Szeged, 1915. április 9.

DÉLMAGYAROiRSZAG.

Pau tábornok Rómában.
Pau tábornok, mint egy római távirat jelenti, rövid üdülésre Olaszországba szándékozta utazni. A tábornok meg van elégedve
oroszországi és balkáni utjának eredményével, de beismeri a szövetséges flottának a Dardanelláknál szenvedett kudarcát. A Dardanellák forszorizását P a u nagyobb szárazföldi
csapatok nélkül lehetetlennek tartja. A Tágii che Rundschau-nak táviratozzák Rómából,
hogy Pau tábornokot, aki Oroszországból
visszatért a nyugati harctérre, szerdára Rómába várják. A francia tábornok néhány napot Rómába fog tölteni.
VELENCE VÁRPARANCSNOKA.
Róma, április 8. A hadsereg rendeleti
közlönye jelenti, hogy a király Giuseppe Romi
rendelkezési állományba helyezett tábornokot
Velence várparancsnokává nevezte ki.
ANGOL TILTAKOZÁS AZ UNIÓNÁL.
London, április 8. A Morningpost jelenti
Washingtonból: Az angol kormány
tiltakozott az .Eitel Friericth német segédcirkáló' iránt
tanúsított előzékenység miatt, amely lehetővé
tette, hogy a hajót rendbe hozzák. A segédcirkáló akcióképessége ennek következtében jelentékenyen növekedett.

A macedóniai helyzet
román megvilágításban.
Bukarest, április 8. A Dimineata szófiai
tudósítója hiteles bolgár forrásból a következőket jelenti a szerb-bolgár incidensről: Hónapok óta valóságos népvándorlás van Macedóniából Bulgáriába. Az ott lakó bolgárok tömegesen jöttek át Szerbiából Bulgáriába, a
honnan a szerb hatóságok kegyetlenkedése
és
a járványok űzték el őket. A szerb katonai parancsnokság rendeletet adott ki a kivándorlás
megakadályozására. A rendelet miatt; imár
kezdetben komolyabb összetűzések voltak a
menekülők és. határt őrző csapatok között.
Ezekhez a harcokhoz képest a legutóbbi incidens valósággal csak jelentéktelen csetepaté,
amelyet a szerb jelentések fújtak föl. Valamennyi összeütközésnek tehát lényegében
nem volt más oka, mint hogy az üldözött bolgárok a szerb uralomtól meg akartak szabadulni. Természetes, hogy a menekülők saját
biztosságuk érdekében mindig csoportokban
igyekeztek a határon átjutni, mert igy sikeresebben védekezhettek minden támadás ellen. Szerb részről a valóságot mindig igyekeztek eltitkolni vagy a maguk érdeke szerint
szépíteni. Bármennyire igyekeznek is a szerb
újságok a megtörtént dolgokat eltorzítani, azt
a valóságot nem sikkaszthatják el, hogy a
bolgár nép a tífusz és a hatóságok
üldözése
miatt akart Szerbiából elmenekülni. Mindenért, ami eddig történt, kizáróan a szerb hatóságok viselik a felelősséget, amelyek a bolgárokat é s más nemzetiségüeket állandóan véres
eszközökkel elnyomták. A bolgár nép pokoli
életet élt Macedóniában és Bulgáriának kötelessége, hogy a menekülő f a j testvéreit szeretettel fogadia határai közé. Radoszlavov
miniszterelnök m á r lépésit tett Nisben és figyelmeztette a szerb kormányt azokra a súlyos
következményekre, amelyeket a Macedóniában uralkodó anarchisztikus állapotok maguk
után vonhatnák.
Róma, április 8. Az itteni bolgár

követ

hírlapírók előtt akként nyilatkozott, hogy a
bolgár kormány válasza, amelyet iNisbe küldött' a szerb kormány panaszára, nemcsak
nem tartalmazza a bocsánatkérést, amelyet
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Párisban és Londonban vártak, hanem ellenkezőleg, minidén felelősséget elhárít magáról
és a bolgár kormány Szerbiát óva inti további
határsértésektől.

Egy millió hadisegélgbélgeget
adtak el a szeged-kerületi postákon.
— A magyar posta hazafias működése. —
A szeged 5. számú (alsótanyai) fiókpos(Saját tudósítónktól.) A magyar posta, a
mely a békés munka idején is országszerte tán februárban 1000, márciusban 1600 darab
elismerést és becsülást vivott ki, a háboru óta kelt el.
A Szeged 6. számú (Kossuth iLajos-sunagyarányú, kiválóan sikeres hazafias műkögáruti) fiókpostán februárban 1400 drb, márdést fejt ki a harcban elesettek özvegyeinek ciusban 3000 darab 'kelt el.
és árváinak felsegélyezésére. ,A kereskedelmi
Fölötte örvendetes a kerülethez itartozó
miniszter tudvalevőleg még októberben elren- többi hivatal forgalma is, mert jórészt szerb
delte az ügynevezett Ihadisegély postabélye- nemzetiségi lakosság között értek el eredmégek kibocsájtását, amelyeken fekete betűkkel nyeiket.
Kisteleken eladott a postahivatal februárvan átnyomva a következő szöveg: Az özvegyeknek és árváknak 2 fillér. Ezek a bélyegek ban 11.000 darab hadisegély bélyeget, .mártehát 2 fillérrel drágábbak a megfelelő névér- ciusban' pedig 22.900 darabot, ami feltűnően,
szép eredmény.
tékű bélyegeknél és az ebből befolyó jövedelSándorfalván eladott a hivatal, az aránymet a postaigazgatóság a megjelölt célra jut- lag csekély számú lakosság körében február
tatja.
hónapban 3500 darabot, márciusban 7200 daBármennyire is nyilvánvaló ennek a rabot.
Tiszaszentmiklóson
elkelt a jórészben
mazgalornnak nemes intenciója, a sok irányban igénybevett társadalomnál esaik ugy lehe- szerb nyelvű lakosság között februárban 2600
tett vele eredményeket elérni, h a a posta sze- darab, márciusban, 6200. Az emlekedés itt is
szembetűnő.
mélyzete lelkes agitációt fejt ki a közönség
Horgoson eladott a hivatal februárban
körében a 'hadisegélybélyegek vásárlása ér3000 darabot, márciusban 4300 darabot.
dekében. Szegeden és a szegedi kerületi felTörökkanizsán, ahol szintén s-ok szerb laügyelőséghez tartozó postahivataloknál ennek
kik, februárban 2300, márciusban 5200 darab
az akciónak Kőrössy István kerületi felügyelő
hadisegélybélyeg kelt el. A posta'főnölk megdia szegedi főposta kiváló főnöke az irányítója. csérte a törökkanizsai hivatal vezetőjét.
Az egész országban csak egy kerületi felügyeGyulán februárban 1400 darab, márciuslőség van: a szegedi, mert itt akarják kipró- ban' 2600 darab ihadisegélybé'lyeg kelt el.
bálni ennek az uj adminisztrálásnak az életUjszentivánon, egv kis községben a posrevalóságát. A többi vidéki és falusi postahi- tamesteri 'dicséretreméltó IbuzgalomimaL febvatalok a különböző postaigazgatóságok kör- ruárban 1000 darab, márciusban 1560 darab
zetébe tartoznak, amelyeik korántse birnak hadiseg'élybélyeget adott el.
nagykiterjedésű hatáskörükben olyan intenÓ-kereszturon a szerbbel vegyes magyar
zív összeköttetést föntartani az egyes hiva- lakosság körében februárban eladtak 1000,
talokkal, mint a szegedi felügyelőség. E z leg- márciusban 2400 darabot.
inkább kitűnik a hadisegélybélyegek forgalSzöregen főleg szerb lakosság körében
máról kimutatható elsőrendű eredményből,
februárban 1000, márciusiban. 2500 darabot.
Sövényházán,
a pusztákon szétszórt,
A szegedi kerületi felügyelőség körzetébe
csak huszonöt postahivatal .tartozik. Ez a hu- földimi'velő lakosság között elkelt februárban
szonöt hivatal október óta több mint egy mil- 1500, márciusban 2200 darab.
lió darab hadisegélybélyeget
adott el, (Kőrössy
Dorozsmaii februárban 3100 darab kelt
felügyelő személyes buzdítására és serkenté- el, márciusban 2500. Egyedül ennél a hivatalsére. A postaifőnök nagy körültekintéssel és nál mutatkozik csökkenés'.
lelkiismeretességgel irányítja ezt az ügyet.
Csókán februárban. 1000 darabot, rnárMinden* egyes postaihivatal, haivi eladásáról
jegyzéket vezet: amelyik hivatalnál emelke- ciuban 1400 darabot adtak el.
dik az árusítás, azt megdicséri és ezzel a toA szegedi kerületi felügyelőségihez tarvábbi (hazafias munkálkodásra kedvet csinál; tozó hivatalokban március hónapban összealhol csökkenést lát, egy szelíd dorgatórium- sen, 212.850 darab hadisegélybélyeg kelt el, a
mal billenti helyre az egyensúlyt. Az alábbi
kimutatásból' azonban 'megállapítható, hogy miből 4257 korona jut a 'hazafias jótékony
célra. A 'bélyegek első kiboesáj.tása, vagyis
csökkenés alig mutatkozik.
A szegedi főpostán havonta átlag 100.000 hat hónap óta egy millión felül adtak el hadidarab hadisegélybélyeg fogy el, dé gyakran seg'élybélyeget és több mint húszezer
koronát
több is. Kétezer-kétezerötszáz korona havonta szereztek igy a sziegedkerületi hazafias posaz az összeg, amely ebből az özvegyeknek
ési árváknak jut. Márciusban eladtak a főpos- tások a harcban elesettek özvegyeinek és ártán levő hivatalokban 143.950 darab hadise- váinak. Derék tevékenységük méltó a legjobb
gély 'bélyeget, ami pontosan 2879 koronát elismerésre és a közönség további áldozatszolgáltatott a jótékony célra. Mivel a szege- kész támogatására.
di közönség a postai értékcikkek nagy részét
a főpostán szerzi be, a szegedi fiókposták természetesen csak jóval csekélyebb eredményt • • •
i " L I . ' bosszankodás és kelleinettudnak felmutatni. Ezeknél a darabonként I S l f l f n w £ % M | 4 | | l e n kezelési költségek a
PS 1 1 1 1 l e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 házicsengő berendezésénél,
való eladásból jön Iki a végösszeg.
A Szeged 3. számú (Dugonics-téri) fióklu lUUlly SwiminmiiH
postán .februárban eladtak 1000, márciusban. n
•
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•
•
•
H
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a KB M M kapcsoltat a világitási há2000 darabot. Itt tehát megkétszereződött a
lózatra. Kezelését s fentartást egyáltalán nem igényel.
forgalom.
A Szeged 4. számú (üjszegedli) kisforgal- Kapható FONYÓ SOMA világitási vállalkozónk
Kölcsey-utca, Wagner palota.
mú hivatal is eladott 800 darab hadisegélybélyeget havonta.

