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hangon rákiáltott, hogy adja meg magát. A
katona letette a fegyvert, mire a tábornagy
személyesen ejtette őt. foglyul. A gróf a
francia katona vallomásából megállapította,
hogy a franciák véglegesen elhagyták a falut, a foglyot pedig átadta egy közelgő ulánus őrjáratnak.
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Kozák mozgósítás.
Qraham Steptien angol iró a
háború kitörésekor egy orosz faluban tartózkodott. A Times-ben leírja, mi képen hirdették ki az oroszok a háborút.
Az Altáj hegység egy kozákfalujában
laktam, körülbelül 1200 versztnyire délre a
szibériai vasúttól. Teljes nyári pompájában
tündöklött a vidék, a lakosság nyugodtan
végezte mezei munkáját, miikor julius 31-én
(!) hajnali négy órakor megjött a háború
hire. A szokatlan lármára fölébredtem. Az
udvaron izgatottan tárgyalt a cselédség.
Gazdasszonyom felém kiált: — Hallotta az
újságot? Kitört a háború!
Fiatal kozák legény lovagolt fölfelé az
uton. Vállán vörös lobogó. Időközönkint
hangosan elkiáltja magát: Háború! Háború!
Mindenki rohant a lováért, kardjáért,
formaruhájáért. A cár hivta kozákjait, ez
volt mindössze, amit tudtunk. Ki az ellenség? Sejtelmünk se volt róla. Tiz esztendővel ezelőtt is igy volt, amikor a japánok
ellen indultak. Találgatás mindenfelé: bizonyára Kina! Aztán meg: Angolország! Biztos, hogy Angolország!
Négy nappal később tudtuk meg a valóságot, de senki sem hitte. Az első háborús
hir után két nappal érkezett a mozgósítási
parancs: 18—43 éves koráig minden férfit
behívtak. Parancsőrtisztek száguldó lovakon titkos rendeleteket hoztak a kozákhetman részére. Lovat váltottak s öt perc múlva eltűntek az országúton. Vágtattak tovább
az ország belseje felé. Reggelenkint nagy
piros zászlót vontak föl a falu végén, éjjel
ugyanott piros lámpa égett.
A lovakat szigorúan
megvizsgálták.:
Azokat, melyek nem futottak egy nap nyolcvan kilométert, otthon hagyták. Mindegyik
kozák magával hozta lovát, bemutatta az
állatorvosnak, amint ez felülvizsgálta, a kozák qyeregbe vetette magát és ellovagolt
az lőÖO kilométer távolságban levő Omszkba, a vasúti állomásra.
Szombat este istentiszteletet tartottak:
„Napoleon betört szent Oroszország területére, megbecstelenitette tisztes Moszkva
anyánk templomait, amiért isten megbüntette. Isten velünk van s velünk lesz a győzelem!" Csütörtökön nyolc órakor reggel, a
szentelt víztartót kivitték a templomból és
fölállították egy halmon. Mind a kozák őszszegyül t, imádkozott s elbúcsúzott az asszonyoktól. A pópa világoskék rikító ruhában
föl-alá járt a tömegben s áldást osztott. Követték a falu vénei, akik a szentképeiket s
a zászlókat vitték. Azután az énekkar. Középen a férfiak, jobbra-balra a leányok és
asszonyok. A menet megállt.
Most hirdették ki, hogy Néimetország
és Ausztria-Magyarország ellen folyik a háború. Mindenki elszomorodott. — Isten velünk van! — szólt a pap s könycseppek perdültek végig az arcán.
— Ne fordítsatok hátat az ellenségnek!
Isten védje, meg hűséges szlávjait! Ez volt
az imádság vége.
Ekkor a harcosok perzselő napfényben
letérdeltek a földre, megcsókolták a keresztet s a pópa meghintette őket szentelt
vizzel. Hazatértek, fölkaptak lovaikra s uccu neki- az országútnak. Három kilométernyire a falutól még egyszer megálltak, Itt
volt az ebédstáció. Ökröt sütöttek s vutkit
osztottak ki a katonák közt. A cár s a maguk egészségére ittak. Nagy üstökből levest
osztogattak, kanál hijján a csajkából ittak.
Ebéd után, feltüzelve a pálinkától, a férfiak

vad, duhaj táncba kezdtek. Csak asszonyok
állták körül sírva, jajgatva az ordító, táncoló kozákokat. Az ataman-t, egy hatalmas
termetű, szakállas tisztet fölkapták s háromszor a levegőbe dobták.
Mindez egy óráig tartott. Ekkor megszólalt a riadó s mindenki lóra szállt. Harminc-negyven kilométer távolságra követték őket az asszonyok, aztán egymásután
elmaradoztak. Könybelábadt szemmel néztek a vágtató lovasok után, kik a porfelhőben lassan eltűntek, talán örökre.
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Államosították a szegedi
ővóiskoiákat

(Saját tudósítónktól.) A múlt tanév záróvizsgái előtt Jankovioh Béla idr. közoktatásügyi miiniiszber Szegedre látogatott és megtekinitete a városban lévő össze® állami intézeteket, Sok hiány rá és -panaszra talált, a
.miknek sürgős, orvoslását meg is Ígérte.
Nagy költségvetésiekkel, nagyszabású u j állami beruházások voltak tervbe véve, amikből azonban nagyon kevés fog iaz idő szerint
megvalósulni ia háború miatt.
íA belügyminisztertől' .körrendletlet jött az
összes állami hivatalok vezetőihez, amelyben
falliiviattak, hogy semmiféle ujabb javaslatokat
a minisztériumba ne terjesszenek, ment
Dráma 3 felvonásban.
.azok elintézés nélküli viisszaküldetnelk. Egyben értesítette a minisztérium ,a vezetőségeket, hogy a tervbe vetít ujabb köziutézetek
felállítását a közbejött háború miatt elhalasztotta,
Jankóvich Béla dr. látogatásakor Újszegeden megtekintette az állami iskolát. Jó
nossy 'Gyula tanfelügyelő akkor felhívta a
miniszter .figyelmét az óvó iskoláik csekély
számára ós arra, hogy milyen nagy hátránya
a város lakóinak, hegy gyermekeiket nem
igen adhatják .az előkészítő iskolákba, A miniszter .akkor megígérte, hogy tervbe veszi
a városi kezelésben levő óvodák államosítáVígjáték 2 felvonásban.
sát. Jánossy tanfteűriigyölő javaslatot nyújtott
be a vallás- és közoktatásügyi minisztériumba, melyben >a szegedi óvóiskolák nagy részének sürgő® állami .kezelésbe való átvéteHB
lét kérte.
)Ma leirat jött a tanfelügyelőhöz, melyben értesiti Janfcovioli miniszter, hogy a felwm
terjesztett városi óvódiák közül a 'FökimiveaJSfiaaHRi utcai, a Petőfi-sugárutd, a Pacsirta- és TsHül
gsffög leky-utcai uőegyeisiületi óvodáikat állami kezelésbe veszi. A szegedi nőegyeisül&ti óvodákban alkalmazásban lévő óvónőiket pedig,
Pillichné Poor Rózát, Vas vári Terézt, Benkőné Skultéthy Ilonát, Szeles Ilonát és özvegy
Skultéthy iMiihálynét állami óvónőkké nevezte ki.
Amiig a nőegyeisületi óvóiskclták városi
kezelésben voltaik, Polgár Lászlónó, Horváth
Laj-osné, Veszíts Lajosné, raggaimbi Fluck
te
Ferencné, Retkovits Károlyné és Taschler
Józseínó felügyeletet gyakoroltak fölöttük.
A Korzó-mozi eredeti felvétele.
Most a felügyeletet állami közegeik fogják
gyakorolni. A kisded-nevelés és közj-ótékony&ág terén szerzett érdémaikért a kultusz«BBBBBBBaBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBaaaH«in
miniszter a hölgyeknek köszönetét és .elismeréséi fejezte ki leiratában.
Szeged városáról nagy terhet vett. le
állam, az óvóiskolák évente sok költségűt
Előadások délután 3
emésztettek f-eil és kévés számuknál fogva
még sem felelhettek meg hivatásuknak teljesen.
A miniszter leiratában jelzi, hogy
érától éjjel 12 óráig.
négyóvenkdint 4—4 óvodát fog létesíteni Szegeden.
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Prófétával szemben. — Brauswetter órással szemben
Szegeden és a délvidéken hiánytpótiö, teljesen modern berendezésű böröndüzlet és műhely.
Raktáron saját készítésű, valatfiint
külföldi utazócikkek és bőrdiszmfiárű-kűi.önlegességek. J vitások és rendelések
elfogadtatnak.

Teleion: 12—59.

Telefon: 12—59.

