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teljesítette a lelkes i f júság kérését, mire be-
tód d/.ittak és zajosan, teli /hanggal éltették a 
háborút. A szegcdi 46. /gyalogezred zenekara 
tódig a Rákóczi-indulót játszotta el lelke-
sítőül. Vass Sándor a mozi pódiumáról bes/.é-
det .'s intézett a tömeghez, .buzdította Ás di-
csérte az ifjúságot, bogy ezekben a komoly 
Pillanatokban ilyen bátran, ilyen telkesen 
készek védő mérc sietni az országnak. 

Innen a mintegy ötezer főnyire saape-
rod.vtt tömeg a Kass kávéház elé vonult, a 
hol a Gigány zenekar a Rákóczi indulóval fo-
gal t a őket l í l is lelkesítő dalokat énekeitek. 
Majd a Tisza-kávéház elé mentek, ott is meg-
ismétlődtek az előbbi jelenetek. Innen a kor-
ion át a szegedi kereskedő if jak egyesülete 
elé vonultak, az egyesület helyiségéből ki-
hozták az egyesület lobogóját és a két nem-
zetiszínű zászló alatt .a Gizella-térre, a hon-
todemlék ele vonulták. Az egész hatalmas 
tér harsogott a riadó éljenzéslől. 

— Éljen a dicső magyar hadsereg! 
— Éljen a bóborul 
— iKi a szerbekkel! 
Ilyen kiáltások röpködtek a levegőben, 

izzó, forró hangulat gyúj tot ta a tüntetőket, 
áki'kneik ez volt az utolsó stációjuk. Ekkor 
Szalag József dr. helyettes-főkiapi-tány, aki 
Szakáll József dr. és Ferenczy Mátyás rend-
őrkapitányokkal együtt a tömeget egész tün-
tétő körútján elkísérte, barátságosan felszó-
fetotta őket, hogy miután későre já r az idő 

a lakosság éjjeli nyugalmát zavarni nem 
Szabad, oszoljanak szét. 

— Holnap aztán folytathat ják a tünte-
tést az ur,ak — mondotta Szalay főkapitány. 

Tiz óra tájhan rendben és ,csendben szét-
oszlott a tömeg. lEgy része újból a Déima-
V'ilarország szerkesztősége elé jött ujabb .há-
takért s éltették a sajtót. .Aztán szétoszlot-
ték s egy-két érával később az egész város-
ban a nyugalom átvette birodalmát. 

AZ ELSŐ SZEGEDI ÁL H Í R E K . 

A délutáni órákban már nagy izgatótt-
fog volt Szegeden. Mindenki várt,a az első 
birokét, amelyek a szerb válaszra vonatkoz-
i k . Természetesen megbízható és igaz tu-
bfeitást osak az esti órákban .lehetett adni, 
i r t Belgrádban 5 óra 50 perckor ikapta meg 
Biessl báré a monarchia demarsára az el-
"lasitó feleletet. Ennék dacára, — nem hagy-
a t j u k szó néllkül, — már a kora /délutáni 
6pákba.n egyes szegedi lapok, a valósággal 
é^ken ellenkező tudósításokat .tártak a kö-
r ű s é g elé. Arról számoltak íbe, hogy Szer-
d a a maga teljességében elfogadta a de-

téarsot, a h,ir a tőzsdén nagy örömet keltett 
^ az értékek azoninal emelkedtek. 

Helyes .ítélőképességű emberek mind já r t 
^telkedve fogadták ezt az értesítést és so-

a í l a r r a is gondoltak, hogy ez nem egyéb, 
téint 'börzemanőver. A tények később ezt a 
% o g á s t teljesen igazolták is. Épen ezért 
W t a t á l i n u n k ikell, 'hogy a szegedi saj tónak 
té a része, mely alapos információ és lelki-
^bteretes tudósítás nélkül egyszerűen a kö-
z s é g /megtévesztésére utazik, a legrosszabb 

szolgálatot teszi az egész sajtónak, mert i ly 
.előzmények után a. helyes és igazi híradást 
is a közönség bizalmatlanul fogadja. 

Megszállták a Száva hidjáf. 
Zimonyból jelentik: Giessl báró meg-

érkezése után a tisztikar tisztelgett a nagy-
követnél. Szállói lakása elé felvonult a 
katonazenekar is hatalmas tömegtől ki-
sérve. A tisztelgés után az egész ka tona-
ság kivonult Zimonyból és a monitorok vé-
delme alat t megszál lot ták a Száva h id já t . 

RENDKÍVÜLI KIADÁSAINK. 
A Délmagyarország első rendkivüli ki-

adása először számolt be a helyzet komoly-
ságához mérten .arról, hogy a ikocka el van 
vetve, a háború 'kitörése óráik kérdése. Ez a 
rendkivüli kiadásunk, amely .az izgalmak 
legforróbb pillanatában osak Jákónikus rö-
vidséggel a leghitelesebb információt tartal-
mazta, hihetetlen gyorsasággal terjedt el a 
városban. A Délimagyarország szerkesztősé-
ge előtt ezren és ezren állottak, ínég a nyom-
dába is /behatoltak és valósággal a .gépből 
akarták kiszedni a lapokat. A második ki-
adásunkat is ezrével kapkodták el. 

A kri t ikus percekben a vidéki kisded la-
puk egymásután órdéklődték ,a Dél/magyar-
országnál az események felől. De úgyszólván 
az egész Délvidék hozzánk fordult kérdései-
vei. Makó, Sző reg, Deszk, Kiszomibor Vásár-
hely, Szabadka, Temesvár, Törökbecse, Ma-
gyarkanizsa, Orosháza hivott fel .bennünket 
telefonon. A szegedi teietön állandóan esen-
gett , minden pillanatban tudakozódtak, hogy 
az elterjedt hire'k megfelelnek-e ,a valóság-
nak. 

A hazafias magyar szerbek. 
A késő esti órákban arról értesülünk, 

hogy a szomszédos szerblakta községekben 
a háborús hirek óriási lelkesedést keltettek. 
Martonoson a szerb lakosság magyar nem-
zeti zászlók alatt mámoros örömmel járja 
be a község főutcáit és vezető szerb pol-
gárok mozgalmat indítottak egy a közel 
napokban rendezendő mulatság érdekében, 
melynek jövedelmét a Magyar Vöröskereszt 
Egylet javára szánják. 

Románia is megmozdult. 
Bukarest, julius 25. A monarchiának 

Szerbiává! való konfliktus alkalmából Romá-
niában súlyos váddal léptek fel a monarchia 
intéző körei ellen. A lapokban többször leple-
zett formában bár, de kifejezést adtak annaR 
a gyanúnak, hogy a monarchiából titkos ke-
zek irányítják a románellenes akciókai. A 
bukaresti Dimineáca cimü román félhivatalos 
a burkolt gyanúsításnak tegnapi számában is-
mét hangot adott, amikor a szerb konfliktust 
mérlegeive, igy ir: 

— Valóban érdekes tünet. Minél 'több 
szó esik a magyar-osztrák és szerb háború 
lehetőségéről, s minél közelebbnek látjuk a 
monarchiának Szerbiával való összetűzését, 
annál gyakoribbakká és annál rendszereseb-

bekké válnak a biügár-román határincidensek 
is. 

A lap hozzáteszi, hogy bizonyos: idegen 
kéz izgatja és mozgatja a bulgárokat Románia 
ellen s hogy ez a kéz, kinek a keze, nehézség 
nélkül kitalálható. A bulgár csapatok napon-
ként provokálják a román határőröket. Bul-
gária nagy csapatösszevonásokat eszközölt a 
romániai határ mentén. Felvonultatta ágyúit, 
munícióit is a határra. Ezzel szemben Romá-
nia sem maradhat tétlen s indokolt, ha kato-
nai intézkedéseknek látja szükségességét. A 
helyzet veszedelmének legcsallhatatlanabb je-
le, hogy az államihivatalnokokat tfignap táv-
iratilag rendelték haza. 

Koronatanács Ischlben. 
Ischl, julius 25. Ma reggel megérke-

zett Berchtold Lipót gróf közös külügymi-
niszter. Berchtold gróf itt vá r t a meg a 
szerb kormány válaszát , amelyről nyom-
ban jelentést tett az uralkodónak. Ugyan-
csak Isch/l'ben van Bilinski Leó közös pénz-
ügyminiszter és Krobatin közös hadügy-
miniszter. Délu tánra megérkezet t Stürgkh 
gróf osz t rák és Tisza István gróf m a g y a r 
miniszterelnök. A miniszterek ma este a 
szerb válasz megérkezése után közös mi 
n isz ter tanácsra ülték össze, amelyen a 
követendő el járás t beszélték meg. A ko-
ronatanácson őfelsége elnökölt. 

Tőzsde. 
Budapesten az értéktőzsde ma megnyi-

tástól zárlatig a legváltozatosabb képet mu-
tatta. Megnyitáskor a tegnap már jelenté-
kenyen leszorult árfolyamok ujabb tiz-tizen-
öt koronával hanyatlottak. Az előtőzsde vé-
ge felé a Belgrádból érkező békehírekre 
erősebb szilárdulás kezdődött, ugy, hogy 
zárlatkor már a tegnapi árfolyamokkal szem 
ben néhány koronás áremelkedés volt meg-
állapítható. Az utótözsdén folytatódott a 
szilárd hangulat és az összes árfolyamok, 
különösen a Magyar Hitel, a Közúti és a 
Magyar Bank árfolyama a mai legalacso-
nyabb árfolyamhoz képest húsz-harminc 
koronás árjavulást tüntett föl. 

LEGÚJABB. 
Budapestről jelentik: Hir szerint ma éj-

jel féltizenkettőkor katonáink megszállották 
a belgrádi pályaudvarokat, a vámházakat 
és a postapalotát. Tizenegy órakor már 
megkezdődött a kölcsönös ellenségeskedés. 

Bécsből jelentik: Hir szerint Oroszor-
szág elrendelte az általános mozgósítást. 
Hivatalosan azonban még ezt a hirt nem 
erősítették meg. 

Bécsből jelentik: Jovanovics bécsi szerb 
követ ma este elhagyta a várost. 

Budapestről jelentik: A keleti pályaud-
varról az éjjel harminc szerb Belgrádba 
akart utazni. Zsiviózni kezdték Szerbiát és 
szerb nemzeti dalokat énekeltek. A közön-
ség agyon akarta verni őket, de a rendőr-


