
egy -badosztálypamaincsniok hefceniteitt egy 
szerb üteget, s körülbelül 4000—5000 szerb 
katonát ejtett foglyul. 

A Miferoviieáná/l megsebesült ka-t-on-a még 
beszélnie sokáig, die ia scgédopvos uj kötéssel 
jön. A régit- eloldják; látom, hogy ia szegény-
nek a vállpereoe vám. átlőve. 
uvasssb.akbbbaaaeasaasbkaeeaskaabbbsabsbaababsbbcai: 

Fel, fel vitézek... 
— Szózat, önkéntes ezredek alakítása 

érdekében. — 
(Saját tudósítónktól.) Az idők jele az a 

felihivás, amelyet a Pester Lloyd imai .szá-
mában iboesájtott közre. Fodor István egy, 
,az említett lláp szerkesztőségéhez intézett, 
levél aliakijáhan, szót emel imagy-ar önkéntes 
ezredek aialkiitása érdekébem. A ha-zaifiias fel-
hívásit ifit közöljük egész terjedelmében-, az-
zal ia kommentárral együtt, amelyet egy te-
kintélyes szegedi polgár fűzött hozzá: 

Tisztelt Szerkesztőség! 
•Egyik leginevezeteseibb jelenség mostaná-

ban Budapest utcáin, hogy magy számban 
mutatkoznak erős, egészséges', .fiatal és nőtlen 
emberek, alkik nemcsak ihogy uniformist, és 
fegyvert nem viselnek, hanem még szüksé-
gét sem érzik ezek az uraik annak, hogy va-
lami hasznosat cselekedjenek. Nagy része 
ezeknek, a sorozás idején vaiiaimi átmeneti 
fogyatkozás miatt menekült ímeg ia katona-
kötelezéttsóg alól, de időközibe,n erős és jől-
táplált emberré nőtte ki magát; másik résize 
l>edíg azért mem illett Ikiattcima, mert az eddigi 
ujonclótszáto hamar megtelt és rájuk már 
nem volt szükség. Tény ,az, Ihogy nagy a szá-
muk lazokina-k ,a fegyvcrkéipes írata-l emberek-
nek, .akiket ia katonai szolgálati kötelezettség 
alól felmentettek, dacára ammialk, hogy 'kitűnő 
cgész-égnék örvendenek. Ezekkel ia minden 
kötelesség és gondtól mentes fiatal emberek-
kel szeimhen, itt vannak azok a családapák, 
akik mint póttartalékosok és népfelkelők ka-
tonai kötelességüket teljesítik, -dacára annak, 
hogy sem erő, sem egészség tekintetében 
nem mérkőzhetnek emezekkel. Kihasználat-
lan erőket láttunk itthon akkor, amidőn Ga-
líciába,n. hadseregünk túlerővel áll szemben 
és a szerbiai háború még elintézetlen1. Mi 
/laikus emberiek bár egy badteereg szervezé-
séhez -nem értünk, mégis ia jogérzékünk azt 
sugallja, hogy itt valami jóváteemdő. Most, 
amikor -mindenki kiveszi iá részét ,a haza. 
iránti (kötelességből, nem szabad megtörtén-
ni, hogy épen azek, -akik abban a helyzetben 
vannak, hogy -a hazáért fegyverrel harcol-
hassanak, ezen tehetőségtől elüteesenek. 

Ezen problémámalk sorozások állal1 való 
természetszerű megoldása taiá-n külön tör-
vényhozási rendelkezéseket tenne szükséges-
sé, amire jelenleg .nincs .allfcal-cm. Azért azon 
kell lennünk, hagy ia szóban forgó fiatal 'em-
bereiknek -más módon -adjunk alkalmat a haza 
iránti kötelességük -teljesítésére. iEz legjob-
ban ,azáltal történhetnék, hogy önkéntesen 
jelentkezzenek -szolgálattételre. Én -azt hi-
szem, hogy csiak kellő 'helyen va-ló, megfelelő 
ösztönzésre van szükség, hagy ez -a mozgalom 
meginduljon és erediményes tempóba jusson. 

©ár/milyen -le/gyem i-s majd a rendeltetés, 
amelyre -az említett fiatall emberek későbben 
használandók, im-i-n-denek előtt -azzal kellene 
kezdeni, hogy őket ia lelhető gyorsasággal 
katonailag kiképezzék. ősz van; a tél küszö-
bön áll és -a katonai kiképzésben nincs vesz-
tegetni való idő. Ezen önkéntesek között 
lesznek -elegen -olyan jó módnak, ak-ik egyen-
ruhájuk beszerzétérie maguk lesznek képesek. 
Ily módon a un agául,paro-n is lehetne segite-
uil Hiszen csak Budapesten legalább kétezer 
munkanélküli szabésegéd van. A felszerelési 
tárgyak is ezen önkéntesek költségére ia ma-
gán ipar lévén beszerezhetők. Ezen önkénte-
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.•sek összeírása és -gyűjtésié addig is, aimig a 
katonai h-at-óságakniak ezzel -a ínozgalomms i 
foglalkozni nincs alkalmuk, egy polgári bi-
zottság által- volna eszközölhető, eninek meg-
alakitására bizonyára elég áldozatkész em-
ber akadna. 

Egyelőre, föléig csak ágról van szó, hogy 
ezen önlkéntesiakniek alkalom adassék, hogy 
-a luaiz-a sízolgáliatába-n imiüködjeniek. Ha alka-d-
náiniak e tekiintiötben habozok, -afck-or -épen a 
fentemiitett bizottságnak vollnia ia dolga ezek-
re -a szükséges erkölcsi nyiamás-t gyakorolni 
és őket az ő mostani kényelmükből kiemelni. 
Ezért a -meglevő erők összeírása szükséges. 
A korábbi sorozások eredményei ,is revidiál-
hatók volnának és az annak idején alkalmat-
lannak kímondott-akat a mostani alkalmasság 
tekintetében felül kellene vizsgálni. 

Anélkül, hogy mint -laikus, " hiármilyen 
ka-tonai v-éiliamóny nyiillvámitáiséra jogosultnak 
éreizném imaiga-m, -mégis megengedhetem. ma-
gamnak azt a buzdítást, -h-ogy alakíttassanak 
külön önkéntes ezredek, .akiknek a felszere-
lését egyrészt imagnk -az -önkéntesek, .más-
részt a polgárság vállalná magára. Némi 
jóakarat -mellett az első -budiaipestl önkéntes1 

ezred -mihamar hasznos szolgálatot tehetne a 
hazáinak. 

A Pest-er Lloyd -inai számában Fodor 
István ia fenti cim alatt lelk-es felhiv-ást intéz 
azon fiatal emberekhez, alkik béke ideáén, a 
sorozás pdillanatában imu-ló betegséggel, vagy 
pedig az újonc kontingens betelte miatt, -a 
katonaságtól ímegszabaduiltak. Igaza van Fo-
dor Istvánnak: akikor, .almidőn azt álJiitja, 
hogy hazáinkban ezer* és ezer, egészségtől duz-
zadó fiatal ember vain, -akik a legjobb kiatona-
anyagot képeznék és ha titokban is, de a 
szégyen üli -arcukat, látva arat, hogy náluk-
nál sokkal idősebb, testileg a munkától meg-
tört póttartalékos és népfelikelő hazafias kö-
telességének .mint katona eleget tesz. H-a ugy 
is van az, liogy -ezen a -bajon jelenleg, külö-
nös -törvényes .intázikedós áltat — alfcalo/m 
Inján — segíteni nem -lehet, de látva azt, 
hogy Németországiban dicső fegyvertársunk-
ná'l már eddig 2 millió ilyen önkéntesi je-
lentkezés v.an, .reméljük, hogy e felhívás nem 
fog eredmény nélkül elhangzani, mert előbb-
utóbb be fog az említett, rendikivüiii törvényes 
intézkedés következni. De -ti magyar ifjak, 
ezt. nie várjátok be, szivetekben ég -a szent 
hazaszeretet 'lobogó lángja, hallgassatok erre, 
jelentkezzetek önkóntes katonai szolgálatra. 
Ellenségünk legyőzése és imádott hazánk 
dicsőséges boldogulása ezt kívánja. 

b. H. T. 

szájp ad lés 
nélkül. 

^ H í j 
Az általam készített 
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 

r 
arta Ágoston fogtechnikus 

SZEGED, KIGYO-UTCA 1. SZ. m 
TELEFON 1364. 

Berlinben képesített - r-

...fc. 

0 
0 

nyelvtanárnő 
német oktatást nyújt nyelvtan-
ból, irodalomból, művészet-
történelemből. — Rosenfeid 
Margit Petőfi Sándor - sugáru t25 . 
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