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Sokat küzdünk, szenvedünk, de mikor a 

gyalogsági támadás jön, mindenki örül. Ti 
nem. tudjátok ezt megérteni, de igy van. Min-
denki tellélekzik olyankor, amikor a gyalog-
ság jön. Az emlmrcmkct alig lehat > Iwzaiar-

tani, hogy ne a tőrös fölött lőj jenek. Mikor 
pedig visszaszalad a muszka, akkor a fede-

zel: tetejére állanak a mieink és ugy lövöl-

döznek. 

Január 3 án egy ellentámadást okináltam 
a századommal ós szerencsésen elpáholtuk a 
maszkát. Ez volt életem Legborzasztóbb, de 
egyúttal tegsaeroncsésebh napja. Elveszhe-

tett volna \a századomnak a fele s mindössze 

két sebesültem lelt. Igaz, hogy olyan üvöltés-
sel, rajta-rajtázással mentünk a nagy sötét-
ségben, iv meredten ágyúgolyókkal felszán-
tott területen előre, bogy már ettől szaladt 
meg a legriagyob része, a ,másik része pedig 
megadta magát. 

Szeged mozgalma 
a Balkán-vasut ügyében. 

(Salát fudósitőnktól.) A Déimagyafor-

szág pár nap előtt tiirt adott arról, Ihogy 

Szeged városa átiratot intéz Jankó Ágoston 

udvari tanácsos, Torontál megye alispánjá-

hoz, amelyben a balkáni vasut ügyében kö-

zölni fogja .Szegőd állásfoglalását. Szeged 

érdekei /tudvalevőleg teljesen azonosak ebben 

a kérdésben Torontáléival. Az átirat elké-

szült és azt ,dr. Somogyi Szilveszter polgár-

mester kedden megküldötte Jankó Ágoston 

alispánnak. 

Az átiratot egész terjedelmében itt 

adjuk: 

Méltóságos Alispán Ur! 

Az ai.iból felszínre került és sürgősen 

megoldandó iuj balkáni vasút ügyében Sze-

ged város törvényhatóságának közhangula-

ta amellett a vasútvonal kiépítése mellett fog 

lal állást, amely Budapest—Cegléd—Szege-

den át .Torontál vármegyét futja meg egé-

szen Pancsováig, , ahonnan Keveváráig uj 

vasútvonal volna kiépítenek') és a Dunán át 

es hlyeikkel haladnak az utcán, .gyengéden 
nézik őket. IEZ a fiu itt, ez A tízéves, éppon 
olyan, mint ő volt ugyanebben a korban. 
Rejtsétek el ezt a fiút az elől az anya elől, 
aki a fiát gyászolja! Vagy engedjétek hozza 
közel, egészen közel! Hirtelen a kezv közé fog 
ja kapni a fejét, bele ,fog nézni a fiu szeméi-
be, iinajd csók fog égni a gyermek ajkán. Ne 
felejtsd el ezt a csókot, legyen előtted szent 
ennek az emléke, kedves fin! 

IAZ. anyák értenek a nevelésihez, segítenek 
és irányítanak. Forduljatok /hozzájuk gyak-
ran tanácsért és keressétek fel őket újból és 
ujlból és ne hagyjátok őket magukra és ne 
engedjétek, hogy elsenyvedjenek. .Kényaze-
ritsétek őket ismét ineg ismét az adakozásra! 
A nő lényegéhez tartozik: adni. Hozzátok a 
szomorkodó anyához az árvákat, a gyámol-
talanokat, az elkeseredetteket és az el fásulta-
kat. Ö okvetlenül fog rájuk hatni, velük tö-
rődni ós őket 'belenevelni a társadalomba. 0 
szivesen fogja gondjukat viselni, bárha ele-
inte folyik is a könnye és vonaglik is az aj-
ka: a könny enyhít és ajkának szüksége van 
rá, bogy áldást rebeghessen. Az árvákat hoz-
zátok a gyermektelenhez. Körülményei vagy 
kötelességei nem mindig engedik meg, hogv 
teljesen megnyissa előttük a házát, de ok-
vetlen megnyitja a szivét. 

És néha különös, végtelenül gyöngéd pil-
lantást figyelhetek meg a gyászoló anyán. A 
fiatal leányoknak — a jövendő anyáiknak 
szól ez. És ebben a pillantásban aggódó kér-

M I M A O Y ARORSZÁG 

építendő híddal szerb parton már kiépítve 

levő vasútvonallal a fővonalhoz cvat!:.kéz-

nek. 

Bizottságunk ez .állásfoglalásba! abból 

a megfontolásból indult ki, jhogy az orszá-

kos érdekeknek ez a vasútvonal felel meg 

legjobban. 

Földimüvelésiigyí szempontbó 1 czéra, 

inert az ország egyik legnagyobb és legter-

mékenyebb vármegyéje, ^roely a háboru 

alatt az ország kjüzéfalimezésát jöly hiyen 

szolgálja, Torontál vármegye eddig az or-

szágos közgazdaság fejlődésének kimond-

hatatlan kárára nélkülözni volt kénytelen 

egy főíontosságu elsőosztályu vas utvonalat, 

hanem csak vicinális vonalakkal volt kény-

telen 'beérni. Ennek folytán a vármegye dus 

termése nem juthatott el gyorsan a megfe-

lelő piacokra >s a ió földek termelő-képessé-

gének fejlesztése nem fizette ki magát. Igen 

nagy hasznára volna a torontálimegyei fő-

vasutvonal Budapest és Bécs kö2élelmezé-

sére ís, mert az ottani piacokra gyorsabban 

tudná eljuttatni árujait, miáltal a kinállat a. 

nagy 'világpiacókon rnegnövekedi)ék. 

Pénzügyi szempontok is emellett a .ve-

zérvonal mellett szólamtk. Most az állaim e 

két vicinális vonalszakaszra éyi 4511.00(1 ko-

ronát fizet rá. Igaz ugyan, hogy a pályát 

részben újból kellene készíteni, az js ,igaz, 

hogy Pancsovától Kevevárhoz ni vonalsza-

kaszt kellene létesíteni, azonban a Balkánba 

való bekapcsolással a vasútvonal forgalma 

megsokszorosodnék lés végeredményéiben az 

államnak kétségtelenül a mai ráfizetés he-

lyett jövedelmet nyújtana. 

Hadügyi érdekek is e vasútvonal kiépí-

tése mellett szóin nak, amit legjobban bizo-

nyított az októberi offenzíva, amikor az át-

törésére a szemeudriai legalkalmasabb terep 

re hosszú, száz kilométernél hosszabb kerü-

lővel lehetett csak a csapatokat stb. Temes-

vár—Kevevárán át szállítani. A hadügynek 

különben is érdekében áll, liogy minél több 

fő vasúti vonal legyen a föl von u4ás irányá-

ban. A temesvári fővonal már úgyis inreg-
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dós, .kívánság és remény jut kifejezésre. Vő-
legény, fér j , atya lett vohva belőle, aki taláu 
temetetlenül fekszik künn a harcmezőn. Ka 
fogja meg majd most a ti kezeteket ős ve-
zet benneteket fel az élet magaslatára, az uj, 
síziklás vagy meredek ösvényen, ti leányok? 
Az lesz a sorsotok, hogy magányosan elher-
vadjatok és elfonnyadjatok? A mi fiaink, 
akiket az ellenség ellen küldtünk, voltak a ti 
reményeitek. Nekünk anyáknak ma már 
nincs, akit adjunk, mi odaadtuk a mi szere-
tetünket, a ti reményeteket, a legtisztább és 
legdrágább áldozatot: a fiainkat. Milyen lesz 
a ti életetek, a jövendő anyáké?... Ez szól 
abból az anyai pillantásból, amikor a szein 
egy-egy fehér és tiszta homlokra, egy-egy ár-
tatlan ajkra téved. 

Ti, a jövendő anyái egykor majd mesélni 
fogtok a ti gyermekeiteknek a mi fiainkról, 
akiknek meg kellett halniok, ihogy ők élhes-
senek. ÉvS a jövő gyermekei áhítatos szemmel 
fognak feltekinteni a jövő anyáira és az ö 
fiatal szivükben ki /fog virulni a kegyeletes 
tisztelet. 

Tiszteljétek az anyákat! Nincs nő, akit 
az anyaság meg ne nemesítene. És nine-
anya, aki esak nő, nemének csak egy lénye. 
Az anyákra nagyobb szükség van, mint r. 
hadi eszközökre és pénzre. Nekünk szü'ks:-
günk van az anyákra, a kimeríthetetlen, jó-
ságos, életet adó anyákra. 
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var, katonai érdek, liogy irég több legyen. 

De különösei ipari és Myroskeda'mi 

szempontok azok, amelyek .az ország belse-

jéből a legegyenesebb és legrövidebb toron-

táli összeköttetést indokolják. F. vonal a 

Tisza völgyében fekszik is igy kiválóan al-

kalmas ipartelepeket kiszolgálni. A szomszé-

dos és szinten dúsgazdag Bácsunegyével és 

a bácsmegyei fővonallal való összeköttetés-

ié s árutorlódás esetén a forgalom eloszlá-

súra kiválóan alkalmas. Az ut rövidsége 

nagy előnyt biztosit e vonalinak, szemben 

a temesvár—versed .kerülővel, miért a ke-

reskedelmi forgalomban az idő és tar a leg-

fontosabb tényező s a takarékosság is c 

•n.oHctt szól, mert a hosszabb és egy igen 

nagy forgalommal megterhelt temesvár— 

versed vonalnak ujabb terhelése (talpfa, 

vasúti sin, mozdony- és kocsirongálódás, 

kiilöhősen 'kőszén stb.) sok fölösleges kiadást 

okoz a nagyobb ut folytán, mint a toron-

táli. 

Ha még hozzávesszük, hogy ui versed 

vonalnak különben is megvan a kevevári 

összeköttetése és igy ez a vidék nem vészit 

sori miit a torontáli uj összeköttetés mellett, 

nyilvánvaló, hogy az ország érdekében áll, 

miklép e legtermékenyebb, legrövidebb és 

ti egy egyenesebb vonallal kapcsoljuk ma-

gunkhoz a Balkánt. 

Tisztelettel értesítem, liogy a torontáli 

összeköttetés létesítése biellett törvényható-

ságunk előreláthatólag föliratot intéz a mi-

niszterelnök úrihoz, ugy a főldimivclésiigyi, 

kereskedelmi, hadügyi és ,pénzügyi miniszter 

urakihoz és abban az esetben, ha Torontál 

vármegye küldöttséget vezet, a küldöttség-

ben résztveszilnk. 

Kérem szives értesítését, hogy ez ügy-

ben Torontáli vármegye részéről mily lépé-

sek tétetnek. Szeged, 1916. évi február hó 

1 -én. Somogyi Szilveszter dr. polgármester. 

férfi és női divatcikkeit 
legnagyobb raktára. — 

Legmegbízhatóbb cég. :: 
Legolcsóbb beszerzési forrás. 

Csekonics-u. 6. Széchenyi-tér 17. 
Telefon 854. Telefon 855. 

fl jÉiuálaszinlhii 
állandóan elsőrangú 

Salon-női-zenekar 
hangversenyez. 

b. pártfogást kér Arató Dezső. 


