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Bratianu az antanthoz akas* oá^tolnia 
— A romániai helyzet. — 

Bukarest, julius 29. A Dreplaiea jelenti: 
Miután Konstantin király a vezető politiku-
sokat kihallgatáson fogadta, magjelentek 
előtte a konzervatív párt vezérei is: Carp 
és Rosetti volt miniszterelnökök. A két mi-
niszterelnök, — akik a központi hatalmak 
hívei — kijelentették, hogy eddig minden 
politikai harctól távol állottak, de most hogy 
Bratianu elhatározta, liögy másk ülpolitikát 
folytat, akcióba fognak lépni. Kérjék a ki-
rályt, hogy az összes pártok vezetőit korio-
natanácsra hivja össze, nehogy 1 Bratianu 
egyedül határozzon. 

Német csapatok útban 
Románia felé. 

Berlin, julius 29. A Berliner Tageblatt 
jelenti: Románia most éli sorsidöntő óráit. 
Bár nem valószínű a háboru eddigi 'tapasz-
talatai alapján, hogy az ellenség időleges 
sikerei befolyásolnák Romániát és elsietné 
a dolgát, mégis lehetséges, hogy Románia 
tényleg az antant barátja. A döntésre Való 
elhatározás bármilyen irányban is valószí-
nűleg csak hosszabb idő multán történik. 
Mindenesetre figyelmeztetjük Románát, ne 
gondoljon az Olaszországgal hasonló lehető-
ségre, hogy Németország nem üzent hadat 
Olaszországnak. Szolidárisak vagyunk az 
osztrák-magyar monarchiával, amint vol-
tunk a Szerbia elleni hadjáratban és a Gö-
rögországgal szemben tanúsított magatar -
tásban. Németország teljes erejével a mo-
narchia oldalán van, amit bizonyít az is, 
hogy német csapatok útban vannak az er-
délyi román határ felé. Ez föltétlenül elosz-
lat minden kétséget Németországnak Romá-
niával szemben követendő magatartása felől. 

Augusztus 14-ikig meglesz 
a döntés. 

Bukarest, julius 29. Végleges döntésre 
román kormány az antant részéről nem ka-
pott határidőt. Bratianu kijelentette bizal-
masai körében, hogy legkésőbb agusztus 
14-ig dönteni fog. A román kormány most 
is keres valamilyen módot, hogy időt nyer-
jen a harctéri helyzet még kedvezőbb ala-
kulásáig. Olyan katonai és diplomáciai meg-
oldásra törekednek, amely az antant érde-
keit elsegitené anélkül, hogy a központi ha-
talmak azt kííogásoilihatnák. 

Románia állásfoglalása m orosz 
harctéri helyzettől függ. 

Frankfurt, julius 29. A Frankfurter Zei-
tung jelenti: A Romániából érkező hangulat-
jelentések az utóbbi napokban erősen ellent, 
mondanak egymásnak. Azt beszélik, hogy 
Bratianu miniszterelnök egyszer ugy nyilat-
kozott, hogy az ő politikájának barométere 
az osztrák-magyar—orosz front harctéri 
helyzéte. Ennek a vezető államfér fiúnak po-
litikáját ez a mondás csakugyan helyesen 
jellemzi és aki ezekben a kritikus napokban 
a romániai politika alakulását megfigyelni 
igyekszik, az jól teszi, ha a hadihelyzetet s 
különösen a keleti harctéri helyzet esemé-
nyeit figyeli meg és természetesen mindazt, 

ami közvetve vagy közvetlenül erre a harc-
téri helyzetre befolyással lehet. 

A román katonai attasét nem 
engedték he Bulgáriába. 

Genf, julius 29. A Maiin-nak jelentik 
Bukarestből: A szófiai román katonai atta-
sét, Tenescot, aki a minap állomáshelyére 
akart utazni, nem engedték bolgár területre, 
bár minden formalitásnak eleget tett. Visz-
sza kellett térnie Bukarestbe, ahol jelentést 
tett a dologról. 

A Balkán Németország éléstára. 
Bern, julius 29. A Stampa párisi tudó-

sítója jelenti, hogy Georges Leygues, a 
kamara külügyi bizottságának tagja rámu-
tatott arra, hogy Németország számára 
mérhetetlen előny, hogy a Balkánnal és Kis-, 
ázsiával helyreállíthatta összeköttetését. 

— Ezekről a területekről Németország 
óriási mennyiségű gabonát és szarvasmarhát 
szerez be. Amig Németország előtt nyitva 
van a Balkán és rendelkezik a vasúttal es 
a Dunával, addig csak illúzió a blokád. 

Orosz hajóflotta-különitmény 
román vizeken. 

Bukarest, julius 29. Szulinából jelentik, 
hogy nagyobb orosz hajóflotta-különitmény 
a Duna toikolaía közelében cirkál. Buka-
restben nem tudják, hogy a különítmény mö-
gött nem rejlenek-e szállitógözösök, amelyek 
Bulgáriában akarnak csapatokat partra ten-
ni. Repiben nagyon élénk katonai élei vn. 

200.000 főnyi orosz katonaság 
a román határon. 

Bubarest, julius 29. A Seara jelenti, 
hogy az oroszok ujabb csapatokat hoztak ct 
román határra. Az orosz őrök szerint leg-
alább 200.000 főnyi csapatot vontak itt ösz-
sze és állítólag maga Ruszkij tábornok fog 
ezen csapatok élére állani, hogy az expedí-
ciós sereg céljait sikeresen megoldhassa. 

Török hivatalos jeSenüés. 
A M. T. 1. jelenti Konstantinápolyból: 

A főhadiszállás közli julius 28-án: 
Inak-front: Felakieh szakaszában sem-

miféle hadmiiveletek nem voltak. 
Fufmt-szakasz: Kománál csapataink 

néhány élelmiszerszállitó ellenséges hajót 
zsákmányának 'és ez alkalommal kilenc an-
golt megöltek és négyet megsebesítettek. 

Penizsa-front: Ujabbi jelentés nem ér-
kezett. 

Kaukázus-front: A jobbszárnyon az el-
lenség ágyútűz és puskatüzelés után több 
földerítő osztagot küldött előre, melyek lö-
vészárkainkhoz közeledni igyekeztek. Az el-
lenséget mindenütt tüzelésünkkel visszaker-
gettük. Egy ellenséges lovasosztagot ágyú-
ink heves tüzeléssel szintén megfutamítot-
tak. A centrumban és a balszárnyon semmi 
jelentős esemény. 

Julius 16-ikán egy angol repülőgép, a 
mely egy angol hajóhpl szállott volt fel és 
amelyet f rímei a torpedónaszádok támogat-

re. Néhány gyermek és egy asszony meg-
sebesült. 

Egyiptomi front: Katea környékén a 
járőrharícok reánk kedvezően folynak, 
tak, bombákat dobott Haiffára és kömyéké-

Szegedi tisztviselők 
közös konyhája. 

— A szervező-bizottság alakuló értekez-
letet hiv egybe. — 

(Saját tudósítónktól.) A szegedi tiszt-
viselők körében, mint már jelentettük, moz-
galom indult meg egy közös konylha felállí-
tása érdekében. Miután a mostani súlyos 
megélhetési viszonyok között alig kínálko-
zik megfelelőbb mód arra , hogy a tisztvise-
lők a háborús drágaság ellen védekezzenek, 
az eszme mindjobban tért hódit és a köze-
lebbi időben a megvalósulás stádiumába lép. 
Értesülésünk szerint dr. Somogyi Szilvesz-
ter polgármester nagy érdeklődéssel kísért 
az akciót és kilátásba helyezte, hogy a vá-
ros a maga részéről támogatni fogja a moz-
galmat, mert a hatóságnak is érdeke, hogy 
a tisztviselők megélhetési gondjai enyhül-
jenek. A közös konyha részére a Stefánia-
kioszk helyiségeit, mint közöltük, díjtalanul 
engedi át a város és a hatóság gondosko-
dik arról is, hogy a közös konylha számára 
a szükségleteket — kellő anyagi garancia, 
illetőleg készpénzfizetés mellett — besze-
rezze. 

A szervező-bizottság szombaton dél-
után a kaszinóban gyűlést tartott, amelyen 
megbeszélték a közelebbi teendőket. A szer-
vező-bizottság tagjai örömmel számoltak be 
arról, hogy az akció a tisztviselők körében 
kedvező fogadtatásra talált és elérkezettnek 
látják az időt arra, hogy az előkészítő mun-
kálatok befejezése után értekezletet hívja-
nak egybe, amelyen a közös konyha létesí-
tésének terveit előterjesszék és elfogadásra 

' ajánlják. 

Az eddigi kombinációk szerint a közös 
konyha ellátásában csak tisztviselők része-
sülnének, akik nemcsak a közös konylha 
helyiségében étkezhetnének, hanem az éte-
leket a később megállapítandó díj lefizetés^ 
ellenében íházhoz is szállíttathatnák. Szó 
van arról is, hogy a tisztviselők a közös 
konyha révén élelmicikkekihez juthassanak, 
ha erre való igényüket az intéző-bizottság-
nak bejelentik. 

A közös konyhának természetesen első-
sorban az ad létjogosultságot, hogy olcsó és 
jó ellátásban tudja részesíteni a tisztviselő-
ket. Mind a két föltételt garantálja az, hogy 
a közös konylha nem üzleti haszonra dolgo-
zik, a helyiségért nem kell fizetnie, az anya-
gokhoz a hatóság utján beszerzési áron jut 
ós hogy az ételek elkészítésére a közös 
konyha ellátásában részesülő úriasszonyok 
vállalkoznának, . akik fölváltva végeznék a 
közös konylha körüli teendőket. Ezek azon-
ban már oly részletkérdések, amelyek csak 
akkor nyerhetnek végleges megoldást, ha a 
közös konjiha felállítása a kellő számú je-
lentkezések folytán biztosítható lesz. 

Nagyon kívánatos, hogy a szervező-
bizottság utján összehívandó alakuló érte-
kezleten a tisztviselők impozáns számiban 
jelenjenek meg, hogy a közös konylha létesí-
tésének szükségességét demonstrálják. 


