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gáriával közvetlen tárgyalásokat kezdeni, akkor e kérdés lényege nem katonai téren van
és nincs jogos indok arra nézve, hogy ,az
egész politikai világ által óhajtott -beszüntetését az ellenségeskedéseknek meg lelhessen
tagadni. Ha pedig a .Bulgáriával szemben való bizalmatlanságnak a hangoztatása csak
ürügy, mely mögött további katonai hóditások szándéka rejtőzik, akkor — mint beavatott körökben kijelentik — a szövetségesek
ezen magatartása túllépi azon igények határát, melyeket Románia eltűrhet, mert a román
hadsereget nem azért mobilizálták, hogy a
szerbek és a görögök katonai sikereit előmozdítsák, hanem azéM, hogy az ellenségeskedések beszüntetését
kikényszerítsék.
INTÉZKEDÉS A GÖRÖGÖK ÉS SZERBEK
ELLEN.,
Páris, julius 26. Az Echó de Paris két
táviratot közöl Rómából és Bécsből, amelyek
szerint Ausztria és Magyarország és Olaszország el vannak határozva, hogy a szebbeknek és a görögöknek Szófia felé való előrenyomulását minden körülmények között
meggátolják. A római és bécsi kormányok
között teljes az egyetértés a. teendő lépésekre vonatkozóan. A lap a francia kormányra
apellál, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket, hogy a szerbeket és a görögöket
jogos eljárásukban senki se zavarja.
Bukarest, julius 26. Az a ihir, hogy a
szerbek meg akarják szállni Viddint, itt kellemetlen benyomást tett. Hire jár, hogy a
román kormány fogja Viddint
megszállni,
hogy a szerbeket megelőzze. Politikai körökben és a sajtóban Törökország akcióját a
béke ügyére károsnak tartják és olyannak,
amely esetleg nemzetközi
bonyodalmakat
okozhat.
MEGSZŰNT A GÖRÖG-SZERB ELŐRENYOMULÁS.
London, julius 26. A Moraing Post jelenti Bukarest-bői: A görög és szerb csajmtok előrenyomulásukat
megszűntették.
MIT AKAR A GÖRÖG?
Páris, julius 26. A görög külügyminiszter kijelentette a Newyork Herald tudósítójának, hogy Görögország nem fog engedni
a hatalmak energikus nyomásának sem a
fegyverszünet megkötése tekintetében.
Görögország azt köve téli, hogy Bulgária előbb
irja alá iaz előzetes békét. Görögország és
Szerbia akikor is folytatni fogják Szófia felé
való előrenyomulásukat, ha Románia külön
fegyverszünetet köt Bulgáriával. Görögország békeföltételei egyáltalán nem szigorúak.
Görögország -csak biztosítékot akar a balkáni egyensúly megtartására vonatkozóan.
A SZERBEK ELFOGTÁK A BOLGÁR
FŐPARANCSNOKOT?
Bukarest, julius 26. A „Minerva" külön
kiadásban jelenti, hogy a szerbek elfogták
Kuticseff bolgár tábornokot, a déli sereg főparancsnokát. A Nisava jobb partján tegnap
elkeseredett harc volt, .melyben a szerbek teljesen leverték és megsemmisítették
a bolgár
sereget.
A FEGYVERSZÜNET.
Belgrád, julius 26. A hatalmak eddig
semmiféle lépést sem tettek a fegyverszünet
érdekében és arról sem tudnak, hogy ilyen
lépés közvetetten iközel állana.

Róma, julius 26. A fegyverszünetnek
Nisben történt megkötéséről szóló hírnek itt
nem adnak hitelt. A szerbek és görögök föltételeiről semmit sem tudnak, mert mind a
két kormány nagyon tartózkodó. Nem szűnnek azonban meg azok a hirek, amelyeik szerint Szerbia és égei-tengerben kikötőre formál
jogot. Itteni k-örök fölfogása szerint azonban
e kérdés gyakorlati megoldására még nem
találtaik módot, ugy, hogy itt a szerb javaslatot csak elvont eszmének tartják.
BEVONULUNK A SZANDZSÁKBA?
London, julius 26. A Daily Express jelenti Rómából, hogy ott elterjedt hirek szerint ,a hatalmaik fölkérték Oroszországot Örményország megszállására, írnert ilyen módon akarnak nyomást gyakorolni Törökországra. A hírt közli a Daily News is és megjegyzi, hogy Örményország megszállását
feltétlenül nyomon követné a Szandzsáknak
Ausztria és Magyarország által való megszállása is.
Skerlecz bemutatkozó beszéde. A magyar közvélemény már Skerlecz báró kinevezésében zálogát látta a Horvátországgal
való áldatlan ellentétek kiegyenlítésének. Az
uj kormányfő mai bemutatkozó beszéde a
küldetéséhez fűzött reményeket .még inkább
növelte. Régen hallottunk h-orvát földön olyan
komoly és lojális szavaka-t Magyarországnak és Horvát-Szlavonországoknak együvé
tartozandóságáról, érdekeik közösségéről, a
melyeket év-tizedekre visszanyúló szent emlékezés érzelmi szálai örömben és szerencsében, közösen kiömlött vérben forrasztottak
együvé. Bizonyára -mély hatást fog kelteni
Horvát-Szlavonországok komolyan gondolkozó köreiben Skerlecz báró kijelentése,
mellyel le-gbensőbb meggyőződésének adott
kifejezést, hogy Magyarországgal való közösség át fogja hatni a felelős politikai megoldását, mely normális alkotmányos rend
visszaállítás,ára vezet. A beszéd hatása a-latt
az összes horvát és szlavón politikai körök
reményteljes várakozással néznek Skerlecz
működése elé, aki már a legközelebbi napokban ugy a haladópárti, mint a koalíciós és
pártonkívüli unionist-a politikusokat értekezletre fogja összehívni, hogy velük a megoldás lehetőségeiről tárgyaljon.
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Az általam készített
rágásra kitűnően használható a valódi fogaktól
fel nem ismerhető, az eredeti fogakat teljesen
pótolják. Készítek továboá arany koronákat é»
levehető arany hidakat jutányos árak mellett.
Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve. Bármilyen javítást 4 óra alatt készítek.

BÁRT A ÁGOSTON fogtechnikus,
Kigyó-utca 1. az. SZEGED.

kiváló bór- és
f lithiumos
gyógyforrás

vese- és hólyagbajoknál, kőszvénynél, czukoroetegségnél, vOrhenynél, emésztési és
lélegzési szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Termesze
zetes vasmentes savanyúvíz.
) Kapható áirányrizkereskedésckbca éa
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gjrófysaartárakban.

Megindul az autóbusz-járat
Alsőtanyára.
- A kereskedelmi miniszter levele és a
postaigazgatóság leirata. —
(Saját tudósítónktól.) Ugy Szeged város olcsóbb 'közélelmezésére1, mint az alsótanyai lakosságra nézve létkérdés az alsótanyai vasút, alsót arnya rengeteg nagv külterülete kiválóan alkalmas arra, hogy konyhakerti növényeket termesszen és azzal elárassza a szegedi piacot. És a gazdák még
sem űznék konyhakertészetet, mert nincs se
utj-uk, se vasutjuk. Pedig 30—40 kilométer
távolságról tengelyen nem lehet naponkin:
beszállítani a -terméket. Csak jellemzésül
említjük, hogy mig Szegeden jó tejet csak
drága pénzen lehet kapni, addig a zákányi
és -csorvai gazda -nem tudja a tehenének tejét
ér-tékesiteni s sok helyt a malacokat hizlalják vele.
Ugyanilyen rendezetlen állapotok vannak a posta körül. Most ugyan állítottak föl
Alsótanyán postaügynökiségeket, de ezekkel
a kézbesítés még lassabban megy. Épen -e
hóban: történt — az érdekelték tanu-sitványt
is vettek róla, — hogy egy Szegeden julius
hó 14-én föladott levél, julius 24-én még nem
érkezett meg a címzetthez, pedig a ci-mzett
az alsóközponttól, csak 2 kilométer-re lakik.
Ebből következtetni lehet, hogy mikor jut el
a központtól 10—20 kilométerre lakó címzetthez egy küldemény.
Ez állapotokon -lesz hivatva segíteni az
alsótanyai vasút. Azonban a busz éves huza-vona után- a lakosság belátta már azt,
hogy vasutat neim igen remélhet s megelégedne már autóbusz járattal is.
Az autóbusz járatot a gazdák évekkel
ezelőtt már kérelmezték a hatóságtól, de a
hatóság ebbeli fölterjesztését a miniszter eluasitotta. Ekkor fordultak a gazdák Gerliczy Ferenc báró képviselőhöz. Gerliczy Ferenc közbenjárására a volt kereskedelemügyi
miniszter négy autóbuszt építtetett, melyek
személy, posta és csomagszállitásra
vannak
berendezve. A tervezet szerint az autóbuszkocsik reggéltől estig, 2 óránkint indulnak Alsótanyára és vissza, ugy, hogy e négy kocsi letudná bonyolita-níii Alsótanyán a szómély és postafoirgallmát. Beöthy László, a
volt kereskedelemi miniszter Gerliczy Ferenc
báróhoz intézett levelében még -tavaly közölte, hogy az autóbusz járatokat nyomban
megindítja, mihelyt Szeged város hatósága
azt jelenti, hogy az alsóközponti ut oly karban van, hogy azon automobil járhat. Azonban a város hatósága többszöri sürgetés dacára ily föl-terjesztést nem tett. Ezen azután
megakadt az automobiljárat ügye.
Hogy az automobiiügy újra kátyúba ne
rekedjen, Gerliczy Ferenc báró a kereskedelmi tárca változása után nyomban fölkereste Harkányi uj kereskedelmi minisztert.
Elvitte az uj kereskedelmügyi miniszternek
a szegedi összes automobil tulajdonosok hivatalos bizonyldtát, mellyel az automobil tulajdonosok igazolják, hogy naponkint járnak
az aísóta-nyai műúton s az teljesen alkalmas
automobil közlekedésre. Erre a -kereskedelemügyi miniszter ifölülvizsgáltatta ez ügyet
s csakugyan ugy találta, hogy az autóbuszjárat a tanyára létesíthető.
Van ugyan a
kálváriánál egy pár száz méteres útszakasz,
mely javítás alatt áll, ez útszakaszt azonban
az autóbuszjárat kikerülheti. Ezután a kereskedelemügyi miniszter levél Heg 'a következőket tudatta Szeged képviselőjével:
Van szerencsém v-elied közölni, hogy a
Szege-dnáL-óta,nyara kért automobil járat által igénybeveen-d; ntszakiasiz rendezése után
a m. kiír, postánál rendszeresitett sz/emélysiaálilitó automobil- utszemle -céljából próbajáratok fognak tartatni. Intézkedtem különben már az iránt, hogy az ut rendbehozatalát a viáros polgármestere hivatalból jelen teie ibe. Budapest., julius 19. Igaz híved Harkányi. iE .levelet ;a képviselő mindjárt közölte az aílsótanyaji érdekeltséggel,
Tegnap azután- a ppsta és távírda igaz-

