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hegyszorost, Beogradsiktól délre. Ennek 
folytán a bolgárok utja szabadon áll Nis-
be. A Köprülinél levő Szveti-Nikola bevé-
tele által a bolgárok Üszkübbe is utat nyer-
tek. A görögök visszavonulási utja Jenid-
se-Vardárba el van vágva. 

BEKERÍTETTÉK A MORAVA-HADOSZ-
TÁLYT IS! 

Szófia, julius 7. A krivoláci csata két 
nap és két éjjel tartott és tegnap délután 4 
órakor ért véget. A tizenkétezer emberből 
álló szerb sereg, amely jelentékeny tüzérség-
gel volt fölszerelve, kétségbeesetten védeke-
zett. Már szombat este segítségére jött a 
szerbeknek Köprüli irányából a Morva-had-
osztály. Éjjeli ütközet fejlődött ki. A bolgá-
roknak mindent el kellett követniök, hogy a 
MOrva-hadosztályt is körülzárják, mert kü-
lönben a Timok-'hadosztály körülzárása ér-
téktelen lett volna. A Morva-hadosztály tel-
jes erővel nekifeszült, hogy a bolgár sereget 
áttörje. Rendkívül heves harcok után a szer-
bek kénytelenek voltak a bolgárok vehemens 
támadása elől a Szveti-Nikola hegyszorosba 
visszavonulni, ahol őket a gyorsan odaérke-
zett Tosev tábornok körülzárta, ugy, hogy 
ott a Timc/H-hadosztálytól körülbelüli husz 
kilométernyi .távolságban kénytelenrttellef-
len tétlen nézője volt annak, hogy a bolgárok 
a Timok-hadosztályt megsemmisítették. Üsz-
kiibből érkezett utasok beszélik, hogy az 
ovce-pölje fensik egészen tele van szerb ha-
difoglyokkal, halottakkal, sebesültekkel és 
győzelmi jelvényekkel, amelyek a bolgárok 
kezébe kerültek. A szerbek trénje, mely szin-
tén a bolgárok zsákmánya lett, kitűnően volt 
fölszerelve. 

BOLGÁR BRAVÚR. 

Szófia., julius 7. Szombatról vasárnapra 
forduló éjjel hat szerb zászlóalj a Szveti Ni-
koil.a szorosnál, Belogradsiktól délre megtá-
madta a bolgár hadállásokat. A szerbek azon-
ban, amikor a bolgárok ellenük fordultak, 
megfutamodtak és ihat. ágyujok ta boltgórok 
zsákmánya .lett. Sveti Nikola nem téveszten-
dő össze .a hasonló nevü és Köprülünél fekvő 
Szveti Nikolával, ahol a bolgárok a Morava-
hadosztátyt bekerítették. 

Szófia, julius 7. Alighogy a Timok-had-
osztályt megsemmisítették, annak hire jön, 
hagy az Egripalánlm-Kraiovo és Kumanovo 
között operáló Morasva hadosztályt Tosev tá-
bornok egy zseniális támadással bekerítette, 
tehetetlenné tette és megtizedelte. 

KIÉ KRIVOLÁC? 
Belgrád, julius 7. A szert) sajtóiroda je-

lenti: A bolgároknak az volt a tervük, hogy 
váratlan támadással áttörik harcvonulunkat 
és hatalmukba ejtik a macedóniai területeket, 
amelyeket csapataink tartanak megszállva. 
Jelentékeny csatározásokkal akarták a fö-
harcot előidézni. Csapataink, amelyeket a 
bolgárok támadása meglepeti, csak tömörü-
lés után igyekeztek visszaverni a támadást. 
A hétfő reggelig tartó harc után sikerült visz-
szavetni a bolgárokat, akik igy nem érték el 
politikai céljukat. A seregek harca után már 
nem lehetett beszüntetni a harcokat s csapá-
taink lassah-lassan áttértek a támadásokra. 
Hadseregünk nagy előnyben van a bolgárok-
kal ,szemben. A bolgárok jobb szárnyát szét-
szórtuk és a Pregánica másik partjára üz-
tiik. A bolgárok !teljes rendetlenségben vonul-
tak vissza és nagyszámú fegyvert és lőszert 
hagytak hátra. Az egész küzdelem alatt a 
bolgárok csak jelentéktelen eredményt értek 

el csapatainkkal szemben. öt napon és éjje-
len át tartó harc után csapataink, amelyek 
eddig a számra sokkal nagyobb bolgár had 
seregnek hősiesen ellentállottak, kénytelenek 
Voltak hat kilométernyire visszavomúni és 
igy jütottak a bolgárok Krivolác birtokába 

A bolgárok ezen eredménye csapataink-
kal szemben nem biztosított a bolgároknak 
fontosabb poziciót és a szerbek által elért 
eredményekhez viszonyítva, elenyészően 
csekély, mert azok igen nagyfontosságú po-
zíciókat kerítettek hatalmukba a jobb szár-
nyon. A jobb bolgár szárnnyal szemben álló 
csapataink mélyen behatoltak a bolgár te-
rületre, mig a bolgárok .csak Krivolácnál 
nyomulhattak a mi területünkre. A Rejcsani 
Rid melletti harcok után, amelyeknél a bol-
gárok jobb szárnya vereséget szenvedett, a 
szerb csapatok folytatták a harcot Genew 
tábornok csapatai ellen, amelyek a bolgár 
hadsereg szélső jobb szárnyát képezték Kit-
k.a Sztriska táján. Tegnap délután négy óra-
kor a szerbek rohammal elfoglalták a Kitka 
hegyet. A szétszórt bolgár csapatok teljes 
rendetlenségben vonultak vissza a régi bolgár 
határ felé. Az elmúlt hét harcia hevesebbek 
és véresebbek voltak, mint az egész balkáni 
háború csatái. A harcokban nagy tömegek 
vettek részt és mindkét részen nagy volt a 
veszteség. A szerbek vesztesége tizenötezer 
ember, akik harcképtelenné váltak. A bolgá-
rok veszteségei husz-huszonötezer emberre 
rúgnak. 

ELUTAZTAK! 
Szófia, julius 7. A bolgár kövei.okot Bel-

grádból és Cettinjéből visszahívták. Az ottani 
bolgár alattvalók védelmét Oroszországra 
hízták. A Szobránje ülését holnapra egybe-
hívták. 

Szófia, julius 7. A szófiai szerb ügyvivő 
ma jegyzéket, ad át a bolgár kormánynak, a 
mely szerint .a bolgár csapatok álnok táma-
dásai bizonyságai annak, hogy a bolgár kor-
mány hadüzenet nélkül megkezdte a harcot 
Szerbia ellen és ezzel széttépte a szövetségi és 
barát i köteléket. Ennék következtében Szer-
bia ma. minden összeköttetést megszakítva 
visszahívja követét. Tosew itteni bolgár kö-
vettel közölték e jegyzék tartalmát. 

Szófia, julius 7. P.an.as görög követ eluta-
zására való tekintettel a bolgár kormány 
visszahívta athéni követét és megbízta, hogy 
a bolgár követség levéltárát adja át megőrzés 
Végett az orosz követnek. 

Athén, julius 7. Misev Hadzsi bolgár kö-
vet a követség személyzetével tegnap este el-
utazott Athénből. 

ROMÁNIA KÉSZÜLŐDIK. 
Bukarest, julius 7. A mozgósitás hatása 

lassan-lassan megnyilatkozik a közigazgatás 
minden ágában. A kisebb hivatalokat sze-
mélyzet hiányában bezárták. A lapok két ol-
dalon jelennek meg, ami ugy a személyzet 
csekély számával, mint a papirhiánnyal ma-
gyarázható. Egyes kereskedők kisérlete, 
hogy az élelmiszerek árát fölemeljék, tünte-
tésre adott okot s ez alkalommal egy üzle-
tet összeromboltak. A kereskedelmi miniszter 
szombatra egybehivta az ország kereskedel 
mi kamaráinak elnökeit, hogy a drágaság 
megakadályozására teendő intézkedések fe 
lett tanácskozzanak. A kocsiforgalom is 
úgyszólván teljesen megakadt. A királyné 
holnap ideérkezik, hogy a Vörös-kereszt ve-
zetését átvegye. A trónorökösné pedig elő-
kelő hölgyek támogatásával a vidéki szol-

gálatot szervezi meg. Tegnap az indiai fél 

hold betegápoló csapatai is ideérkeztek. 
A hadsereg főparancsnokává Károly ki-

rály Ferdinánd trónörököst nevezte ki. 
A hadügyminiszter ma fölszólította a 

metropolitát, hogy minden kerületből három 
lelkészt küldjön ki tábori lelkésznek a had-
sereghez. 

A szegedi országos tenisz-
verseny. 

— A második és harmadik nap. — 

(Saját !tudósítónktól.) Színes és mozgal-
mas odakünn a világ, csupa fehér toalett a 
tenniszversenv tája, csupa izgalom és szen-
záció. Itt-ott a budapesti atlétikai klub dresz-
sze tarkítja a csoportokat; napbarnított, ke-
mény arcélű, érdekes fiuk sorakoznak a háló 
mellett és fáradtan előkelő pillantásokat lö-
vellnek a tribün szépei felé. A verseny külső 
Vére határozottan nagyon vonzó és változa-
tos. Két grund között áll az alkalmi tribün, 
melyen a snort legkitartóbb bivei tanváznak 
és lesik a versenyeredményeket. A nézőkö-
zönség mindhárom helyi tenniszklub tagjai-
ból alakul ki: megesik, hogy egv padon a 
..köröszténv katolikus" pálva legelitebb tár-
tóvásrá elfér a liberális vallásfelekezetek hi-
veivel. íme a bizonyság, hogy csak az alkal-
mat kell megteremtem és a mesterséges vá-
laszfalak maguktól leihullanak. 

A játék színvonala a lehető legnívósabb. 
A kiváló vendég-játékosok között Kehrling 
Béla játékának akad a legtöbb bámulója. Elő-
kelő modorú, fölényes, nvugodt játékos, aki 
holt zikkerre fogja a labdát és csaknem min-
den játszmát könnyen nveri. Feltűnést kelt 
gyors és tulerős labdaosztásával, melyet na-
gvon nehéz ellensúlyozni. Kedvenc forsza a 
villámgyors és erős leütés, melv után ma-
gasra pattan a labda; a kifutó nélkül szűköl-
ködő nálván szinte lehetetlen iiven ütést visz-
szaadni. De rendkívüli élvezetet nvuit Kal-
ledy. Rick Ödön. a két Kelemen és Gaudon 
kátékénak szemlélése is. A szegediek közül 
Pick Lajos és Funák Károly játéka áll ma-
gas színvonalon. 

A nőjátékosok között Kluka Lili határo-
zott. nagv fölénye első pillanatra kitűnik. 
Pompás játékos ez az érdekes, csupa ideg 
teánv. ki rendkívüli elevenséggel és tűzzel 
iátszik. Pick Jenőné és Pick Margit játéka 
nemkülönben erőteiies és szépségekben gaz-
dag a hozzáértőik előtt. Laszgallner Nóra elő-
kelő nyugalmával és biztonságával tűnik ki 
és sok nézője akad a Fischof Ági, SchrAber 
Boca ös Fischof Margit játszmáinak is. Win-
kler Macának, a dúsan lengő, csillogó Lo-
relev-haiát nézik inkább, mely a játék hevé-
ben kibomlott. Szirtes, változatos, élénk ké-
nek mindenütt. A közönség pedig folvton 
változik, iön, megy s biztató tapsokkal kiséri 
a sikerültebb rohamokat. 

A verseny vasárnapi és hétfői eredmé-
nyeit a következőkben közöljük: 

A második és harmadik nap képezte a 
verseny 1 egk.imagasilóbb részét. Ekkor mutat-
koztak be .a legjobb erők s e két napon olyan 
játszmákat láttunk, amelyek nem is országos, 
hanem nemzetközi jellegű verseny keretébe 
literének. Az újonnan bemutatkozottak kö-
zött. volt iKehrling Bélia, a MAC tagja s Ma-
gyarország többszörös ten niszba j noka, aki 
Jegutóbb a páirisi versenyen .a második Ihelyre 
került Játékával a legnagyobb élvezetet sze-
rezte nekünk s a Kehrling; Berecz^-Ordóy, 
Lőbl négyes alatt élvezhettük legjobban cso-
dálatos játékát. 

A szegediek is széipem szerepeltek. Pick 
Margit ki&asszony leverte Oarai Ilonkát, mi-
által .a .döntőbe jutott, Kluka Lilikével egye-
temben, s igy a két első helyet már a szege-
diek oecupálták. Pick Lajos a férfi handicap 

! versenyekben haladt gyönyörűién s fölényes 
győzelmet aratott ellenifelein. Helyezése azon-

ban rendkívül erös munka után sikerülhet, 


