Szeged, 1914. december 5.

DÉLMAG Y ARORSZAG

A meghódított Belgrádban,
Zimonyból jelentik: A meghódított Bel- gyönyörűén kikerekített birodalmat, körösgrádba ma reggelig polgárember még be nem körül ragyogó színekben a kerületek címejuthatott, ez a magyarázata annak, hogy a rei.
hivatalos jelentés és a magánértesitések köNagyobb, pittoreszkebb ellentétet
még
zött jelentékeny eltérés van. Az az öldöklő nem. láttam. A magára hagyott, egyébként
harc, amely szinte házról-házra útját állta üres boltban a nagy szerb birodalom térképe
csapatainknak, csakis csapongó fantáziák ké- végső csúcsa a bekebelezett Bécscsel, kint az
pe, — az igazság az, — hogy némi formális utcán pedig cserfalombos bakák, akik mámoellentállás legyűrésével
egyszerűen bevonul- rosan, könnyes szemmel éneklik a Himnuszt.
tunk Belgrádba, amelyből a helyőrség már
ProkSsmáeüó a Belgrádiakhoz,
előtte való/napon kivonult. Ez persze csöppet
Zimony, december 4. A zimonyi nyomda
sem csökkenti diadalunk értékét s csupán a
készítette
azt a proklamációt, melyet legfőbb
történelmi és ujságirói igazság kedvéért teszhadvezetőségünk
Belgrád népéhez intéz.
sziik szóvá.
Nem mint elnyomó ellenség jövünk — igy
György herceg még pénteken
elhagyta
szól
a polgársághoz, melyet arról is felviláBelgrádot, amelyben mindössze 5—6 ezer polgosít, hogy lelketlen kormány, lelkiismeretlen
gári lakos maradt.
agitátorok félrevezetett áldozata. — Csöndre,
A szerbek hétfő estétől kedd hajnalig 221
nyugalomra, munkájának folytatására hivja
lövést tettek Zi'monyra, de csak öt ház sérült
fel a polgárságot, amelynek ez esetben semmeg. Ettől kezdve szünetelt az ágyúzásuk.
miféle bántódása nem esik. A garázdálkodók,
A szerb gyalogság visszavonult és kiiiritette
engedetlenek azonban statáriális bíróság elé
a Száva-'hidat is, amelyet aztán népfölkekerülnek.
,
lőink megszálltak.
'Nyugodt, komoly, méltóságos liangu törA menekülő szerb seregben
monitoraink
ténelmű okmány e proklamáeió,
amelynek
és ütegeink rettenetes veszteségeket
okoztak.
megnyugtató és kijózanító hatása elmaradni
Kedden délben önként jelentkező katonáinknem fog.
ból egy csapat átment Belgrádba és jelentette,
A MAGYAR INTERNÁLTAK SORSA.
•hogy ott nincs katonaság.
Száznál több magydr és osztrák
alattvaSzerdán csapataink birtokukba vették
ló szabadult fel Belgrád bevételekor a szerb
Belgrádot.
Ez csak kis része internált
Egy már Belgrádot megjárt trénhadnagy hadifogságból.
honfitársainknak, a többit magukkal vitték a
meséli:
— A meglehetősen épségben maradt ko- .szerbek dél felé.
Legrosszabbul járt két szerencsétlen horráktól jobbfélé van Milojevics Milos könyvStepanovics
kereskedése. A kirakatban egyetlen hatalmas vát színésznő: Hrvojics Irma és
térkép:
„Istorisko-etnőgrafsk
o-geogmfsku Anka. Tavaly még az eszéki országos színmapu Srba 1915." A háború utáni Szerbia ké- háznak két tagja, tavasszal azonban Belgrádpe. Mindennél ékesebben szóló bizonysága a ba költöztek át. Itt szigorú internáltságba keszerb képzelődésnek. A szerb
birodalom rültek, amely csak általános rohamunkat meg
északnyugati csúcsa Bécs, ami ettől délre van előző napon enyhült, amikor a szerb sereg
az Adriáig, délnyugatra Kalocsáig,
mind visszavonulását imgkezdte. A két türelmetlen
szerb terület, amelynek déli határa Görögor- színésznő izgatottan és ujabb fogságtól retszág, keleti határvonala Besszarábia.
Har- tegve, csónakba vetette magát-a Zimony felé
mincnyolc
kémletre Oszlik ez a birodalom, kezdett evezni. .De nem értek tovább huszonkülön-külön kerület Illíria, Horvátország, öt-harminc méternyire a szerb parttól, gráSzerbia, Szerem, Liburia, Bánát, Bácska, Ra- nát csapódott le a csónak közelében s csak
guza, Pannónia, Ráma, Bosznia, Hercegovi- másnap vetette ki holttestüket magyar fölna, Isztria, Albánia stb. Babérk'oszoru övezi e dön,-Keveváránál a Duna.

Hatalmas német erők
felvonulása Flandriában.
Páris, december 4. (Rómán át.) A leg- ]| éri. A váratlan erejű német támadás megutóbbi, Ypern körüli ágyuharcokban a né- || lepte az ellenséges csapatokat, amelyek kétmet tüzérség főleg a hetvenkét milliméteres 1 ségbeesett erőfeszítéseket végeznek, hogy
raegtartsák pozíciójukat, amelyeknek a franujabb ágyúit használja. A német nehéz tüciákra nézve óriási a jelentőségük.
zérséggel nem igen találkoznak a francia
csapatok. Ugy látszik, hogy a rossz idő aka- „ B o r z a l m a s " támadásra készülnek
a németek.
dályozza azok fölvonuitatását, annál pedig
Berlin, december 4. Londoni híradás szesakkal óvatosabbak a németek, semhogy birint a nagy angol sajtónak Valamennyi szakzonytalan talajon felállítsák nehéz ütegeiket.
embere megegyezik abban, hogy a németek
A legtöbb csatározás szuronyroham és gya- borzalmas támadásra készülnek a szövetsélogsági támadás ma is Ypern körül folyik, geseknek Calais melletti hadállásai ellen és
az angol védöcsapatok ellen. Ez jellemzi, hogy ez a támadás közvetlenül küszöbön áll,
hogy mennyire fontosnak tartja mindkét fél A Times közli, hogy Belgium különböző heitteni pozíciójának megtartását. Arras körül lyeiről naponta óriási katonavonatok irtózuAxsj mennyiségű csapatokat hoznak a lövészis sűrűbbek kezdenek lenni a német támaárkok legelső soraiba.
dások.
Gentből hatvan, BrüggébŐl huszonnyolc,
Genf, december 4. Defay-böi jelentik, •Bergenből harminc, Maübeaugeből negyven és
hogy a város környékén rendkívül heves Brüsszelből ötven ilyen vonat ment el, valacsaták folynak a táviró és vasúti gócpontok- mennyi Észak-Belgiu'm irányába. Egészen
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friss csapatok érkeztek Dixmuidenbe,
Ypérnbe es Ostendébe. A csapatok között nagyszámú lovasság is volt Braunschweigból.
A németek elkezdték ágyúzni Rarnskapelt.

Egy német aviatikus többször megkísérelte, hogy az angol főhadiszállást szétrombolja. Ezt a szándékát nemi valósíthatta meg,
de bombáival sok embert megölt.
Kétszáz darab 32.5 kaliberű uj ágyú érkezett, továbbá ötven páncélos
autó,
valamennyi a Krupp-gyár mérnökeinek vezetésével.
!

Seebrüggebe egész sor u j szerkezetű tengeralattjáró érkezett Kiéiből, úgyszintén több
nagyon szép páncélos és gyorstüzelő ágyukkal fölszerelt motorcsónak.
A sajtó nyomott hangulata kommentárokkal .kiséri ezeket a közléseket. Egyetlen
reményünk van, — mondja a Times — hogy
a szövetségeseknek elég erejük lesz ahhoz,
hogy a németeknek ezt a borzalmas támadását is feltartóztassák.
R h e i m s l ismét b o m b á z z á k
a németek.
Stockholm, december 4. A „Stock'holms
Dagblad" haditudósítója jelenti
Epernay-bői:
Tegnap közvetlenül a francia front mellett, a lövészárkok mögött
tartózkodtam
Rheims közelében, éppen szemben a né'met
fronttal. A németek Graonne mellett körülbelül 7 kilométer távolságra
helyezték
ágyúikat, melyek azonban éppen ez időtájt
hallgattak. Meglátogattam a francia katonák
fedezékeit és láttam, hogy a harcosok földből és tübül kis kunyhókat építettek maguknak, melyeknek festői elnevezéseket adtak,
például „Dicsőséges szövetségeseink", „A re-,
vans", „Pro P a t r i a " és igy tovább. Ezek a
kunyhók keresett Ízléssel épültek. Mindegyike
körül kis kert terpeszkedik. Az élet ezekben
a fedezékekben igen élénk. Meglátogattam az
egyik hadiszállást és ezután Rheimsben reggeliztem. Ezt a várost éppen akkor bombázta
az ellenség.
Rheims
120.000 lakosa
közül
100,000 elhagyta a várost. Szegény menekültek csapatjaival találkoztam, sok házat romokban láttam. A reggel folyamán a németek
25 darab igen nehéz kaliberű lövedéket röpítettek a városba. Villásreggelinket egy a székesegyház közelében fekvő szállodában fogyasztottuk el. Éppen a dessert-nél tartottunk, amikor a bombázás megkezdődött, két
órakor, ugy mint minden nap. A lövedékek
hotelünk közelében csaptak le. Nem tudtuk
meg a halottak számát De e félórás bombázás
alatt négy ház rongálódott meg súlyosan.
(Sértetlenül tértünk vissza Epernavba.
WILSON TILTAKOZIK A NYÍLT VÁROSOK BOMBÁZÁSA ELLEN.
Milánó, december 4. Washingtonból jelentik a Corriere della Sera-nak: Wilson elnök az Egyesült-Államok európai követeit
hivatalosan értesítette, hogy rosszallja azt,
hogy a nyüt városokra, melyekben kombattánstík nincsenek, bombákat dobnak. Biztosra vehető, hogy e tiltakozás megteszi hatását a hatalmaknál.
Kopenhága, december 4.
Washingtonból
jelentik a Po!itiken-nek: Wilson elnök nem
hivatalos uton arról értesítette az EgyesiiltÁllarnoknak ama diplomáciai képviselőit, a
melyek Európa háboruviselő országaiban vannak akkreditálva, hogy nagyon helyteleníti
légi jármüveknek ama bombázásait, melyek
nem kombattáns lakosok által benépesített
városok ellen irányulnak. Az illető hatalm'ak
ujabb híradás szerint vizsgálatot fognak indítani eme tiltakozás következtében.,

