
1912 ápr i l i s 20. 

parancsnoka severiui Sorsich Béla vezérőr-
nagy, a zágrábi Jicnvé.dkerület parancsnoka 
Sarkotic Iván altábornagy, zágrábi hadosz-
tályparancsnok lett. A király végül Székely 
Kázmér szegedi 5. honvédgyalogezredbeli őr-
nagynak, a saját kérelmére megejtett felül-
vizsgálat eredménye alapján, mint rokkant-
nak, mindennemű népfölkelési szolgálatra 
is alkalmatlannak, nyugállományba való he-
lyezését elrendelte. 

Szegedre már Madridból 
is jönnek szélhámosok. 

— Az eldugott félmillió meséje. — 

(Saját tudósitónktól.) Szegeden, ugy lát-
szik, nagyon kevés a szélhámos, mert, nagy 
szükségünk van arra, hogy madridi szélhá-
mosok a buta trükkeikkel befészkeljék ma-
gukat palotás városunkba. Egy szegedi ke-
reskedőt akartak a madridi csalók befonni, 
de tervük nem sikerült. A trükk ügyetlen 
és rossz volt. 

Boldog Spanyolhonban, ahol még kitünőb-
líen virit Ferrer óta a sötétség' ós a butaság, 
élnek azok a szélhámosok, akiknek a leghü-
lyébb trükkje van széles e világon. Ez a 
tény azonban korántsem zárja ki azt, hogy 
a spanyol szélhámosok a régi és némely or-
szágban már töviről-hegyire ismert, a legel-
ső pillanatban is gyanús trükkel sikereket 
érjenek el, mert hiszen némely embernek im-
ponálni szokott az a határozott, grandseig-
neuri föllépés és a szélhámosok levelének ko-
moly hangja. Pedig hát épen ezekben rejlik 
a veszély; ezekkel fogják meg szerencsétlen 
áldozataikat. 

A spanyol szélhámosok trükkjeit fölösle-
ges ismertetnünk. Jól ismeri azt mindenki s 
az alább közölt levél különben is meg fogja 
magyarázni, miben rejlik a ravasz szélhá-
mosság. A trükk is ősrégi már, a legérdeke-
sebb és a legérthetetlenebb a dologban az, 
bogy az évek óta tartó kísérletezések •— mert 
ugy van: kísérletezésekről lehet csak szó, fel-
ülni talán senki sem ül föl nekik — még 
nem fárasztották ki a szélhámosok szövetke-
zetének tagjait. 

Ezúttal Szegedre vetették ki hálójukat ezek 
a szélhámosok, akik a sziklás Spanyolhon 
gyönyörű fővárosában: Madridban élnek. 
Egy szegedi kereskedőt tiszteltek meg leve-
lükkel. öt választották ki kisded játékaik ál-
dozatává. 

Egy előkelő szegedi kereskedő pénteken le-
velet kapott Spanyolországból. A levél egy 
világoskék szinü, 25 centavas értékű spanyol 
bélyeg van ragasztva. 

Amikor a kereskedő fölbontotta a messzi 
földről érkezett levél boritékját, egy sürü 
írással telerótt, német szövegű levél esett ki 
belőle. A levél bevezetése németül a követ-
kező: 

Madrid, den 10/4. 1912. 
Sehr geehrter Herr! 

Wegen Bankrott als Gefangéner in hier 
hitte ich Sie mir zur Zurückziehung von: 
Frankén 800,000 zu verhelfen, welche Sum-
me ich, in Banknoten in meinem auf einem 
französischen %ahnhofe lagernden Koffer 
hezitze! 
Majd befejezi levelét azzal a kéréssel, hogy 

ezt a sürgönyt küldje el neki: 
lhrer sofortigen Rückantwort gerne ent-

gegensehend verbleibe bis auf Weiteres 
ergebenst 

R .de S. 
A levél eleje magyarul: 

Mélyen tisztelt Uram! 
Csalás miatt vagyok bezárva és kérem 

önt, hogy egyik francia vasútállomáson 
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levő 800,000 frank bankjegyet tartalmazó 
bőröndöm megszerzésében segítségemre 
legyen. (A vége:) 

Kérem Önt. a legmélyebb titoktartásra 
és arra, hogy válaszát semmi esetre sem 
levélben, hanem sürgönyileg a következő 
cimre küldje: Szenyor Ibanyéz Miguel, 
Ser vet 40, Madrid. 

Amint láthatjuk, ez a trükk elég raffinál-
tan van kieszelve. Azonban az a hátránya 
van, liogy a nagy pénzösszeg miatt az ,ember 
már a legelső pillanatban is valószinütlen-
nek látja az igazságot, aminthogy az is. A 
legközönségesebb szélhámosság. A nyolcszáz-
ezer frank készpénz, amely egy francia vas-
úti állomáson elhelyezett bőröndben van el-
rejtve, épen olyan ostoba mese, mint az, hogy 
a levél irója a madridi börtönben ül. Bár ott 
ülne, legalább nem okvetetlenkedne mindun-
talan ilyen és hasonló tartalmú levelekkel a 
kiszemelt áldozatoknál. 

Természetes, bogy a szegedi kereskedőnek 
egyéb dolga is volt, minthogy felüljön a 
madridi szélhámosoknak. Nyomban tisztába 
jött azzal, bogy miről van szó és a levelet 
átadta nekünk. Hogy miért nem vitte a rend-
őrségre, annak egyszerű magyarázata az, 
liogy a rendőrség ebben az esetben nem indít-
hat ja meg az eljárást, mert évekig tartaha 
annak lebonyolítása s kérdés, akkor is 
lenne-e eredménye? A legméltóbb felelet a 
levélre: egyáltalában nem venni tudomást 
róla, mint a szegedi kereskedő tette. 

Mi azonban még kötelességünknek tart juk 
másokat is figyelmeztetni a szélhámosokra, 
mert lehet, hogy a levelek küldése most la-
vinaszerüleg meg fog indulni, mint minden 
hosszas hallgatásuk után. Azt hisszük; ezek-
után mindenki tudni fogja, mit gondoljon a 
szélhámosok csábitóhangu irásai felől! . 

Kiöntött a Maros ! 
— Árwiz fenyegeti Szeged környékét. — 

(Saját tudósitónktól.) A szőke Tisza min-
den tavasszal kilép a medréből. Ez az ára-
dás addig tart, mig a Tisza mellékfolyói 
mellett levő hegyekről el nem olvad a hó. A 
TisZa igy áradás ideje alatt impozáns és 
gyönyörű látványt nyújt. Ez a látvány azon-
ban csak addig gyönyörködtet, mig a sze-
lid folyó ki nem lép medréből és szennyes 
hullámaival nem borítja el a tájékot. Mert 
ez is gyakran megtörténik. A mostani ára-
dáfs is veszedelemmel fenyeget. A Tisza 
napról-napra nő. A Tiszamenti községek 
népe aggódva imádkozik, hogy múljon el a 
veszedelem, sok helyen pedig rémülten gon-
dolnak a menekülésre. 

Szegedet nem fenyegeti veszély, de a ha-
talmas gáton tul levő községeket igen. Sőt, 
van hely, ahol már is nagy károkat okozott 
az áradás. 

A napról-napra növekedő viz elöntéssel 
fenyegeti a védőgátaktól kevésbé védett 
községeket. Az ártereik mindenütt viz alatt 
állanak már s a szennyes ár a folyam mep-
tén fölfelé is, lefelé is a védtöltéseket mossa. 

Ha a folyó áradása még pár napig igy 
tart, elkerülhetetlen egy katasztrofális jel-
legű vizár. Eddig nem sok remény van az 
apadásra, mert a Maros és Kőrös még min-
dig árad s a máramarosi havasokban is tart 
az olvadás. A Tisza szolnoki részéről máris 
riasztó hirek érkeznek, de nem csekély a ve-
szedelme a Szeged környéki falvaknak sem. 

Tápén kilépett medréből a Maros s 1500 

Z 

hold földet elöntött. Az elborított terület sze-
gedi birtok, de tápéi szegény emberek bér-
lete. 

Nagyon sok embernek már minden vagyo-
nát elpusztította az áradás, mely ha tovább 
terjed elöntéssel fenyegeti a szomszédos 
szántóföldeket is, amelyeken már szegedi 
emberek gazdálkodnak. 

Nagy és komoly a veszedelem Algyön, hol 
van ugyan védgát, de az nagyon alacsony 
és igy a viz hamar átlépheti a gátat. Maga a 
község lejtősen épült. Már is megkezdődtek 
a védelmi munkálatok. 

Szegedet nem fenyegeti veszedelem, mert 
a szegedi védgát a legkritikusabb helyzetek 
beszámításával készült. Ellenben a szegedi 
tanyavilág már is megérzi az áradást. A ta-
nyai vadvizeknek nincs lefolyásuk, tehát a 
szántóföldeket, legelőket borítják el. Már ed-
dig is nagy károkat jelentenek a tanyáról, 
de a tulajdonképeni veszedelem akkor áll be, 
ha a Tisza áradása fokozódik. 

Munkatársunk több mérnökemberrel 'be-
szélt, akik kijelentették, hogy az áradás még 
tartani fog, sőt fokozódik, mert a hegyeik ol-
dalára rakodott hó még nem olvadt el és a 
mellékfolyók is erősen áradnak. A Tisza-
menti községek már is intézkedtek, hogy az 
áradás komoly katasztrófát ne idézzen elő. 

Harc a Daidanellákban. 
— fiz olasz-török háború. — 

(Saját tudósitónktól.) A török hadügymi-
niszter a következő hivatalos közléseket 
hozza nyilvánosságra: Csütörtökön 24 olasz 
hadihajót láttak Lemnosnál. Pénteken reggel 
5 óra felé egy ellenséges cirkáló és egy el-
lenséges torpedónaszád Számosz előtt meg-
állott és előzetes bejelentés nélkül a ka-
szárnyát bombázta. Hat órakor egy cirkáló 
és egy torpedónaszád jelent meg Rhodostól 
keletre az ázsiai part előtt és elkobozta az 
egyiptomi khedive ott álló yachtját. A 'cir-
káló a rhodosi kikötő előtt vetett horgonyt. 
A torpedónaszád elvágta a távirákábelt. 

Nyolc másik hadihajó megjelent a Darda-
nellák bejáratánál. Délelőtt háromnegyed 12 
órakor az olasz hadihajók megkezdték az 
erődök bombázását, melyek a tüzelést vi-
szonozták. Az ellenség 150 bombát lőtt az 
Orhanie-eröd, 8 bombát Kum Kale és 12 Sid 
el Bahr ellen. Egyetlen lövés sem talált. A 
harcban egyetlen résztvevő katona sem esett 
el és nem sebesült meg. Csak az Orhanie-
eröd kaszárnyájának hálóhelyisége omlott 
be, amely alkalommal egy ló elpusztult. Kum 
Kale és Sid el Bahr hálóhelyiségeiben egy-
egy katona a romok alá került és ott meg-
halt, egy katona megsebesült. Az Ertogrul-
erődből intézett lövés egy olasz hajót talált 
és kényszeritette, hogy elhagyja a csatavo-
nalat. A lakosság körében teljes rend és nyu-
galom uralkodik. 

Konstantinápolyból jelentik: Eddig nyilvá-
nosságra nem hozott portai jelentések sze-
rint a bombázás folyamán megsérült olasz 
hajó más hajók segítségével Tenedos szige-
téig mehetett, ahol sekély zátonyon fönn-
akadt. 
Portai körök attól tartanak, hogy az olasz 
hajók éjszaka fogják megkísérelni a Darda-
nellák kierőszakolását. Szombaton rendki-
vüli minisztertanács lesz, amely hir szerint 

I az olaszoknak Konstantinápolyból való ki 


