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Konstantinápolyból jelentik: A Dar-
danellákot és a Boszporusz bejáratát ak-
nákkal elzárták, a világítótornyokat elol-
tották. Az oroszok a török halárról visz-
szavonultak, de előbb a katonai őrházakat 
fölgyújtották. 

Budapestről jelentik: A trónörökös-
pár ma délután 6 órakor visszautazott 
Bécsbe. 

Németország ultimátuma 
Belgiumnak. 

Hivatalosan jelentik Budapestről: A 
német kormány megkérdezte a belga kor-
mányt, megengedi-e a német csapatok át-
vonulását Belgiumon Franciaországba? 
Elutasító választ kapván, ultimátumot in-
tézett Belgiumhoz, amely ezt elutasította 
és az angol kormányihoz fordult segítség-
ért. A német követ Brüsszelt elhagyta. 
Németországnak nagy érdeke Belgium kis 
részén át bemasirozni Franeiaorszagba, 
mert a francia keleti határon levő erődít-
mények legyűrése sok drága idő'be és ál-
dozatba kerül. Az angol alsóháziban Grcy 
kijelentette, hogy Belgium semlegességé-
nek föntartása Anglia politikájára nézve 
irányadó. Anglia e semlegesség megsérté-
se esetében teljes erővel Franciaország 
mellé állana. Osztrák-magyar illetékes té-
nyezők fölfogása szerint a német kormány 
brüsszeli lépéseivel teljes tudatúban volt 
Angiidra való hatásának s már ebből is lát-
ható, hogy katonai természetű magasabb 
szempontok indították a brüsszeli lépésre. 
Hogy 'az ilyenformán keletkezett helyzet 
minő hatássa lesz Ausztria-Magyaror-
szágra, az még ura előrelá/lhataltlan. Az 
angol fölfogástól függ, vájjon velünk szem-
ben is hadiállapotiban levőnek tekinti-e 
magát? Nem fölösleges arra utalni, hogy 
Németország a mai pillanatban- sem tekin-
ti magát Szerbiában. 

Tüntetés a királyi várban. 
Budapestről jelentik: A fővárosi sport-

egyesületek sportifjusága -ma este a Liszt f e -
renc-térről felvonult a királyt vár udvarára, 
hogy tüntessen a trónörökös pár mellett. Az 
ifjúság soraihoz több ezerre menő sokaság 
csatlakozott és a Himnusz éneklésével bevo-
nult a várudvarba. Károly Ferenc József 
trónörökös fenséges neje. Zita főhercegnő 
társaságában megjelent az erkélyen, hogy 
az ifjúság hódolatát fogadják. Egetverő él-
jenzés köszöntötte a trónörököspárt. Az itt-
honmaradt ifjú generáció hódolatát Pékár 
Gyula országgyűlési képviselő tolmácsolta 
szép beszédben, amelyre a trónörökös a kö-
vetkező szavaikkal válaszolt: 

- Köszönöm szépen szíves szavait, me-
lyekről őfelségének, szeretett királyunknak 
jelentést fogok tenni. Még egyszer köszö-
nöm. 

A lelkes ifjúság a főherceg szavaira per-
cekig tartó éljenzéssel válaszolt és Zita fő-
hercegnő szavait kívánta hallani. Amint a 
főhercegnő beszélni kezdett, mélységes csönd 
lett és tisztán hallható volt, amint bájosan 
csergő hangon, tiszta magyarsággal mon-
dotta: En is köszönöm, nagyon szépen kő-

ző arra a lelkiismeretességre, ahogyan 
egyes hírforrásokból,az izgalmakat fokoz-
ni akarják. A Lovcen-hegy megszállásáról 
és a hely körül folyó agresszívebb föllé-
pésről van szó. Mindenféle hírekkel kiszí-
nezik ezt a Ihadmozdulato.t, amely egyál-
talán meg sem történt. Lovcen ellen, amely 
nem Szerbiában, hanem Montenegróban 
van, támadást nem terveztek, tehát ilyen 
támadás meg sem történhetett azon a 
környéken. Sem a mi részünkről, sem 
montenegró részéről egyetlen lövés sem 
történt. Ellenségeskedés ezi-deig a Belgrád-
nál és a Dunánál lejátszódott jelentéktelen 
afíérektől eltekintve, egyáltalán nem volt. 
itt is: csak egymással szemben álló határ-
örök csatározásaira szorítkozott minden. 
A nyilvánosságnak és a sajtónak türelem-
mel kell bevárni a hadműveletek olyan 
jelentékenyebb étappjait, amelyekről hite-
les értesítések fognak beszámolni. 

ÁLH1R VESZTESÉGÜNKRŐL. 

Budapestről jelentik-hivatalosan: Bu-
da-pesten és a vidéken egész -érthetetlen 
módon az -a hír terjedt el, hogy a 68-ik 
gyalogezredünket jelentékenyebb vesztesé-
gek érték. Hivatalos helyről a leghatáro-
zottabban kijelentjük, hogy ez a híreszte-
lés teljesen és tökéletesen valótlan és egy-
úttal újból hangsúlyozzuk, hogy minden-
féle eseményről, amint ez megtörténik, ha-
ladéktalanul és őszintén minden titkolód-
zás nélkül tájékoztatni fogják a nyilvános-
ságot. 

.VIGYÁZZUNK A SZERB KATONASZÖKE-
VÉNYEKRE. 

Komovics István volt szerb katona a 
szegedi közkórházban fekszik, ahonnan So-
mogyi Szilveszter dr. rendőrfőkapitánynak 
levelet irt s elmondja, ltogy harcolni akar a 
magyarok közt a szerbek ellen. Ezzel kap-
csolatban megjelent egyik szegedi ur a szer-
kesztőségünkben s hazafias kötelességből a 
következőket mondotta el: 

— Szeremmé gyében beszéltem több olyan 
szerb katonával, aki részt vett a mu'lt bal-
káni háborúkban. Ezek elmondották, lrogy a 
törökök ellen elkövették azt a harcmodort, 
hogy szerb katonák parasztnak öltözve, kü-
lönféle ürügyekkel átmentek a törökök közé 
s fölajánlották magukaf harcolni a szerbek 
ellen. Gyanútlanul elfogadták őket és ezek 
azután jelt adtak a szerbeknek, mi-kor és 
hol lépjenek föl támadói ag az ellenség ellen, 
így vették be Kumanovót is. 

LelkeiSen üzérkedők. 

szőnöm,! 
Az ifjúság a trónörököspárt percekig él-

jenezte még. maid a Himnusz éneklése köz-
ben elvonult a királyi várból. 

Álhírek a Lovcen-hegy megszál-
lásáról. 

A miniszterelnökségi sajtóiroda je-
lenti Budapestről: A külföldi lapokban 
utat talált egy híresztelés, amely jellem-

Hivatalos közlés, Budapest, augusz-
tus 5. A kormány arról értesült, hogy 
egyes vidékeken lelketlen vezérek elhitetik 
a néppel, hogy a mozgósítás céljaiból be-
sorozott lovak ára fejében adott utalvá-
nyokat nem fogja a kincstár beváltani, sőt 
itt-ott a papírpénz elértéfctélenitését is hir-
detik, az ez uton félrevezetett egyének tu-
lajdonában levő utalványokat és papír-
pénzt jóval értéken alul veszik meg. A 
kormány sürgős rendeletben 'hívta föl a 
közigazgatási hatóságok figyelmét ezekre 
a jelenségekre. Aki ily gonosz tévedésbe 
ejtésével másnak kárt okoz, magának jog-
talan hasznot szerez, csalást követ el s 
eljárása a büntetőtörvény rendelkezése alá 
esik. Ennélfogva az igazjságiiwminiszter is 
utasította a kir. ügyészeket, hogy hason-
ló üzelmek megtorlása körül a legnagyobb 
buzgalommal és szigorral járjanak el. Az 
akció sikere érdekében iftasitotta a kor-

mány a közigazgatási hatóságokat, hogy 
a tudomásukra jutó hasonló üzelmek ese-
tében a büntető eljárás megindításáról gon-
doskodjanak. Azzal a kéréssel fordul ugy 
a kárvallottakhoz, mint a közönséghez is, 
hogy minden ilyen esetet hozzanak a ha-
tóság 'tudomására. (A miniszterelnökség 
sajtóosztálya.) 

A közönség és a háborús hírek. 
A miniszterelnöki sajtóiroda a követke-

zőket -közli: 
Az általános helyzettel és a hadi ese-

ményekkel összefüggő autentikus híreket a 
lehető gyorsasággal hivatalos és mérvadó 
helyről fogják nyilvánosságra hozni. A kö-
zönség körében ugyanis készséges fogadta-
tásra találnak a legalaptaianabb híresztelések 
s annál -sajnálatosabbb ez, mert a tapaszta-
lat szerint éppen a riasztó híresztelések tart-
ják magukat a íegmakacsabban. Ezek a hí-
rek a közvéleményt eléggé el nem ítélhető 
módon félrevezetik, szükség van tehát arra, 
hogy a közönség megnyugtatása érdekében 
is az ilyen hirek lehetőleg redukáltassanak 
és elnyomassanak. A hadi cselekményekkel 
és az általános helyzettel összefüggésben le-
vő minden hírt autentikus helyről fognak 
adni és nyilvánosságra 
közönségnek módjában 

vinni, ugy, hogy a 
lesz éppen ezen au-

tentikus hirek erejével visszaszorítani ezeket 
az alaptalan és riasztó híreket, valamint a 
várható események időelötti híreszteléseit. 

A BEVONULT SZEGÉNYSORSU KA TO-
NÁK INGYENES ORVOSI -ELLÁTÁSA. 

A szegedi orvosegyesület az -alábbiak 
közlését kéri; 

Faragó Ödön dr. tiszti főorvos a bevo-
nult szegénysorsu néposztályhoz tartozó ka-
tonák visszamaradt családjának ingyenes or-
vosi ellátása, módozata-inak megbeszélése 
céljából, ez uton hívja meg a szegedi orvosi 
kar összes tagjait í. hó 6-án, azaz: csütör-
tökön délit íján- 6 órakor a szegcdi orvosi 
egyesület (Kass-vigadó) helyiségében meg-
tartandó értekezletre. 

Egyesület 
HORGOSAK GYŰJTÉSE. 

Horgoson a Vörös 'Kereszt 
újonnan alakult fiókja özvegy Kárász Imrén é 
Batthyány Karolina -grófnő elnöklésével né-
pes gyűlést tartott, mely alkalommal a 
harctérre szólított szegénysorsu horgosiak 
•itthon hagyott családjainak segélyezése cél-
jából nagyarányú gyűjtés indítását határoz-
ták el. Az áldozatkész hazafias lelkesedést 
jellemzi, hogy mór a gyűlésen jelen voltak 
nyomban tekintélyes összeget adtak a szent 
célra, maga az elnöknö 500 koronával kezdte 
•meg az adakozást, azonfelül a horgosi park-
ban levő ősi Kárász-kastélyt a harcban meg 
sebesült több beteg -tiszt üdülőhelyéül ajáni-
ta föl. Nemes példáját az adakozásban és a 
sebesültek részére való lakás és ápolás nyúj-
tás megajánlásában -lelkesen követik a hor-
gosi uri és gazda családok. 
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Férfiak és nők, 
kik hajlandók lapot 
árusítani, napi 2-3 
órai foglalkozással, 
naponta 4-5 koronát 

kereshetnek. 
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