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ták félrevezetni, közben azonban Oroszor-
szág buzgón folytatta 'hadseregeinek a ter-
vezett támadáshoz való mozgósítását. Mit 
jelent ezzel szemben a cárnak a német csá-
szárhoz küldött távirata, amelyet július 
3Q-„n délután 1 é ra 20 perckor küldtek el 
s amely az általános orosz rnozgósitás fe-
löl, amely az 1912-beu kiadott ukáz szerint 
a Németország ellen való háborút jelentette, 
továbbra is tévedésben akarta tartani Né-
metországot és elhitetni vele, hogy a meg-
telt katonai intézkedések csupán a Magyar-
ország és Ausztria ellen való készülődéssel 
összefüggő védelmet szolgáliák. 

A cár bejelentette távhatában, hogy Pa-
tiesev tábornokot egy levéllel a császárhoz 
küldi. Hol maradt Paticsev? Az « utazásá-
ról többet egy szót sem hallottunk. Talán 
megakadályozta az elutazásban Szuchomli-
nov, Januskievies és összeesküvő túrsasága? 
'Az utazásának bejelentése nyilvánvalóan 
csak Németország becsapására való volt. 

Németországnak a legsúlyosabb védek 
m'; (harcot kellett kezdeni a létéért, mivel a 
zsákmányra és hatalomra éhes szomszédai. 
Franciaország és Oroszország fenyegették 
tfes e! akarták pusztítani s mivel a csatornán 
tu' levő szigetország ugy vélte, hogy az 
Európát 7i való hegemóniáért folvik a harc. 
mint Edward Orey egy izben mondta. 

Anglia nem akarta engedni, hogy vitá 
sá tegyék ezt a hegemóniát, amelvet v-
Jyeztetve látott és ezért támogatta Ne -
ország ellenséges szomszédait háborúra 
irányzott politikájukban. Az állítólagos ha-
talmi és hódítási vágyak sem akkor, sem 
'tréskor soha nem töltötték el sem a né-
met kormányt, sem a német népet, amely 
kölcsönös és törhetetlen hűséget tanusit a 
birodalom feje iránt. Ha az ellenkezője Lenne 
igaz. akkor Németország ama negyvenhá-
rom év alatt, amely a legutóbbi francia-né-
met háború s a mostani háború között volt, 
bizonyára .nem szalasztotta volna el a több 
ízben is kínálkozó alkalmat, hogy a harcot 
kevésbé sulvos körülmények- között kezdje 
meg. 

Európa történetében volt idő. hogy Fran-
ciaország majdnem egészen tehetetlen volt 
és volt idő, amikor Angliát, majd más orszá-
gokat, mint például Oroszországot Európán 
kivüli háborúk bénították meg. És mi még 
sem nyúltank kardunkhoz, amelvet Német-
országnak Lloyd George által is elismert fe-
nyegetett helyzete miatt Európa szivében ál 
landóan készen kellett tartani. Csupán el-
lenségeink btínös akamta és háborúra való 
izgatása kény szór kett bennünket ebbe a vé-
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lesznek, ha arcbőrük, keblük, 
nyakuk és kezeik finomítására, 
felfrissítésére és szépítésére 
állandóan a legtökéletesebb 
bőrápoló szert: a valódi 
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res, életünkéti és szabadságmikért folytatott 
védelmi harcba. 

Ezt a Szuchomlinov és Januskievies ál-
tal most ismét megerősített történeti valósá-
got nem változtathatja meg egyetlen ame-
rikai jegyzék sem és épp olv kevéssé lesz 
képes egy ilyen egyetértés megrendíteni 
szilárd elhatározásunkat, hogy a császár, a 
kormány és a nép hü egyetértésével kivív-
juk azt a háborús célt, melyért hőseink im-
már több mint három éve küzdenek és vé-
reznek : Németország csorbít haéatUmsdgdra 
való szerit jogunkat és békés továbbfejlődé-
sének szabad biztejsitását. 

A negyvenhatosok 
visszahelyezése. 

(Sfajdt tudósítónktól.) Megírtuk, hogy bá-
ró Szurmay 'Sándor honvédelmi miniszter dr. 
Kelemen Béla főispánnak és dr. Somogyi 
Szilveszter polgármesternek kijelentette 
a negyven-hatosok Szegedre való visszahelye-
zése ügyében, hogy a visszahelyezésnek sem 
mi akadályát nem látja, ha a város gondos-
kodik a -16-os kaszárnyában elhelyezett csa-
pattestek megfelelő elhelyezéséről. 

Dr. Kelemen Béla főispán és dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester nyomban a. biztató 
kijelentés után megtették a szükséges intéz-
kedéseket a 46-osok visszahelyezése ügyében. 
A polgármester értekezletre hivta össze a 
46-os kaszárnyában elhelyezett csapattestek 
parancsnokait a mult hét péntekjére, ezt 
azonban közbejött nkadáJyok miatt el kellett 
halasztani. 

Igy szerdán tartották meg ezt az érte-
kezletet a polgármester elnöklésével. Az ér 
tekezlet rövid vita után arra a megállapodásra 
jutott, hogy a csapattestek megfelelő elhe-
lyezésének semmi akadálya nincsen. A meg- . 
oldás legcélszerűbben ugy kínálkozik, hogy 
a géppuskás osztag továbbra, is a 46-os ka-
szárnyában maradjon, a 46-osok mellett. Er-
re a kaszárnyában megfelelő hely van. Az 
ötödik pótzászlóalj törzsszázadát elleniben 
átköltöztetnék a honvéd laktanyába, mig aa 
árkászok a kenderakadémia épületét foglal-
nák el. A jelenleg itt levő második pótszá-
zad a régi honvédlaktanyába kerülne, az 
ötödik pótszázad pedig a Cserepes-sori bar-
rakokba. Igy aztán könnyűszerrel visszatér-
hetnének Szegedre a 46-osok, mert az uj elhe-
lyezkedés olyan, hogy 10—15 százalékos lét-
számemelkedés mellett is el lehet helyezni a 
legénységet. 

Ezt a megállapodást a város jegyző-
könyvbe foglalva fölterjeszti a honvédelmi 
miniszternek, akit fölkérnek arra. hogy ezek 
alapján egyengesse a 46-osok visszahelyezé-
sének útját, a közös hadügyminiszternél. 

Dr. Somogyi Szilveszter közölte az érte-
kezleten megjelentekkel azt is, hogy a város 
társadalma is mozgalmat indított a visszahe-
lyezés érdekében. Az aláírási iveket kisebb 
deputáció egyenesen őfelségéhez fogja vinni, 
hogy ő is járjon közbe az iránt, hogy n sze-
gedieknek ezt a nagyon is méltányas kórel-
mét teljesítse a hadügyminiszter. Ugyan-
osak ily irányú közbenjárásra kérik föl báró 
Hazai Samut is. 

A polgármester, de az egész város kö-
zönsége • is bizonyosra veszi, hogy a 
méltányos kérelmet teljesíteni fogja a had-

ügyminiszter. Elvégre a doberdói hősöket c& 
a véres adta és ez a várce adja ezután is. 
Ellenértékül igazán megérdemel ennyit. Az 
értekezleten jelen voltak: Nagel Manó ezre-
des, az 5. honvéd pótzászlóalj parancsnoka, 
Rgl Ferenc főtörzsorvos, egészségügyi fő-
nök, Malter Henrik honvédőrnagy, Rlegel-
megér Rudolf őrnagy, a 7. utász pótzászlóalj 
parancsnoka, Immie Döme őrnagy, élelme-
zési gondnok, Gróf Oszkár, Csillag Viktor, 
Kiss Béla, Diószegiig Béla századosok, Pa-
lástiig Rezső, Szánt hó János, Katona Endre, 
Bartos Jenő, dr. Szakáll József, ScMUinger 
Andor, CAlle Béla, Dombag Miklós főhad-
nagyok, Illesz Sándor népfelkelő mérnök, 
Brúder Gyula és Spang József hadnagyok. 

Társadalmi utou is megindult tudvale-
vőleg mozgalom, amely a 46-osok visszahe-
lyezése érdekében felségfolyamodvánnyal 
akar a király eló járulni. A mozgalom veze-
tői szerdán délután Nágel Manónó vezetésé-
vel értekezletet tartottak, amelyen megálla-
pították, hogy a 46-esok visszahelyezése ügyé 
bsn megindított társadalmi akció eddig 10.000 
aláírást eredményezett, de az aláírásokat még 
folytatják. Az aláírási iveket az összeszámo-
lás után postán fogják őfelsége kabinteiro 
dájához fölterjeszteni. 

Elhatározta a város közönsége azt is, 
hogy szeptember 23-án a 46-osok hadiözve-
gyei és árvád javára nagyszabású, minden ed 
diginél hatalmasabb arányú népünnepélyt 
rendeznek a Stefánián és Újszegeden, az 
utász-ünnepély színhelyén. A közlekedést a 
pontonhídon kivül két komp is meg fogja 
könnyíteni. A kompok mindegyike 200 —200 
embert tud átszállítani egyszerre. Az ünne-
pély rendezését ezúttal is Tamás Rezső sze-
gedi hírlapíró vállalta magára. 

URANIA 
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Csütörtökön szeptember 6-án 

Úrban Gad a zseniális mozirendező 
uj alkotása 

bűnügyi rejtély 4 részben. 

A kettős főszerepben Maria Widal. 
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Előadások délután 5, 7 és 9 órakor? 
vasárnap d. u. 3 órától. Jegyek délután 
3 órától, vasárnap délután 2-től kezdve 

előreválthatok. 
Mhn ijníjftaj 


