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délmagyarország
Drinápoly körül.

A bolgárok rendkívül merész ostromot
intéztek Drinápoly ellen. Ezúttal a keleti erődöt támadták meg s borzasztó küzdelem után
átvágták a sövényeket, elfogattak 12 nehéz
ostromágyút, 4 gyorstüzelő ágyút, foglyul
ejtettek hatszáz embert, köztük nyolc tisztet.
A főerődöt már egy kilométerre közelitették meg.

kellene fizetnie a vállalatnak. Ujabban azonban két évi halasztást kért, A tanács a halasztásit 1915-iig megadja.

Közgyűlés előtt.
— Interpelláció. — Indítványok. —
(Saját tudósitónktól.)
Szerdán, holnap
délután négy órakor tartja a város törvényhatósági bizottsága március havi közgyűlését, amelynek a programján megérzik az ünnepi hangulat s aligha lesz valami izgalmas.
Ha csak isimét a színházzal kapcsolatos interpelláció körül nem támadnak viták. A
tárgysorozat többi része csupa, úgynevezett
sima ügy, amelyek nagyobb hullámok felkavarására nem alkalmasak. Mindamellett
a tárgysorozat nagyon terjedelmes.
Wimmer Fülöp interpellációt intéz a tanácshoz a szinügyi bizottság ujólaig történt
megválasztásía dolgában. Az inteirpelláoiiót
lapunk vasárnapi számában ismertettük. Azt
kérdezi a tanácstól, miért választotta meg újra a szinügyi bizottság lemondott tagjait, a
mikor ő olyan indítványt terjesztett a legutóbbi közgyűlés elé, liogy ezentúl ne a tanács, hanem a közgyűlés válassza a szinügyi
bizottság tagjait. Indítványát a közgyűlés
a szervező bizottság elé utalta, tehát hallgatólag helyeslelte, mi az oka ennélfogva annak, hogy a tanács a közgyűlés álliálsponltjávai szemben mégis ragaszkodik aíhoz, bogy
ő vá'laissza meg a szinügyi bizottság tagjait.
A tanács ma délelőtt tartott előkészitő üléséiben foglalkozott az interpellációval és azt
feleli rá, hogy a szinügyi bizottság tagjainak ú j r a való kinevezése szükséges volt,
mert a szervezési szabályrendleilet. értelmében
a bizottságnak állandóan működni kefll. Az
pedig — móndja a tanács — hogy a lemondott bizottsági tagokat ú j r a megválasztották,
nem "jelenti azt, liogy a közgyűlés az inid.itvámyt végérvényesen el nem fogadhatja.

Kispéter István
az aviatikában,
-

Repülőgép, amely csak gurul. —

(Saját tudósitónktól.) Ilyen cim alatt egy
izben már irtunk Kispéter István, egy szegedi gyári munkás találmányáról: a legA csataldzsai török sereg átakarta vágújabb rendszerű repülőgépről. Kispéter Istni magát a bolgár csapatokon, hogy eljusván, mint aviatikus, ugy került a nyilvánosson Drinápolyhoz és fölszabadítsa a várat.
ság elé, hogy pár héttel ezelőtt beadványt
intézett a tanácshoz, amelyben több száz
A bolgárok csellel éltek, visszavonultak,
korona segélyt kért találmánya elkészítésémajd amikor a törökök nyolcszáz méterre
hez. Reményteljesen ecsetelte Írásában a
voltak, hirtelen visszacsaptak rájuk. Nagy
várakozásokat, amelyeket gépéhez füz és biharc fejlődött, melyben a bolgárok maradtak
zonyosra vette, hogy a feltalálók között ő
győztesek és visszaverték a törököket, akik j
nyeri majd el a legelső dijat.
A tanács szakértői véleményt akart
vad futásban menekültek. Veszteségük igen j
hallani,
mielőtt érdemlegesen foglalkozott
nagy.
volna Kispéter István képeimével. Átiratot
Szkutari és az idegenek.
intézett Tordai Imréhez, a szegedi felsőipariskola igazgatójához s kérte, hogy vizsgálja
Cettinjéből jelientik, hogy Montenegró :
meg a gép rajzát és mondjon kritikát a tatiltakozott az ellen, hogy Ausztria-Magyarorlálmányról. Tordai igazgató most készült el
szág beavatkozott Szkutari ügyébe. Különöa bírálattal, amelyből kiderül, hogy Kispéter
sen a fenyegetőzés ellen tiltakozott. Egyben
István találmánya ugyan találmány, de —
kijelentette, hogy megengedi, miszerint Szkunem repülőgép. Csak az akarna lenni, ha
tarit az idegenek elhagyják, viszont hozzáegyáltalán a levegőbe tudna emelkedni. Prifűzi, hogy ezt nem a monarchia beavatkozása
mitív dolog, a földön szépen gurul — semmi
miatt teszi.
,
több. Igy tehát Kispéter István végleg kiesett
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az aviatikából s a várva-várt dicsőség merő
Konstantin király Szalonikiben. Szaloábránd
volt csak. Tordai Imre véleménye, a
nikiból jelentik: A királyi yacbt, fedélzetén !
melyet a tanácshoz terjesztett, teljes szöveKonstantin kiráilylyal, a hercegekkel és Ve- \
gében igy szól:
nizelos miniszterelnökkel a köd miatt 24 órai j
Nagybecsű megkeresésére van szerencséim
késéssel érkezett meg. A Mária Terézia, Goe- i
Regdon Károly dr. a tüdőbaj terjedésé- értesíteni a tekintetes tanácsét, hogy Kiiepében, Bnuix, Yarmorath és Uralaz nevü iclegen ' nek korlátozása érdekéiben tesz indítványt, a teír Istváin szegedi lakos, gépgyári munkás
hadihajók üdvözléseket .adtak. Az Amfitrite í közgyűlésnek. Kéri, bogy a tanács nevezzen az általa föltalált .repülőgépről a tisztelettel
yaetílra királyi lakhely közeliében vetett bor- j ki egy bizottságot, amely megfelelő intézke- csatolt rajzot mutatta he. Amennyire a prigonyt, .az Uralez ágyúnaszád mellett. Kon- j déseket tegyen.
mitív rajzból kivehető, úgyszintén folyamodó
stafntiin királyt Olga anyakirályné és testve- \
Pick Jenő a szegedi paprika hírnevére szóbeli fölvilúgositásai szerint, nevezett egy
rei fogadták, mire valamennyien György ki- j
káros
és olcsó spanyol-paprika: beözönlése kétfedelű repülőgépet kíván készíteni, amerály rlaviataláönoz mentek. A holttestet szerellen lép egy indítvánnyal a közgyűlés etó. lyet lábbal hajtott, légcsavar tartana üzemdán vagy csütörtökön viszik át Athénbe. A
Már egy izben, régebben, hasonló célzatra in- ben. A repülőgépek fejlődésének első éveikirályt megérkezésekor a tengerparton összeben mindazok a többé-kevésbhé járatlan egyé
gyűlt néptömeg lelkes ovációkkal fogadta, a dítványt tett. Azt ajánlja .ezúttal, hogy a nek, akiknek képzeletét izgatta e föladat,
város
bérlőit
kötelezzék,
hogy
földjieik
bizomelyeként a király meghatva köszönetet is
ugyanily módon kívántak repülőgéphez jutintett. Az ovációk később a palota előtt meg- nyos részét paprikával ültessék be és igy moz- ni. Folyamodó tervezete tehát semmiféle u j
dítsák elő a termelést. A tanács az indítványt
ismétlődtek, amig a király az uralkodó csanem
fogadja el, mert az nehezen volna meg- gondolatot vaigy szerkezetet nem tartalmaz.
lád tagjaival az ablaknál mleg nem jelent. A
A repülőgépnek a levegőben való fönitartásávalósítható. Tudomására hozza azonban a ra legalább 30—40 lóerőnyi munkakifej tás
király a hadsereg főparancsnokságát megközgyűlésnek, hogy a Bodoími-réten, a város | szükséges. Ezt emberi erővel kifejteni nem
tartja. A főhadiszállást Szalonikibe helyezik
nyoleholdás
konyhakertészeti telepén a pap- | lehet és igy kétségtelen, hogy >a folyamodó
át.
rikát nagyobb mennyiségben termeszti. Ezen- által tervezett repülőgép sem fölemelkeldlni,
Általános sztrájk Belgiumban. Brüsszel- kívül értesíti a közgyűlést arró.1, hogy a föM- sem a levegőben fön.maradni nem fog. A rajből jelentik: A szociáldemokrata-párt .nagy- miiveHési miniszter szakértőt küld, aki a pap- zon látható, fölötte niaiv elrendezésű hicilklirikatermelés fejlesztésére és ezzel a paprika kerekek első szempillantásra is mutatják,
gyűlése túlnyomó többséggel kimondotta az
olcsóbbá
tételére szakszerű tanácsokkal fog bogy folyamodó a tervezett készülékének
általános sztrájkot, de Vanderwelde ellene
voftt a határozat meighozatalánok. Az álta- szolgálni.
alapeszméjével sincs tisztában. A rajzon látFranki Antal inditványozza a közgyűlés- ható szerkezeti megold,ások és kormányzói alános sztrájk április 14ükén fog kezdődni,
nek, hogy Kovács Istvánról, a nemrég el- pátok mindennemű hozzáértés teljes hiányáhunyt
népiskolai igazgatóról, érdemei elis- ra vallanak. Ezek alapján tiszteletteljes néMeghiusult merénylet a nagy vezir ellen
meréséül
utcát nevezzen el Felsővároson. zetem odairámyul, liogy folyamodé úgyneveKonstantinápolyból
jelentik: Az rfju-török
Ajánlja,
begy
a Szentgyörgy-téri iskola mel- zett találmánya komoly tárgyalásra igényt
kormánnyal elégedetlen katonai körök forrongása egyre tart s különösen mióta a béke lett lévő névtelen utcát nevezzék el Kovács nem tarthat.
István után. A tanács az indítvány elfogakilátásai megnövekedtek, egyre veszedelmeEszerint nincs más hátra, minit napidását javasolja.
sebb arányokat ölt. Sztambulban száznál több
rendre térni a találmány fölött a városnak,
Az alsótanyai iparvállalat részére nakatonatisztet tartóztattak le, a kik becsméde magának Kispéter Istvánnak is.
gyobb területet adott a város részben inrőleg nyilatkoztak a jelenlegi kormányzati
gyenes, részben igen csekély áron, oly fölté- i m s i a ! e a g b b i b b a b e b a b b h a i i a ! 3 b
rendszerről. A legutóbbi szemafikon szintén
tellel, hogy ott konzervgyárat, gőzmalmot,
elfogtak több embert, akik katonáknak öltözve Mahmud Sefket basa nagyvezér ellen po- t gabona raktárai, födött istállóikat ós hara „délmagyarország" telefonszámai
kolgéppel merényletet terveztek.
Lutfí mű- minc munkáslbázat ópitsen. Két év alatt kelnappali szerkesztőség
305
szaki hadnagy házában robbantó anyagokat lett volna ezeket a létesít menyeket fölépíteni.
éjjeli szerkesztőség
10—83.
találtak. Tegnapelőtt a városban pamfleteket | de eddig csrapán a gőzmalmot építették föil.
kiadóhivatal
305.
találtak az ifjú-török komité, Mahmud Sef- | A tanács ezt helyszíni vizsgálattal ás megkiadótulajdonos
ket basa elődei, Hakki és Szaid, Dsavid és I állapította. A szerződési föltételek szerint ez81.
í ért kötbér fejéhen összesen 13.603 k o r o n á t *
Talaat és Enver bej ellen.
Török vereség Csataldzsánál.

legszebb és legmodernebb kivitelben,

Braun Viktornál

Szeged, Vár-utca 7. szám.
Telefon 77-11.

Telefon 77-11.

A legkedvezőbb fizetési feltételek!

