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A negyvenhatosok. 
A 11 egy vétóba todik gyalogezred etfhe-

Uyezé'se óta állandó a iíförekvés Szeged 
polgárságánál, hogy a (Város visszakapja 
hős háziezredét. Ez a .törekvés eddig nein 
vezetett eredményre. A hadügyminiszter 
riPfm, noha Szeged közönségének kérelme 
a hadviselés érdekeivel nincs ©Ifentétbeai, 
nem imnteit'ot't'hajlandóságot arra . hogy a 
jiegyvenhatoscikht Szegedre visszahelyez-
ze. Az egyedül számbavehető érv 'a kére-
tem elutasításánál az ,volt, hogy a negy-
venh a fosokat nem tudnák elitelyezini — a 
saj&í1 kaszárnyájukban. A szegedi hatóság 
azonb'án ezt az akadályt is elhárította és a 
háziezred megfejelő elb élvezéséről gondos-
kodott i 

Szeged közönsége ezek után bizalom-
mal várjla, hogy ta hadligym'inisztérium neSm 
fogja elutásV.'atii a vár.osíi k'érdbnévé! és 
gyors döntéséve! minél élőbb megörven-
dezteti doberdói hőfcck híres ezredét. Hi-
szen a negyvenhatosok, ak'ik a nehéz h a r 
cokiban mindenütt legelöl jártak, akik a 
hadsereg dicsőségét' annvi babérral ko-
szorúznák, annyit legalább megérdemel-
nek, hogy v issza jussa lak aggódó hozzá-
tartozóikhoz, amiig itthon vaMnak épen és 
amikor visszajönnek betegen és bénán. A 
tizenegyezer rokkant negyvenhatok kato-
na is, amennyivel kevés ezredet szeren-
cséltetett ,a háborúban feketére vált sors, 
tanúskodik amel le t t hogy hőseünk a leg-
vitézebbül küzdöttek és a Segönfeíáldozób-
ban harcőltak. Az ő nevükben is szó! a ké-
relem, hogy Szeged magához Ölelhesse és 
naponta láthassa, mig a harctérre .el nem 
mennek azokat ; aktk e suívos .időkben leg-
közelebb állanak mindnyájunk szivéhez. 

De .nemcsak érzelmi okok késztetik a 
város közönségét «arr,a, hogv a negyven-
habosok visszahelyezése érdekében moz-
galmát indítson. Az érzelmi szempontokat, 
ha a hadviselés érdékei ugy kívánják, most 
félre keit tenni. <Ha á hadviselés érdeke 
az/t kívánná, hogy a negyvenhatodik gya-
logezred Gyulafehérváron .maradion. Sze-
ged közönsége azzal ,a lemondással, ame-
lyet a háború során eddig tanúsított, meg-
nyugodnék a változhatatlanban. A hadvi-
selés érdekeivé! azonban nem ütközik ösz-
sze a .város közönségének egyre nagyobb 
lendülei/tel féltörekvő kérelme. Sőt mond-
hatjuk, hogy a negyvenhatósok visszahe-
lyezése felelne /meg inkább a hadviselés 
érdekeinek is. Mert nem jobban emelt e a 
kedvet, teszi lehetőbbé a ki tartást az a 
körülmény, hogy .a ka/tonák addig, amig 
a .frontra nem k e l niénniök. itit élhetnék 
családjuk körében és az iparosok, kereske-
dők - - katonai szolgálatuk közben is — 
elláthatják legsürgősebb polgári teendőiket 
is? Rendelet van arról, hogy a népfelkelők 
szabadságot kaphatnak (polgári foglalkozá-
suk végzésére, halasztást nem tűrő dolguk 
.intézésére. A rendeletnek ez a humánufe' es 
szociális Ln.tenciój.a jórészt kárbavész a 
negyvenhatosoknál, akik Gyulafehérvárról 
neim .végezhetik szegedi dolgaikat. A had-
ügymmiszit'ériurn tehát, ha a ifcér elmet el-

utasítja, sújtja a katonák családját is, akik 
amúgy is sokat szenvednek, könveznek és 
nélkülöznek. Most voltak a beírat, sok. 
Hány családnál voüt e napokon szüretje a 
gondnak? Az apa, lva. skthort van. segíthe-
tett volna a szükségen, amely a beiratási 
dijat sem tudta fedezni. . 

A negyven hatosokat téliát vissza keli. 
helyezni. A ,város polgárságának ez most 
már nemcsak kiváltsága, de hangos .köve-
telése is, amellyel a királyi trón elé is utat 
fog kérni magának. Szeged közönsége ha-
talmas megnyilatkozásra készül és a bölcs 
és nemesen érző király meg fogja hallgatni 
a szegedi polgárság kívánságát. .A királyi 
kegy, amelynek szerető gondoskodását 
trón rálép te óta állandóan élvezi az egész 
ország, a rí egy venha tösoktól sem fog ei-

fordulni. A mozgail/mtat azonban szervezni, 
erősíteni kell, az érvek E g y ver tára me'. ejt 
a szolidaritás nagy erejével kéli küzdeni a 
megyveínhatosok vissz ahe-y ezé seér;. A 
biztató kezde'trteÜ megindult' akciónak el-
lanyhulnia nem szabad. Az egész polgár-
ság tömörüljön a mozgatom vezetői körül. 
A negyvenhatosoknak vissza kelLkerü'lniök 
Szegedre, Ez a vágy mosi* már annyira 
összeforrt, a lelkünkkel, hogy alig tudnánk 
lemondani róla. A hadügyminisztérium, a 
midőn Szeged kétíeihne felett dönt. a hatá-
rozat 'meghozatalánál bizonyára figyelem-
be veszi eme'llett ,a szempont rnél"ef,t ,a/t a 
másikat is, hoigy amit késedelmes éh meröv 
közigazgatás újból .megdagadna tőlürfk, az-
zal minden bizonnyal miegörvendezte. e 
most a király. 

- A legnehezebb parti ágyuk sértetlenül jutottak a 
kezükre. - A liviandi Aa-szakaszt átlépték. - Az el-

lenség folytatja visszavonulását. -
BERLIN, szeptember 5. A nagyrőhadi-

szállás jelenti: Lipót bajor herceg vezér-
táboroagy arcvonala: Rigától keletre had 
ímüveietfeihk szándékainknak megfelelően 
fejlődtek. Dünain ttodét elfoglaltuk. A leg-
nehezebb parti ágyuk, egészen 30.5 centí-
mjéter kaliberűig sértet íetó jutottak ke-
zünkre. A Dünlától északkeletre elértük a 
Keleti-tengert. A ltvlandl Aa-szaköszt át-
léptük. A toíyótöí délre eHeaálíÓ orosz 
tífevédeket felmorzsoltuk. Az eítenüég foly-

tatja visszavonulását észak felé. i 
Egyébként á Dunától egészen a Du-

náig nem volt nagyobb harci cselekmény. 
Macedón arcvonal: A helyzet válto-

zta tton. 
LUDENDORFF, első főszállásmester. 

BUDAPEST, szeptember 5. (Közli a 
mínrs^tereflnöki sajtóosztály.) Az osztrák-
magyar haderők körletébein nem voft kü-
lönösebb esemény. 

A VEZÉRKAR FttNÖKF. 

Tovább folyik az elkeseredett harc 
a San Gabrieleért. 

— A hegycsúcs többször gazdát cserélt. — 
BUDAPEST, szeptember 5. (Közli a 

miniszterelnöki sajtóosztály.) A 11-ík Ison-
zó-csata 19-ik napja súlyos, véres hiarcok 
között telt el. Ladonlnál rohamcsapátalnk 
'előnyomulás közben egy méfyen tagozott 
Olasz támadásstíl kerültek szembe és azt 
megállásra kényszerltet'ték. Négy további 
-támadást visszavertünk. A Monté San Gáb-
rielé tegnap reggel óta' ismét a legnagyobb 
hevességre fokozódott viaskodás közép-
pontjábian á l l Az ellenség minduntalan ro-
hamot intéz a sziklacsúcs eltei?., amely is-
rnételteii kezére jutott, de röviddel utána 
idcső gyalogságunk mitidtínnyiszór visszá-
hóditoíta. A mindkét részről a legnagyobb 

hevességgel vívott harc most is lankadat-
lan erővel tovább folyik. Görznél az ola-
szok néhány hiábavaló előretörést kísérel-
ték meg. Csapataink Szólónál és Modoaz-
zánál áüásünk megjavítása céljából meg-
indított váhialkoztása az egész Karszt fen-
sikon heves összeütközésekre vezetett. Az 
'ellenségnek minden támadása megtöft harc 
edzett Karszt-védőink megmaathatatlain 
magatartásán; 100 ofasz tisztet és több 
mint 4000 főnyi legénységet elfogtunk. A 
cslara kezdete dfta beszállított foglyok szá-
ma 15,000 ember. Triesztet ofasz repülök 

őt kétszer megtámadták. 
A VEZÉRKAR FÖNÖKF. 


