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megengedik a közönségnek a ravatalnál való 
megjelenést. Jövő csütörtökön délután 3 óra-
ikor a holttestet iinnepiesen a kapucinusok 
sírboltjában helyezik el. 

A temetés előkészületei. 
Bécs, november 23. Az elhunyt királyt 

november 30-án fogják eltemetni. A Höhen 
Markton lévő kapucinus sírboltban már meg-
kezdték az előkészitő munkát. A királyt a 
sírboltnak abban a részében fogják örök 
nyugalomra tenni, amelyet eddig még nem 
használtak. 

Ferenc József holttestének beszentelése 
a Szent István-templomban lesz. A meghívót 
tak száma nem lesz nagy, mert a templom-
ban csak hétszáz személyre van hely. A ka-
pucinusok sírboltjában csak a királyi ház 
tagjai fognak megjelenni. 

Európa részvéte. 
Szófia, november 23. A szobranje ülé-

sének elejéin a napirend előtt Vacsev elnök 
meleg hangon emlékezett meg Ferenc Jó-
zsef király haláláról és indítványára agyász 
jeléül berekesztették az ülést. Felhatalmaz-
ták továbbá az elnököt, hogy távirati uton 
fejezze ki a bolgár nemzet mély részvétét. 

Bern, november 23. Báró Gagern osz-
trák és magyar követ megjelent a szövet-
ségi elnöknél és a politikai ügyosztály fő-
nökénél, hogy közölje velük Ferenc József 
király halálát. A szövetségi tanács nyom-
ban részvéttáviratot intézett az uj uralko-
dóhoz és megbízta a bécsi svájci követet, 
hogy az osztrák és magyar kormánynak 
kifejezze a szövetségi tanács és a svájci 
nép részvétét, továbbá hogy az elhunyt 
uralkodó ravatalára koszorút helyezzen el. 
A szövetségi elnök és a politikai ügyosz-
tály főnöke azonkívül megjelentek az osz-
trák és magyar követségen, hogy a szövet-
ségtanács megbízásából részvétlátogatást 
tegyenek. 

Hága, november 23. A holland királyné, 
az anyakirályné és a királyné férje báró 
Giskra osztrák és magyar követnek rész-
vétüket fejezték ki Ferenc József király 
elhunyta alkalmából. A külügyminiszter 
megbízta a bécsi holland követet, hogy az 
osztrák és magyar kormánynak fejezze ki 
a holland kormány részvétét. t»................................................. 

Harc a tengeren. 
London, november 23. A Daily Mail ir-

ja: Ha a német tengeri egységnek a csator-
nában történt portyázását a parlamentben 
szóváteszik, akkor jó lesz, ha fölvetik azt a 
kérdést is, vájjon miképen áll az ügy Anglia 
és Hollandia között való hajózás szabadsá-
gával. Kis német torpedónaszádok Zeebrüg-
géből ez év junius 23-iika óta nem kevesebb, 
mint 12 gőzöst tartóztattak föl. Jogosult en-
nélfogva az a kérdés, kicsoda tulajdonképen 
ura az Északi-tengernek. 

Berlin, november 23. Német buvárhajók 
elsülyesztették a Notre Dame de bon secours, 
Faneliy, La Roche, Jaqueline, Aleyon, Euge-
ne és Petitian nevü francia vitorlásokat. Há-
rom az emiitett hajók közül szénrakomány-
nyal útban volt Franciaország felé. (M. T. I.) 

i>KJiMAGYAKGBftóÁtí 

Az uj Magyar hadikölcsön. 
A köziponti hataímak félelmetes, 'Soha 

le nem győzött katonai ereje két éven át 
egyik csapást a mási'k után mérte ellen-
feleinkre, kik — hogy elkerülhetetlen sorsu-
kat elhárítsák — utolsó hatalmas mérkőzés-
re gyűjtötték most össze minden erejüket s 
egységes támadással próbálják végzetüket 
megmásítani. A hős véreink és dicső szövet-
ségeseink alkotta ércfalról azonban véres fej-
iel pattan vissza minden rohamuk és hiába 
áldozzák fel embereiket százezerszámra, 
hiába pazarolják lőszereiket a végletekig, 
hiába szerezték meg maguknak pénzzel, erő-
szakkal szövetséges társul a gálád Romá-
niát: katonáink minden lényeges változás 
nélkül, rendületlenül tartják védelmi vonalu-
kat s folytatják előnyomulásukat ott, ahol 
arra parancsot kapnak. 

Ez a végső, kétségbeesett támadás nap 
•ainkban érte el tetőpontját és a rettenetes 
"áráldozatok után nincs már messze az az 
dőpont. midőn ellenségeink ereje lankadni 

kezd. Akkor azután döntő csapásra emelked-
heti'k újra hatalmunk ökle, hogv könyörtele-
nül lesújtson Európa békéiének elrablóira, 
kik bennünket szerettek volna a föld szinéről 
elsöpörni. 

A kitartásnak és a jobb jövőbe vetett 
tántoríthatatlan bizalomnak kel! tehát eltöl 
enie e nehéz napokban minden igaz magyar 

ember szivét annál is inkább, mert hiszen 
országok létét vagy nemlétét dönti el a né-
aek tomboló csatája, melynek kivétel nélkül 
mindnyájan részesei vagyunk. 

Ezért aki nem küzdhet karddal, harcol-
tál! anyagi erejével Magyarország fennállá-
sáért és jólétéért! Minden eddiginél kedve-
zőbb feltételek mellett most bocsátották az 
ötödik magyar hadikölcsönt nyilvános alá-
írásra, hogy a nagy mü, melyért annyi em-
ber áldozta fel életét s melybe annyi milliár-
iot fektettünk eddig, befejezhető íegyen. Ad-
ták két kézzel oda kölcsönbe az államnak 
Összes nélkülözhető pénzünket. Kotelessá-
•ünket teljesitjü'k ezzel önmagunkkal szem-
ben, mert vagyonunkat kitűnő kamatozás 
mellett feltétlenül biztos helyen tudhatjuk, de 
tárójjuk tartozásunkat hazánkkal szemben is, 
neiynek minden rögéhez valamennyiünket 
4gy ezeréves történelmi múlt eiszakithatat-
tán köteléke füz. 

A szegedi főispáni hivatalban csütörtö-
kön a következő nagyobb jegyzések történ-
tek: Szegedi Kenderfonógyár r. t. 1.250.009 
koronát jegyzett, Spiegel Lajos 25.000 és 
Iriiner Géza 10,000 koronát. Apróbb téte-
tekben 6350 koronát jegyeztek. Ezek a jegy-
zések arra engednek .következtetni, hogy a 
"őispáni hivatal ismét vezetni fog a jegyzé-
kek eredményénél. 

Megható dolog volt látni, amikor egy 
őszbecsavarodott haiti tanyai magyar bejött 
i főispáni hivatalba és harctéren 'küzdő fia 
tevére és hősi halált halt veje árvái részére 
kisebb összegeket jegyzett a 6 százalékos 
'ladikölcsötiből. A tanyai magyar józan gon-
dolkozását semmi sem bizonyltja szebben, 
mint ez a cselekedet. Ebből látszik, hogy 
nemcsak a városi kereskedő és iparos és 
főleg a nagytőke osztály ismerte föl a hadi-
kölcsön-jegyzés előnyösségét, az egyszerű 
gondolkozású néposztály is és ha hosszabb 
időre kívánja elhelyezni tőkéjét, hadikölcsön-
be fekteti, mert már jól tudja, hogy ezzel 
nemcsak kötelességét teljesiti. de önmagának 
is több kamatot biztosit, mint ha megtaka-
rított pénzecskéjét bármi más módon gyü-
mölcsöztetné. 

Hogy a hadikölcsön ügyletekhez nem 
értő tanyai polgárság is kivehesse részét a 
-emzeti védelem eme formájából, mint a 
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múltban, ezúttal is szívesen rendelkezésre 
áll a főispáni hivatal (városháza I- emelet 
18. szám) és a hozzá forduló kérdésekre 
reggeli 9 órától esti 10 óráig bárkinek szive-
sen megadja a kivánt felvilágosításokat. — 
Ugyanezen idő alatt a jegyzéseket el is fo-
gadja és ezzel kapcsolatosan minden nemű 
pénzügyi műveletet teljesen díjtalanul eszkö-
zöl. A jegyzéseket ép oly föltételek mellett 
bonyolítja le, mint bármelyik pénzintézet. 

Szegeden jegyezni lehet még a May-
banknál, a Szeged-Csongrádinál, a Szegedi 
Hitelbanknál, a Szegedi Kereskedelmi és 
Iparbanknál, a Takarék és Hitelnél és a 
Szécsi-banknál. 

Ötös honvédek örök pihenője 
a brassói hősök temetőjében* 

Brassó, november 19. 
Az oláh invázió nyomai egymásután 

tűnnek el, az élet lassan visszatér az elha-
gyott Brassóba, a régi, megszokott és élénk 
forgalom, zaj igyekszik minden szomoni 
emléket eltüntetni. Nagyszámú katonaság, 
fokozottabb forgalom1 jellemzi most Brassót. 
És habár a harcok csak néhány kilométernyi 
messzeségben folynak, a város lakossága 
cseppet sem izgatott, sőt annál inkább na-
gyobb érdeklődést tanusit a harcok és ered-
mények iránt. 

Brassó legújabb intézménye, kegyelei-
szerü emléke a hősök temetője. A város 
magvától mintegy tiz percnyire fekszik, a 
oeivaros és az oiáhlakta Bolgárszeg között, 
Kissé lankás, körülbeiől 45 tokban fekvő lej-
tőn. Példás rendben szervezik és rendezik, 
uogy a békés időben is megmaradjon a hő-
söknek az emléke, kik Erdély védelmében 
lehelték ki lelküket. 

A temető még nem nagy terjedelmű, de 
naponta ujabb és ujabb sírok nagyobbítják 
a hősök temetőjét. A temetőben magyarok, 
németek és oláhok nyugszanak. A megbo-
„sájtó magyar föld kebelébe fogadta a 
„Maré Rornania"-eszméjéért elesett oláh ka-
tonákat. Nincs külön parcellája a magyaU 
német és oláh katonának, ott fekszenek egy-
más mellett megbékülve, ott alusszák örök 
álmukat. 

Végig jártam az egész. temetőt, több 
tömegsír, egyes, kettős sírok emelkednek. 
Síremléket még nem állítottak, de nemsoká-
ra diszes emlék jelzi számtalan hős emlékét-
füzetesen átvizsgáltam a feliratokat, háthá 
ismerőst, rokont, vagy jóbarátot találok. ÉS 
tényleg találtam is, nem rokont, nem test-
vért, de jóbarátot: szegedi 5-ös honvédeket-
Mind a három honvéd más és más helye11 

fékszik. Elsőnek egy csongrádi fin sirját ta-
láltam s majd utóbb a többi kettőt. 

Monostori Ferenc, 5. Honv. Inf. Reg'1' 
ment, geb. 1890, Dorozsma, ge$t. l/XI. 1111 

Feldspital No.... 
Pcrcze Sándor, 5. Honv. Inf. Régime^' 

geb. 1874, Csongrád, gest. 4/XI. im Feld-
spital No.... 

Molnár Imre, 2. Honv.'Inf. Régime"1' 
geb. 1894, gest. 5/XI. im Feldspital No.-

Súlyos sebesülésük köve tkezzen hal-
tak meg mind a hároman, a magyar any3 ' 
föld takarja mindegyiküket. Örök álmákat 


