
' S s « r k e s z t 6 s é f r Kárász-utca 9. 
T e l e f o n s z ára: 3 0 5 . 

Erjre* W/ÍB» ára 1* fcliér. 

ELŐFIZETÉSI ÁR SZEGEDEN 
egész érre . K24 — félévre . . K 12 -
negyedévre K ö-— egy hónapra K 2-— 

ELŐFIZETÉSI ÁR VIDÉKEN 
egész évre . K 28-— félévre . . K 1 4 . -
negyedévTe K T— egy hónapra K 2 40 

! K i a d ó h i v a t a l Karász-utca |L 
T e l e f o n s z á m : 8 1 . 

Egyes szára ára 10 Ullér. ^ 

Szeged, 1914. Hl. évfolyam 188. szám. Kedd, auusztus 4. 

Háborút akar-e Franciaország? 
Több mint 48 órája nem érkezett ér- \ 

oemleges jelentés sem a szerbiai esemé-
nyekről, sem Franciaországból. A szerbiai 
eseményekre nézve nyugodtam várhatunk, 
hiszen az igazi hadjárat csak napok múl-
va kezdődhetik. Sokkal fontosahb ezekben 
a pillanatokban az a kérdés, vájjon Fran-
ciaország akar-e háborút a hármasszövet-
ség ellen? Németország am.a felszólításá-
ra, hogy nyilatkozzék a francia kormány, 
vájjon orosz-memet háború esetén Fran-
ciaország fegyverrel kész-e támogatni 
orosz szövetségesét, — Franciaország ed-
dig nem. válaszolt. Illetve van egy válasz, 
amely ugy szól, hogy Franciaország elren-
delte hadiereje mozgósítását. Ez azonban 
még nem okvetlenül jelenti a háborút, il-
letve ez a mozgósítás esetleg belső hábo-
rú leverésére kell. Talán 24 ára sem kell, 
mikor eldől, vájjon Franciaország bele 
akar-e szólni a német-osztrák-magyar— 
orosz háborúba . . . Ha Franciaország 
a fegyver mellett dönt, az esetben követ-
kezik rögtön szövetségesünk: Olaszország 
sakkhuzása — az általános mozgósítás. 
Hogy mindeddig Olaszország nem ad je-
let, annak egyedül az az oka, hogy nem 
előzheti meg semmiben Franciaország dön-
tését. 

Párisi jelentés szerint Poincaré el-
nök és a francia kormány tagjai kiált-
ványt intéztek ,a francia nemzethez, a 
melyben Franciaország mozgósítását min-
denekelőtt azzal indokolják, hogy több ál-
lam mozgósította hadseregét, még olya-
nok is, amelyek a neutralitás által védve 
vannak. A kiáltvány ezután azt fetjegeti. 
hogy Franciaország mozgósításának nincs 
más célja, mint a jelen viszonyok között 
a becsületes béke biztosítását célzó tö-
rekvés. Átíratva a béke iránti forró vágy-
tól, megtette a kormány a szükséges elő-
vigyázati intézkedéseket és folytatni fogja 
diplomáciai működését, biz.ik a Sikerben 
és minden francia hazaszeretetében. 

A német—orosz közt kitört háború-
ról máris több hir érkezett. A legfontosabb 
az a Bécsbe érkezett hivatalos jelentés, 
amely igy szól: 

Bécs, augusztus 3. este 6 óra. Né-
met csapatok megszállották Censtochaut-t 
és Kalisch-t. 

Berlinből jelentik: Ma délelőtt kato-
nai jelentés érkezett, amely szerint Nürn-
berg környékén francia aviatikusok bom-
bát dobtak le. Berlinben az esetet ugy 

kommentálják, minthogy Németország és 
Franciaország között hadüzenet még nem 
történt, ezzel a franciák a nemzetközi 
jogba ütköző cselekményt követtek el, a 
mely semmi esetre sem maradhat követ-
kezményeik nélkül. 

Berlinből jelentik: Hétfőn a berlini 
orosz nagykövetnek átadták útleveleit. 

Berlinből 'jelentük: Hogy |a luxem-
burgi vasutak biztonságban legyenek, a 
nélmet hadvezetőség rendeletére a nyolca-
dik német hadtest Luxemburgot megszál-
lotta. 

Bécsből jelentik,'(hogy íhétfőn őfel-
sége és Vilmos német császár között élénk 
táviratváltás volt. 

Konstantinápolyban jelentük: A szul-
tán, — tekintettel az európai konflagrá-
cióra, — a kamara ülésszakát berekesz-
tette. Az értéktőzsde Konstantinápolyban 
bizonytalan időre bezáratott. 

Szófiából jelentik: A szerb szkupstina 
tegnap tárgyalta Nisben a moratóriumot, 
amely még a leszerelés után is érvényben 
marad 60 napig. Egyúttal Szerbia részére 
90 milliós hadi hitelt megszavazott. Az 
ülést bizonytalan időre elnapolták. 

Königsbergböl jelentik: Eydthunban 
megjelent egy orosz járőrcsapat és a bil-
der waitseni postahivatalt elpusztította. 
Az ellenség sok helyen átlépte a német 
határt. 

Róma, augusztus 2. Lapok jelentik, 
hogy a világháború kitörése elkerülhetet-
len. Olaszország magatartása mindkét fél-

riel szemben barátságos lesz, csak ha te-
rület változás következne be, akkor tesz 
a kormány intézkedéseket. 

Berlinből jelentik: Oszkár herceg teg-
nap este házasságot kötött Bassevitz gróf-
nővel. A herceg ma elindult a harctérre . 

v Budapestről jelentik:A gabonatőzsdét 
ina a készáruüzletek lebonyolítására meg-
nyitották. 

Budapestről jelentik: Károly Ferenc 
József trónörökösünk ma reggeí kihajta-
tott Rákosra és végig nézte a csapatgya-
korlatokat. A tisztek leírhatatlan lelkese-
déssel üdvözölték. Amig a trónörökös Rá-
koson volt, addig felesége, Zita főherceg-

nő a Szent János-kórházat tekintette 
meg. 

Budapestről jelentik: József főherce-
get, mielőtt a háborúba utazott, leLkesen 
ünnepelték a pályaudvaron. A főherceg 
beszédet intézett a néphez és többek kö-
zött a következőket mondotta: 

— Szeretetüket magammal viszem 
oda, ahol a hazáért meghalhatunk. Nem 
búcsúzom önöktől, mert hiszen győzni 
fogunk! 

Frenetikus éljenzés fogadta a főher-
ceg beszédét. A katonák virágokat dobál-
tak a főherceg vonatára, melyen nemzeti-
színű zászló leng. 

Libau hadikikötő ég. 
Budapestről jelenti a miniszterelnök-

ségi sajtóiroda: Berlinből az a hir érke-
zett, hogy az „Augsburg" nevü kis cirká-
ló hajó jelentette este 9 óraikor szikratáv-
író utján a következőiket: Bombázom Li-
bau hadikikötőt, harcban állok egy ellen-
séges cirkálóval — aknákat raktam le, Li-
bau hadikikötő ég! 

A város nincs az adakozók 

Lapunk más helyén közöljük azoknak 
folytatólagos névsorát, akik a háborúba 
eltávozottak családtagjainak segélyezésé-
re adakoztak. Vártuk a mai napig, hogy 
mikor jelenik meg az adakozók között 
Szeged város nagyobb adományával. Vá-
rakozásunkban mindezideig csalódtunk, 
holott véleményünk szerint a váras nevé-
nek a névsor élén kellett volna állnia. Épp 
azért ma már szükségesnek látjuk, hogy 
fölhívjuk a polgármester és tanács ügyei-
mét erre a szépséghibára, amely bizonyá-
ra csak a hatóságnak a mai körülmények 
között való fokozott elfoglaltságával 
menthető. 

H a r m c i r i c e z e r e m b e r t ü n t e t é s e . 
Budapestről jelentik: Tegnap az esti 

órákban óriási néptömeg tüntetett a munka-
párt előtt, éltette a királyt, a trónörököseit , 
a hazát. A tömeg kívánságára Tisza l$$vAn 
gróf miniszterelnöknek beszélnie kellett; aki 
gyújtó szavakkal cselekvésre 'hivta föl a nem-
zetet. Ezután az óriási tömeg fáklya Ihlh-
pionos menetben, nemzeti zászlókkal; ;aí ki-
rályi vár elé vonult, ahol a várakpzé>KMe-
téli rengeteg — néptömeggel egyesülve,* jés 
hazafias dalokat énekelve, impozáns^ o,vágó-
ban részesítette a trónörököspárt. tOfensógii-
ket ez a spontán ünneplés láth^tóán rnsíf^a-


