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és a hazaszeretet összeolvasztó erejétől
•megedzeliten lélekben fölemelkedve, áldozatkészséggel és szeretettel vannak eltelve őfelsége, az uralkodóház és a haza
szent niagy ügye iránt.
A Magyar Távirati Iroda jelenti, hogy
a közönség esedékes adója befizetése céljából igen nagy számmal keresi föl a z adóhivatalokat, ámbár az állami adók h a r m a dik negyedének befizetési határideje tudvalevőleg csak e hó 15-én jár le. őszinte
örömmel regisztráljuk ezt a tényt, mert
ebből megállapítható, hogy a közönség
ama része, melyet a hazafiúi kötelezettség nem szólított el a távoli harorrrezőkre, állami öntudatának ós nemes áldozatkészségének ily módon igyekszik tanújelét adni.
Helsenkirehen, augusztus 10. Igen
nagyszámú szociáldemokrata
bányamunkás tegnap fáklyákkal és vörös zászlókkal
a Bismarck-szobor elé vonult, itt a fáklyákból máglyát raktak és annak tüzénél
elégették a vörös zászlókat és hazafias lelkesedés közben kibontották a német nemzeti lobogót. A közönsíéig lelkes hangulatban vonult végig a városon és a lakossággal egyesülve tüntetett a német, osztrák
és magyar zászlók sikere mellett.
Hazai Samu báró honvédelmi minisztert a király táborszernagygyá
nevezi ki.

HÉLM AGY AROESZÁG

gadta Wange/ikeim konstantinápolyi német
nagykövet fölajánlott közvetítését és mindkét
részen remélik, hogy a fennálló ellentéteket
hamarosan sikerülni fog békés megegyezéssel
barátságosan elintézni.
KÁROLY ROMÁN HERCEG ÁTUTAZOTT SZEGEDEN.
Károly román herceg augusztus 3-án
indult el Berlinből autón haza Romániába.
Ma délelőtt haladt át Szegeden az előkelő
utas. Hivatalos fogadtatás nem volt, de a
herceget a Kossuth Lajos-sugáruton sokan
lelkesen megéljenezték. A herceg ós kísérete három autóval jött. Károly herceg a
második, hatalmas fehér autóban ült, egy
magyar vezérkari tiszt társaságában. Az
autók a Kossuth Lajos-sugáruton és Széchenyi-téren keresztül haladtak, azután a
hid felé vették utjukait és Újszegeden az
országútra tértek.
TÁBORI POSTA OROSZORSZÁG FELÉ.
Sándor János belügyminiszter héttőn a
következő rendeletet küldte Szegedre, Cicát
ricis Lajos dr. főispánhoz:
Oroszország ellen küzdő csapataink részelje berendezett tábori posta szolgálatát
augusztus 11-én megkezdi. Erről Méltóságodat a legszélesebb közhirrététel végett értesítem-. Beliigymuiiszter.
Visszavertük

a

monfenegróiakat.

•Hivatalos jelentés.) A déli harctéren
négyezer montenegrói Treb'injétő! keletre
határaink felé indult, de visszaverték. Kétszáz halottjuk és számos sebesültjük van.
A Szigetvár nevü cirkáló Antivárinál szétrombolta a montenegrói hajóállomást.
Kelet- és Közép-Galiciában csapataink az egész vonalon visszaverték ,a betörni akaró oroszokat. Egyik helyen a kozákoknak 90 halottjuk van.
Fiuméből tegnap délután
érkezett
Kelet nevü gőzös kapitánya jelénti, hogy
augusztus 4-én Zante szigete mellett nyilt
tengeren Warior angol cirkáló romjaira
bukkant, amelyet valószínűleg Goeben német cirkáló sülyesztett el.

A mai napon érkezett hirek közül különösen nagyjelentőségű az, amely szerint
Románia és Bulgária véglegesen
megegyezett egymással.
Románia a bukaresti
egyezményt megsemmisítette azzal a ténykedésével, hogy ma kimondotta, miszerint
csapatait a Dobrudzsákból kivonja és e területet visszaadja jogos
tulajdonosának,
Bulgáriának. így állván a helyzet, Romániának nem kell attól tartania, hogy ha
KÉMEK ELFOGÁSA.
Oroszország átlépné esetleg a határát, háBerlinből jelentik: Németországban teglótartóztattak.
borúba keveredne a balkáni háború után nap igen sok orosz kémet
Münchenben
letartóztatták
Leuchtenberg
megsértett Bulgáriával, — sőt ha Romáorosz herceget, egész családjával együtt.
niát Oroszország megtámadja, nemcsak a
monarchia, de Bulgária is azonnal a segítBulgária tervei.
ségére siet. Végeredményben pedig a legSzófiából jelentik: Görögország kérdést
Intézett
Bulgáriához, hogy amennyiben Töfontosabb ránk ez a román-bolgár őszinte
rökország Dedeaigacsou' át katonaságot szálés férfias megbékélés.
lítana a görög határra, Bulgária milyen álláspontot foglal na el? Bulgária kijelentette,
Ma délig hir nem érkezett.
hogy neutralitását ezen a vonalon is fenn
fogja
tartani.
Budapest, augusztus 10. Déli 12 óra 30
Diplomáciai
körökben azonban nem veperc. (Hivatalos jelentés.) Sern az északi sem
szik
kornciiyan
Bulgária
ezen kijelentéseit,
a déli hadszíntérről ujabb hiteles hir nem
sőt orosz oldalról figyelmeztetik ismét Bulérkezett. (Miniszterelnökség sajtóosztálya.)
gáriát, hogy nyilatkozatával merőben ellenkezik az a tény, hagy Bulgária a román haOROSZ AVIATIKUSOK MUNKÁBAN.
táron százötvenezer embert koncentrált. (N.
Boroszlóból jelentik: Az orosz aviatiku- T. H.)
sok közül többen megjelentek a város feleli
és a vasúti kocsikra bombát dobtak. A kár
ANGLIA EGY HADTESTET AD.
égés zen jel en ték tel en.
Romából jelentik: Anglia egy hadtesKibékül a török a göröggel.
tei kiild u kontinensre. Valószínűleg a CaKonstantinápolyból jelentik: A német la isi tengerszorosán át, Paris fölött teszik
kormány barátságosan felhívta Törökorszá- át az angol csapatot. Hogy a franciák migot és Görögországot, hogy tekintettel
a ként fogadják az 'angol „nagylelkű", elfennálló helyzetre, differenciáikat igyekezzenek mielőbb békés ition megoldani, ügy a lenben kisded támogatást, azt gondolni leporta, mint a görög kormány szívesen fo- het.
Felelős szerkesztő: Pásztor József. Kiadótulajdonos: Várnay L.

Szeged, 1914. augusztus 11.
Olaszország közbelépése.
é

Berlinből jelentik: A kormánykörökké:
érintkezésben lévő Vossische Zeitung feltűnést keltő cikkben nyugalomra iitti a német
közvéleményt Olaszország várható magatartását illetőleg. Az illető lap azt hangoztatja,
hogy a közönség ne ltürelmetlenkedjék, nyugodjék bele Olaszország bejelentett semlegességébe. A szerződések titkosak, azokat
senki sem ismeri és igy senki sem mondhat
véleményt arról, hogy Olaszország mire var,
kötelezve. Mindenképen ajánlatos, ha a közönség nyugodtan bevárja a fejleményeket.
Rómából jelentik: A Giornale d'ltaha
feltűnést keltő cikkben foglalkozik Olaszország várható magatartásával. A cikk cime:
A semlegesség nehézségei és veszedelmei és
azt fejtegeti, hogy az olasz közvélemény
nagyon is tisztában van azzal, hegy az események nyomása következtében Olaszország
nagyon könnyen quantité négligeable lehet. E
veszedelmet elkerülietidő a nép minden áldozatra hajlandó. Elvárja. — módja a !a.p,
hogy a kormány őrködni fog a haza érdekein és kellő pillanatban megragadja az atkalmat, hogy Olaszország
érdekeiért teljes
súlyával láphesen közbe. A nép jogainak magas védőit fentartás nélkül követni fogia.
AZ UJ BANKJEGYEK.
Budapestről jelentik: Az uj két koronás
bankjegyek legközelebb forgalomba kerülnek.
KÉMKEDŐ POSTAMESTERNŐ.
Hajmáskérröl jelentik: Heine Gusztáváé
postamesternőt kémkedés gyanúja miatt letartották.

Ingyenes munkaközvetítés
a kamarában.
Ma déluffin végleg megalakult a szegedi
ingyenes munkaközvetítő hivatal, mely a háború kitörése óta .ideiglenes helyiségében, ti
városháza 1 l-es száintu szobájában dicséretre és elismerésre méltó működést fejtett ki.
Az alakuló gyűlésen Szalay József dr. helyettes-főkapitány elnökölt és a Szegedi Feministák Egyesület vezetőségének a részérői,
— amely erősen támogatta ezt az akciót. — Kárász Imréné dr.-.né segédkeztek a főkapitánynak a megalakítás munkájában.
Az alakuló gyűlésen a Feminista Egyesület tagjai nagy számmal jelentek meg, továbbá a munkaközvetítő bizottság férfi tagjai és a kereskedelmi kamara vezetői. A gyűlés elhatározta, hogy a munkaközvetítő hivatalt a kamara helyiségében állítják fel és
délelőtt 8 órától 12 óráig tart hivatalos órákat. A hivatalos órák alatt a bizottság tagjai
inspekcióznak, akik díjtalanul szolgálnak niunkakeresőknek minden fölvilágositással és
a munkakeresők elhelyezése is teljesen díjtalanul történik.
A munkaközvetítő hivatal a következő
közlésre kéri föl bennünket:
A hadbahivottak családjainak támogatására szánt akció keretében a munkaközvetítő bizottság hétfőn délután Szeged társadalmának jelentősebb szereplői részvéteié \ el
alakult meg. A bizottság a kereskedelmi és
iparkamara helyiségében állandó működést
fog kifejteni s hivatalos óráit délelőtt 8 órától déli 12 óráig tartja. A bizottság fölkéri
a munkaadókat (iparosokat, kereskedőket,
gazdákat, hivatalvezetőket stb.), hogy alkalmazottkereső igényüket a bizottságnál bejelenteni szíveskedjenek. (Telefon 54. sz.).
Ugyanitt jelentkezzenek a munkakeresők is.
A közvetítés díjtalan.

Nyomatott Várnav L. könyvnyomdájában Szeged, Kárász-
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