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terjesztettek, itt közöljük most azokat a je-
lentéseket, amelyekből kétségtelenül megál-
lapiható, hogy a második szerb betörés is 
csúfos kudarcot szenvedett. 

Zimony, szeptember 13. A vasutközle-
kedés Újvidék és Zimony között ismét me-
netrendszerűen történik. A városban a leg-
teljesebb nyugalom és rend uralkodik. 

Zimonyból jelentik: Az itteni katonai 
parancsnokság közlése szerint csapataink a 
szerbekét az egész vónalon a Száva túlol-
dalára kergették és igy Zimony városára 
vonatkozóan mindennemű veszély meg-
szűnt. 

Eszékről jelentik: A zimonyi, mitrovi-
cai és rumai hatóságok kifogástalanul mű-
ködnek; a posta- és távirdaforgalom zavar-
talan. 

Szegeden is soroznak. 
Jelentettük már, hogy Budapesten el-

rendelték a népfölkelők ujabb behivását. A 
honvédelmi miniszter erre vonatkozó rende-
lete Szegedre is megérkezett és ennek alap-
ján Bokor Pál helyettes polgármester elren-
delte, hogy azok a szegedi illetőségű és itt 
tartózkodó férfiak, akik 1894., 1893. vagy 
1892-ben születtek, azok a katonai ügyosz-
tálynál jelentkezzenek. A jelentkezőket az-
tán októberben sorozni fogják, aki beválik, 
mehet derék katonáinkkal a hazát védel-
mezni. 

A HADSEGÉLYZÖ HIVATAL FELHÍVÁSA 
Budapest, szeptember 13. A hadsegély-

zö hivatal hazafias tevékenysége sikerei ér-
dekében figyelmeztet arra, hogy nekünk, a 
kik most itthon maradtunk, kötelességünk 
mindent megtenni, ami az értünk küzdő ka-
tonáknak harcképességét fokozza. Vannak 
olyan tárgyak, amelyekből a készlet már el-
fogyott, ugy, hogy azokat vétel utján meg-
szerezni felette nehéz. Ilyen a jó távcső is, 
mely ugy tisztjeinknek, mint altisztjeinknek 
a harctéren megbecsülhetetlen szolgálato-
kat tesz. A hadsegélyző hivatal fölkéri azo-
kat, akik bárminő jó látcső birtokában van-
nak s azokat nélkülözhetik, küldjék azokat 
a Hadsegélyző Hivatalhoz Budapest, Váci-
utca 38. szám. A Hadsegélyző Hivatalnak 
küldött adományok a postán portómentesség 
kedvezményében részesülnek. 

Egy szegedi százados kitüntetése. 
A hivatalos lap mai száma közli, hogy 

a király dicsérő elismerésben részesítette 
Csillag Győző szegedi 46-ik gyalogezredben 
századost, a harctéren kifejtett vitézségeért. 

Az angolok nem küldenek 
több segítséget. 

Turin, szeptember 13. A Stampa ér-
tesülése szerint Anglia egyelőre nem küld 
több csapatot Franciaországba. A német 
csapatok Pas de Calais ,megyében előnyo-
mulnak. Az angol haderő Dunkircbenbe, 
Calaisba és Boulogneba vonulnak vissza. 

Spanyolország nem áll az entente 
mellé, 

Berlin, szeptember 13. A francia sajtó 
hazugsággyára olyan híreket terjeszt, mint-
ha Spanyolország ki akarna lépni semleges-
ségéből és Franciaország oldala mellé akar-
na állani. Ezt a híresztelést most egy érde-
kes nyilatkozat keretében cáfolja meg a 
berlini spanyol nagykövet: 

— Nem felelnek meg a valóságnak azok 
a hirek, amelyek arról szólnak, hogy Spa-
nyolországban barátságtalan a hangulat a 

hármasszövetséggel szemben. A spanyol la-
pok magatartásából épp ennek az ellenke-
zője mutatható ki. Még azok a lapok is, 
amelyek azelőtt francia barátokként szere-
peltek, közlik a német győzelmi híreket. 
Spanyolországban ma nincs felelős pártve-
zér, aki ne volna a szigorú neutralitás hive. 
A spanyol katonai attasé a német főhadi-
szálláson arról értesítette még tegnap kor-
mányát, hogy a francia győzelmekről szóló 
hirek, amelyek hitelre, találtak a spanyol 
sajtóban, minden alap nélkül valók, ellenben 
a német hadsereg még mindig győzelmesen 
nyomul előre. Súlyt helyezek arra, hogy le-
szögezzem, hogy mindazok a katonai és 
egyéb intézkedések, amelyek ezideig Spa-
nyolországban történtek, a szigorú neutrali-
tás határán belül mozognak, melyet sem a 
király, sem a kormány, sem pedig maga a 
spanyol nép nem lép át még egy hajszál-
nyira sem. Spanyolország érdeke megköve-
teli, hogy az országot teljesen kiméljék a 
háborús zavaroktól. 

Páris körül 3 millió ember harcol. 
Róma, szeptember 13. A Tribuna kö-

vetkezőket közli: Az operációk Páris körül 
mult vasárnap kezdődtek és azóta 250 kilo-
méter fronton állandóan folyamatban van-
nak. Mindkét oldalról közel másfélmillió har-
cos áll egymással szemben. A német jobb-
szárny Klu'ck tábornok vezérlete alatt a 
Grand Morin völgyében a Marnetól délre 
megerősített állást foglal el. A támadás bá-
zisa nyugaton Meaux, keleten Vitry, Bülow 
tábornagy Vitrytől északra, Hausen tábor-
nok Reims és Ardonne között áll. Két fran-
cia hadtest Secannetól és Vitrytől délre áll. 
A főfronton négy hadtest küzd egymással. 
Frencb feladata az volt, hogy Kluck körül-
kerítésével megkísérelje a támadást. Kluck 
észrevette a tervet és meg akarta erősiteni 
jobbszárnyát, de a párisi csapatok megtá-
madták, mire a Gauchet és Petit Morin erő-
dökhöz vonult vissza. Az ágyuszó északke-
let felől húzódik. 

Berlin, szeptember 13. A haditudósítók 
táviratai szerint a Páris melletti harcok to-
vább folynak. A Frankfurter Zeitung hadi-
tudósítója táviratában megállapítja, hogy a 
Páris melletti harcok borzasztóan komolyak, 
mert minden talpalattnyi földeit íaz utolsó 
vércsöppig védelmezik a franciák. 

A KÖZPONTI SEGITÖ BIZOTTSÁG . 
ÜLÉSE. 

Vasárnap délelőtt 11 óraikor tartotta 
meg a szegedi központi segitő bizottság az 
ülését Bokor Pál polgármester-helyettes el-
nöklésével. Az egyes albizottságok elnökei 
tettek jelentést mult heti működésűkről. Vég-
inan Ferenc dr. bejelenti, hogy 2300 se-
gélyre szorult van. A bevonult katonák csa-
ládjainak segélyezésére 25,000 korona gyűlt 
össze, amire azonban azok a gazdasági 
cselédek, akik bevonulásuk ideje alatt is fi-
zetést kapnak, igényt nem tarthatnak. Ter-
mészetben és pénzben 641 koronát osztot-
tak ki, mig visszatérő segély gyanánt a pat-
ronázs bizottság által 1227 korona került ki-
osztásra. 

Orkonyí Ede dr. kúriai biró előterjeszti, 
hogy Müller Imréné és Naszády Bertalanné 
egy-egy gyermek teljes ellátását vállalják 
magukra. Jánossy Gyula tanfelügyelő, több 
család azt a kérelmét terjesztette a bizott-
ság elé, miszerint vállalkoznának szegény 
gyermekek ellátására 

Szalay József főkapitány-helyettes a 
munkaközvetítés mult heti munkájáról tesz 
előterjesztést. 449 munkakeresö közül 224 
kapott elhelyezést. 

UJABB SEBESÜLTEK. 
Vasárnap ismét szállítottak sebesülte-

ket Szegedre. A déli harctérről 328 sebesül-
tet, az északiról 40 sebesültet hoztak Sze-
gedre. A sebesülteket a csapatkórházban 
helyezték el. 

Szeged szabad királyi város katonai ügy-
osztályától. 

Hirdetmény. 
A m. kir. honvédelmi minisztérium 

15000 eln. 18—914. sz. rendeletével a nép-
fölkelésről szóló 1886. évi XX. t.-c. alap-

' ján elrendelte, hogy mindazok, akik Í894., 
1893. és 1892. évben születtek, összeirassa-
nak. 

Felhivom ennélfogva mindazon szegedi 
illetőségű és Szegeden tartózkodó bármilyen 
illetőségű magyar vagy osztrák honossága 
férfiakat, kik 1894., 1893. és 1892. évben szü-
lettek, hogy összeirás végett Szeged szab. 
kir város katonai ügyosztályánál (Bérház II. 
emelet 7. ajtó) az alább kitett napokon dél-
előtt 8 órától 12 óráig és délután 4—6 óráig 
a törvényes következmények terhe alatt je-
lentkezzenek és pedig: 

1914. szeptember hó 16-án Á, B, C be-
tűvel kezdődő nevüek; 

1914. szeptember hó 17-én D, E, F, G 
betűvel kezdődő nevüek; 

1914. szeptember hó 18-án H, í, J betű-
vel kezdődő nevüek; 

1214. szeptember hó 19-én K betűvel 
kezdődő nevüek; 

1914. szeptember hó 20-án L, M betű-
vel kezdődő nevüek; 

1914. szeptember hó 21-én N. O, ö , P 
betűvel kezdődő nevüek; 

1914. szeptember hó 22-én R, S, Sz be-
tűvel kezdődő nevüek; 

1914. szeptember hó 23-án T, U, V be-
tűvel kezdődő nevüek; 

1914. szeptember hó 24-én Z. Zs betűvel 
kezdődő nevüek. 

Nem tartoznak jelentkezni azon 1894., 
1893. és 1892. évbeli születésűek, akik ön-
kéntes belépés vagy rendes állítás utján már 
besoroztattak, továbbá akik rendes ujonc-
állitás alkalmával fe^vverképtelennek vagy 
törlendőnek találtattak. 

Az 1893. és 1892. évben született azon 
áilitáskötelesek, kik ezen kötelezettségük-
nek mindez ideig eleget nem tettek, szin-
tén kötelesek jelentkezni. 

Azon összeirandók, kik valamely bevett 
vagy törvényesen elismert vallásfelekezet-
nek papjelöltjei vagy pedig akiknek végzett 
tanulmányaik alapján a véderőről szóló tör-
vény 21. §-a értelmében az egy évi önkén-
tesi kedvezményre igényük van. ezt a mi-
nőségüket az október hóban tartandó nép-
felkelési bemutatási szemlén annak az inté-
zetnek bizonyítványával kötelesek igazolni, 
ahol tanulmányaikat végezték, illetőleg vég-
zik. 

Szeged, 1914. évi szeptember hó 14-én-
Bokor Pál. 

polgármester-helyettes-
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Férfiak és nők, 
kik hajlandók lapot 
árusítani, napi 2-3 
órai foglalkozással, 
naponta 4-5 koronát 

kereshetnek. 
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