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A román trónörökös át-
utazott Szögeden. 

Károly román trónörökös, mint már 
távirati jelentések alapján közöltük, Bécs-
ből elutazott és Magyarországon keresz-
tül hazamegy Buikarestbe. A trónörökös 
autón teszi meg az utat és ma délután 
félháromkor Szegedre érkezett. 

Károly trónörökös hatalmas katonai 
gépkocsija a dorozsmai országút felől, a 
rókusi állomásnál kanyarodot t be a Kos-
suth Lajos-sugárutra. Bár a trónörökös 
inkognitóban utazott át Szegeden, a ható-
ságokat mégis értesítették. A Kossuth La-
jos-sugáruton díszruhás rendőrök állottak 
a poszton és egy rendőrtisztviselöt is ki-
küldöttek a rend fentartására. 

Félhárom után néhány perccel végig-
robogott a Kossuth Lajos-sugáruton a ki-
rályi vendéget szállító gépkocsi. Az autót 
egy csendőrszázados vezette és mellette 
ült osztrák-magyar katonai egyenruhában 
egy másik százados, aki nem volt más, 
mint a román trón várományosa. Az au-
tón két kis sárgafekete zászló lengett. Az 
autó hátsó ülésén két osztrák-magyar ka-
tonatiszt foglalt helyet. A beavatatlanok 
nem is gondoltak arra , hogy az autót ve-
zető kapitány mellett a román trónörökös 
ül. A rendnek díszruhás őrei azonban tud-
ták ezt, mert a gyorsan száguldó autó mel-
lett fényesen vágták magukat haptákba és 
tisztelegték. 

Az autó a Tisza-szálló előtt megál-
lott néhány percre. Aztán a hidnak vette 
útját és a szőregi országúton elsietett dél 
felé. 

A német császár kiáltványa. 
Berlinből jelentik: Vilmos császár ma 

kiáltványt intézett népéhez, amelyben ki-
jelenti, hogy a német hadak küzdeni fog 
nak mindhalálig minden ellenség ellen. A 
császár kiáltványát óriási lelkesedéssel fo-
gadták. 
Tizenhatezer bolgár aszerbekellen. 

Szófiából jelentik: A szerbek ellen ti-
zenhatezer bolgár komitácsi áll készenlét-
ben Ujszerbia területén. 

Angol ágyuk Belgrádban. 
Zimonyból táviratozzák: Határozot-

tan megállapították, hogy a belgrádi vár-
ban angol ágyuk vannak fölállítva. 

Montenegró is készülődik. 
Cettinjéböl jelentik: Montenegróban 

a tizenöt évtől hatvanig terjedő korhatárig 
az összes férfiakat behívták. 

SZERBEK GYŰJTENEK A MAGYAR 
VÖRÖS KERESZTNEK. 

A miniszterelnökségi sajtóiroda táv-
iratozza Budapestről: 

Újvidékről jelentik: A Vörös Kereszt 
Egylet nemes és önfeláldozó tevékenysé-
gének megkönnyítésére folyó gyűjtési ak-
ció eddigelé is nagyszerű eredménnyel biz-
tat. A gyűjtés eredménye alig pár nap 
alatt 40,000 koronát tüntetett föl és jel-
lemző a délvidéki hangulatra , hogy az 
adakozók túlnyomó részben szerbek. 

' DÁNIA SEMLEGES. 

Koppenhágából jelentik hivatalosan, 
augusztus 7-i'ki kelettel: A dán kormány 
hivatalosan semlegességet deklarált a né-
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met—angol hadviselőkkel szembep. Ez a 
hír annyiban jelentős, inert a semlegessé-
ge Németország tengeri haderejének ked-
vez, mivel a német hajók otthon vannak 
Dánia vizein. Máskülönben sokan — be-
avatottak — ugy vélték, hogy Angolor-
szág fegyveres beavatkozása esetén Dánia 
Anglia mellett fog dönteni. 
MEGRONGÁLT KÖVETSÉGI PALOTA. 

Berlinből jelentik: A pétervári német 
nagykövetség palotáját a tüntetők meg-
rongálták. 

BUDAPEST A NÉMETEK MELLETT. 

Budapestről jelentik: A hazamenö 
német tartalékosokat a pályaudvaron 
tombolva lelkesedő tömeg fogadta. 

OROSZ INTELEM BULGÁRIÁNAK. 

Szófiából jelentik: Az orosz követ 
tegnap a királynál kihallgatáson volt. In-
tette Bulgáriát a Szerb-Macedónra fellá-
zi tásától. 

H Í R E K . 
Pásztorlevél 

a délvidéki románjainknak. 
Lúgosról jelentik: Kristca Miron karán-

sebesi görög-keleti román püspöki, egyház-
megyéje híveihez pásztor,levelet intézett, a 
melyben a Szerbia elleni háborúnkat jogos-
nak, igazságosnak hirdette és buzdító szavak-
kal fordul híveihez, akiktől elvárja, hogy a 
tirón és a haza1 iránti törhetetlen hűségükben 
megmaradnak. Az egyház, amely erre a hű-
ségre nevelte a román népet, megelégedés-
sel látja, hogy nevelésének örvendetes ered-
ménye az a mostani loyalitása is, amelyet 
e válságos időkben tan-usit a román nép a 
trón, az uralkodóház és a haza iránt. 

Tudjuk — úgymond a püspök, — hogy 
a szerb királyság a Dunának egy része men-
tén húzódik el. Orsovától Panesováig, te-
hát a karán sebes i egyházmegye határánál és 
bár az ellenség még gondolni sem merész-
kedett arra, hogy hazánk területét áttépje, 
mégis egyházmegyénk híveinek résen kell 
lenniük. Az ellenség minden mozdulatával 
szemben fogadják, — irja a püspök — a 
legnagyobb lelkesedéssel vidékeiteken átvo-
nuló katonáinkat; a hazának minden igaz fia 
köteles mindenben segédkezett nyújtani azok-
nak, akiknek kezeibe most le van téve az 
ország sorsának ügye és jövőnk minden bol-
dogsága. Gondoskodjatok azokról a hitvesek-
ről és gyermekekről, akiknek férjei kivonul-
tak a becsület mezejére s ne feledkezzetek 
meg sohasem arról, hogy a hadba vonuló 
fiaink és hozzátartozóik szenvedésük árán 
váltják meg életünket és jövőnket. 

A pásztorlevét ezután fölhívja a román 
nőket, hogy minél tömegesebben jelentkezze-
nek a Vörös Kereszt Egyesületnél és nyújt-
sanak segédkezet ott, ahol erre a segítségre 
szükség van. Figyelmezteti a népet, hogy 
óvakodjék minden; olyan cselekedettől, amely 
a közigazgatási hatóságok rendkívüli mun-
káját megnehezíti, kerüljék a korcsmákat és 
általában a háborús időkhöz méltó lelki emel-
kedettséggel legyenek érdemesek a trón és 
haza védelmében vallás és nemzetiségi Kü-
lönbség nélkül a nagy jövőre hivatott nagy 
nemzet fiaihoz. 

Szeged, 1914. augusztus 8. 

— A király köszönete Szegednek. Kö-
zöltük azt a hódoló táviratot, amit a minap 
tartott jótékonysági nagygyűlésből küldött 
Szeged közönsége nevében Cicatricis Lajos 
dr. főispán a királynak. Őfelsége válasza 
pénteken érkezett Szegedre Darnváry kabi-
netirodai főnök utján s szószerint a követke-
ző: 

öcsászári és Apostoli Királyi Fel-
sége Szeged szab. kir. város lakosságá-
nak a hadba hívottak hátramaradt csa-
ládtagjai segélyezése céljából összehívott 
nagygyűlésből küldött hódolatát meg-
elégedéssel fogadni és szíves köszönetét 
n yiilvánitani méltóztatott. 

Legfelsőbb parancsra Darnváry s. K. 
— Budapesti haditudósítók a harctéren. 

Budapestről táviratozzák: A budapesti lapok 
haditudósítói — összesen tizen — pénteken 
délelőtt a harctérre lUuztak. 

— Halálozás. Korláth Pannika augusz-
tus hatodikán este nyolc órakor hosszas 
szenvedés után elhunyt. Temetése szombaton 
délután négy órakor lesz a Boldogasszotiy-
sugárut 18. számai gyászházból. A haláleset-
ről a család a következő gyászjelentést adta 
ki: 

Konlátházi Korláth Kázmér a maga, va-
lamint neje született Endrényi Rózsika, gyer-
mekei: Kálmán és Margit, ngy a nagyszámú 
roKonság nevében is megtört szívvel jelenti 
felejthetetlen szeretett leányának, illetve test-
vér és rokonnak 'kór-Iá tiházi Korláth Panni-
Kának folyó hó 6-án este 8 órakor, életé-
nek 18-ik évében, hevsszas, szenvedés után 
bekövetkezett gyászos elhunytát. A megbcl-
doguir hűli tetemei folyó hó 8-án délután 4 
órakor fognak a Boldogasszony-sugárut 18. 
szám alatti gyászházban a iramai katholikus 
szertartás szerint beszentel te tini s onnét a 
belvárosi sírkertben örök 'nyugalomra he-
lyeztetni. Az engesztelő szentmiseáldozat fo-
lyó hó 8-án reggel 8 órakor fog a belvárosi 
Szent Demeter templomban a Mindenható-
nak bemmattni. Áldás és béke lengjen a ko-
rán elhunyt hamvai fölött! 

A SZERB KONZULOK. 
Bécsből jelentik: őfelsége a monarchiá-

ban a szerb konzuli hivatalok vezetőitől az 
ekszekvaturt megvonta. (Hogy a külföldi 
konzul a belföldön ilyenül elismertessék és 
működhessék, ahhoz a belföldi kormánynak 
engedélye, hozzájárulása szükséges. Az en-
gedélynek megadása az ekszekvatur által 
történik. A kormány jogosítva van a neki 
nem tetsző vagy nézete szerint nem alkal-
mas konzultól az ekszekvaturt megtagadni. 
Az ekszekvatur tehát annak az elismerésé: 
is képezi, hogy a konzul nem ingrata per-
sona. Az ekszekvatur hatálya megszűnik, ha 
a külföldi kormány, aki a konzult kirendelte 
a megbízást, vagy pedig a belföldi kormány 
az ekszekvaturt visszavonja.) 

i í S S S H B S S a S H E a E ^ C i i é 1 

Férfiak és nők, 
kik hajlandók lapot 
árusítani, napi 2-3 
órai foglalkozással, 
naponta 4-5 koronát 

kereshetnek. 
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