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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 fa-
lut, a foglyot pedig átadta egy közelgő ulá-
nus őrjáratnak. 
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Kozák mozgósítás. 
Qraham Steptien angol iró a 

háború kitörésekor egy orosz falu-
ban tartózkodott. A Times-ben le-
írja, mi képen hirdették ki az oro-
szok 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 ellen-
ség? Sejtelmünk se volt róla. Tiz eszten-
dővel ezelőtt is igy volt, amikor a japánok 
ellen indultak. Találgatás mindenfelé: bizo-
nyára Kina! Aztán meg: Angolország! Biz-
tos, hogy Angolország! 

Négy nappal később tudtuk meg a való-
ságot, de senki sem hitte. Az első háborús 
hir után két nappal érkezett a mozgósítási 
parancs: 18—43 éves koráig minden férfit 
behívtak. Parancsőrtisztek száguldó lova-
kon titkos rendeleteket hoztak a kozákhet-
man részére. Lovat váltottak s öt perc múl-
va 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 nyolc-
van kilométert, otthon hagyták. Mindegyik 
kozák magával hozta lovát, bemutatta az 
állatorvosnak, amint ez felülvizsgálta, a ko-
zák qyeregbe vetette magát és ellovagolt 
az lőÖO kilométer távolságban levő Omszk-
ba, a vasúti állomásra. 

Szombat este istentiszteletet tartottak: 
„Napoleon betört szent Oroszország terüle-
tére, megbecstelenitette tisztes Moszkva 
anyánk templomait, amiért isten megbüntet-
te. Isten velünk van s velünk lesz a győze-
lem!" Csütörtökön nyolc órakor reggel, a 
szentelt víztartót kivitték a templomból és 
fölállították egy halmon. Mind a kozák ősz-
szegyül t, imádkozott s elbúcsúzott az asszo-
nyoktól. A pópa világoskék rikító ruhában 
föl-alá járt a tömegben s áldást osztott. Kö-
vették a falu vénei, akik a szentképeiket s 
a zászlókat vitték. Azután az énekkar. Kö-
zépen a férfiak, jobbra-balra a leányok és 
asszonyok. A menet megállt. 

Most hirdették ki, hogy Néimetország 
és Ausztria-Magyarország ellen folyik a há-
ború. Mindenki elszomorodott. — Isten ve-
lünk van! — szólt a pap s könycseppek per-
dültek 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 ke-
resztet s a pópa meghintette őket szentelt 
vizzel. Hazatértek, fölkaptak lovaikra s uc-
cu neki- az országútnak. Három kilométer-
nyire a falutól még egyszer megálltak, Itt 
volt az ebédstáció. Ökröt sütöttek s vutkit 
osztottak ki a katonák közt. A cár s a ma-
guk egészségére ittak. Nagy üstökből levest 
osztogattak, kanál hijján a csajkából ittak. 
Ebéd után, feltüzelve a pálinkától, a férfiak 
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vad, duhaj táncba kezdtek. Csak asszonyok 
állták körül sírva, jajgatva az ordító, tán-
coló kozákokat. Az ataman-t, egy hatalmas 
termetű, szakállas tisztet fölkapták s há-
romszor a levegőbe dobták. 

Mindez egy óráig tartott. Ekkor meg-
szólalt a riadó s mindenki lóra szállt. Har-
minc-negyven kilométer távolságra követ-
ték őket az asszonyok, aztán egymásután 
elmaradoztak. Könybelábadt szemmel néz-
tek a vágtató lovasok után, kik a porfelhő-
ben lassan eltűntek, talán örökre. 
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Államosították a szegedi 
ővóiskoiákat 

(Saját tudósítónktól.) A múlt tanév záró-
vizsgái előtt Jankovioh Béla idr. közoktatás-
ügyi miiniiszber Szegedre látogatott és meg-
tekinitete a városban lévő össze® állami inté-
zeteket, Sok hiány rá és -panaszra talált, a 
.miknek sürgős, orvoslását meg is Ígérte. 
Nagy költségvetésiekkel, nagyszabású u j ál-
lami beruházások voltak tervbe véve, amik-
ből 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 javaslato-
kat a minisztériumba ne terjesszenek, ment 
.azok elintézés nélküli viisszaküldetnelk. Egy-
ben értesítette a minisztérium ,a vezetősége-
ket, hogy a tervbe vetít ujabb köziutézetek 
felállítását a közbejött háború miatt elha-
lasztotta, 

Jankóvich Béla dr. látogatásakor Újsze-
geden 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 mi-
niszter .akkor megígérte, hogy tervbe veszi 
a városi kezelésben levő óvodák államosítá-
sát. Jánossy tanfteűriigyölő javaslatot nyújtott 
be a vallás- és közoktatásügyi minisztérium-
ba, melyben >a szegedi óvóiskolák nagy ré-
szének sürgő® állami .kezelésbe való átvéte-
lét kérte. 

)Ma leirat jött a tanfelügyelőhöz, mely-
ben értesiti Janfcovioli miniszter, hogy a fel-
terjesztett városi óvódiák közül a 'Fökimivea-
utcai, a Petőfi-sugárutd, a Pacsirta- és Ts-
leky-utcai uőegyeisiületi óvodáikat állami ke-
zelésbe veszi. A szegedi nőegyeisül&ti óvodák-
ban alkalmazásban lévő óvónőiket pedig, 
Pillichné Poor Rózát, Vas vári Terézt, Benkő-
né Skultéthy Ilonát, Szeles Ilonát és özvegy 
Skultéthy iMiihálynét állami óvónőkké ne-
vezte ki. 

Amiig a nőegyeisületi óvóiskclták városi 
kezelésben voltaik, Polgár Lászlónó, Horváth 
Laj-osné, Veszíts Lajosné, raggaimbi Fluck 
Ferencné, Retkovits Károlyné és Taschler 
Józseínó felügyeletet gyakoroltak fölöttük. 
Most a felügyeletet állami közegeik fogják 
gyakorolni. A kisded-nevelés és közj-ótékony-
&ág terén szerzett érdémaikért a kultusz-
miniszter a hölgyeknek köszönetét és .elisme-
réséi fejezte ki leiratában. 

Szeged városáról nagy terhet vett. le 
állam, az óvóiskolák évente sok költségűt 
emésztettek f-eil és kévés számuknál fogva 
még sem felelhettek meg hivatásuknak tel-
jesen. A miniszter leiratában jelzi, hogy 
négyóvenkdint 4—4 óvodát fog létesíteni Sze-
geden. 
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bőröndös és finont bőrdiszmíivek készítője 
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Prófétával szemben. — Brauswetter órással szemben 

Szegeden és a délvidéken hiányt-
pótiö, teljesen modern berende-

zésű böröndüzlet és műhely. 
Raktáron saját készítésű, valatfiint 
külföldi utazócikkek és bőrdisz-

mfiárű-kűi.önlegességek. J vitások és rendelések 
elfogadtatnak. 
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