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megivesztegettéjki. A kormány Sajtója tele-
kiáJltctta ezzef egész Szerbiát és azt köve-
telte, hogy e lappál saemiben a legnagyobb 
szigorral lépfenék fel. A szocialisták azon-
ban nem maradtak adósok a válasszal és 
rámutattak arra, hogy a polgári lapok van-
nak megfizetve, hogy elnyomják az Igaz-
ságot. 

Ez az igazság azonban nem volt el-
nyomható. Amikor az oroszokat visszaver-
ték a központi hatalmak, a polgári sajtó 
eleinte csak burkoltan, későbben azonban 
mind érthetőbben a béke mellett foglalt állást. 
iMost már a szociálisták is szabadabban be-
széltek és követelték a békét. Akkoriban tör-
tént, Ihogy Liopcsevies felállott a szkupstiná-
ban és nyíltan megvádolta Pasios kormá-
nyát azzal, hogy idegen állam érdekében 
tönkretette Szerbia hős népét és az országot 
Belgium sorsára juttatja. Azt követelte, hogy 
Szerbia kezdje meg rögtön a monarchiával 
a béketárgyalásokat, mig nincs késő és min-
den elvesizive. iPasics pártja erre persze 
magánkívül volt, de ez nem tudta a beszéd-
nek a képviselők egy részére és a közvéle-
ményre való hatását letompítani. A polgári 
sajtó egyenesen elsikkasztotta Lopcsevics 
beszédjét, ámde a Radnicke Novine szórói-
szóra hozta, aizorkivül vezércikkében is 'sik-
raszáliott a rögtöni béke mellett, mivel kü-
lönben Szerbia és népe tönkremegy. Erre Pa -
sies eltiltotta a lap megjelenését azzal az in-
dokolással, hogy hazaáruló politikát követ 
és hogv eladta magát a központi hatalmak-
nak. Ez jó két hónappal ezelőtt történt. Ezzel 
azonban a kormány nem érte be. A lap fele-
lős 'szerkesztőjét: Lopcsovicset is él akar ta 
tenni láb alól. Itt szenvedte Pasies az első 
kudarcot. Jovanovlics igazságügymiiniszter a 
szkujpstinától egy .nagyszabású 'beszédben 
Lopcsevics kiadatását kérte, hogy hazaáru-
lás miatt pörbe legyen, álliitható. Szóval 
akasztófára akarták juttatni. 

Heves, vita keletkezett ebből és felszólalt 
Pasies is. Kadieiovics a szocialisták nevében 
pártjára kelt az üldözött szerkesztő-képvise-
lőnek és kinyilatkoztatta, hogv 'Lopcsevics a 
szerb nép igazi érdekeit védelmezte és haza-
fias tettet követett el, ami azokról, akik a 
fejét 'követelik, nem álliitható. Semmi mást 
nem akar, mint a szerb népet a teljes meg-
semmisüléstől és hazáját a katasztrófáitól' 
megmenteni. Hazaárulás' ez? Aki pedig 
Lcpcsevicset azzal vádolja, hogy meg van 
vesztegetve, az rosszakaratú rágalmazó. A 
vita vége, hogv a szkupstina nem adta ki 
Lopcseviüset. 

A következő ülésen a két szocialista kép-
viselő interpellációt nyújtott be a lap beszün-
tetése miatt. Választ azonban nem kaptak s 
a munkások lap nélkül maradtak. Ez az álla-
pot azonban csak egy hónapig tartott. Mert 
akkor más címmel és 'fejjel, de ugyanabban a 
szellemiben ismét megindult a lapjuk. 

Mikor .aztán Szerbia és Bulgária közt 
mind'feszültebbé vált a viszony, a szerb és a 
bolgájr szociálisták elhatározták,. hogy 
ugyanegy napon Nisben is. Szófiában is bé-
kegyülést 'tartanak. Eizen ki1 akarták .mon-
dani, hogy a két ország proletárjai testvé-
tékiut'ik tekintik egymást és ellene vadnak a 
Szerbia és Bulgária közti háborúinak, mint 
'általában minden háborúnak. Pasies azonban: 
hkkor már akarta a Bulgária elleni háborút. 
'Nisben az Európa-szállodában tömegesen je-
lentek .meg a gyűlésen. A résztvevők közt 
sok polgári ember és feltűnően sok sebesült 
katona volt jelén. Ott voltak a bolgár kikül-
döttek is. Ámde rögtön a gyűlés megnyitása 
után megjelentek a írenllőrök és 'erélyes 
csendőrök, szétverték a gyűlést és a bolgár 
kiküldöttéket haza kergették. 

Ilyen 
detekfivdráma 

még soha nem volt, mint 

A múmia titka 

Szófiában rendesen folyt le :a gyűlés és 
egyhangú határozatot hoztak a béke mellett. 

A baligrádii elvtársak körülbelüli ezeket 
.mondták el az egyik verseci k p tudósitójá-
na.k a belgrádi munkásotthonban. Uragovics 
elvtárs pedig még ezeket fűzte hozzá: 

— Ezeknek a felekemk nincs .miért szé-
gyenkeznick. Megtettünk mindent, amit te-
hettünk, de még túlságosan gyöngék vol-
tunk . . . 
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A török Vörös Félhold képeslevelező' 
lapjait 20 fillérért árusítja az Országos Bi 
zottság, (Budapest, képviselőház.) 

Vaskeresztes huszártiszt 
a szegedi huszárok harcairól. 
(Saját tudósítónktól.) Rózsaffy Andor a 

szegedi harmadik, honvédhuszárezred száza-
dosa, aki békeidőben az ezred aradi osztagá-
nál teljesített szolgálatot, az orosiz harctéren 
eltöltött tizenöt, hónap után a napokban ér-
kezett vissza rövidebb szabadságra. 

'Rózsaffy Andor századcs a, háború fo-
lyamán több kitüntetést, többek között a né-
met vaskeresztet is megkapta. 

'Munkatársunk fölkereste Rózsaffy .száza-
dost. Igaz lelkesedés hangján heggel t a -zá-
íaid'ds az ő legényeiről, akiknek vitézségét 
bizonyítja .a sok vitézségi kitüntetés. 

A harmadik honvédhuszárezred jelenleg 
pozició-hareokban vesz részt, ami a hon vád-
huszárok heves teniperamientumának nem 
nagyon felel mag. Folyton csak attakirozni 
akarnak ós irtóznak még csak attó'l a gon-
dolattól is, hogy .gyalogosan harcoljanak. 
Ami azonban miéig nem jelenti azt, hogy mi-
kor a mi huszár jaink leszállamak a lóról, nem 
verekednek ugy, hogy még kívánni sie lehet 
különbet. No de ez a buszárvirtus... 

— A P'Ozició-haTicO'k alatt, amit inkább 
lehetne pihenőnek nevezni, természetes, hogy 
a legényééig a maga módja szerint, mint ott-
hon vasárnap délutánonként, elszórakozik. 
Pipa, kártya, nóta . . . dle főképpen nóta. Ez 
vidítja, ez lelkesíti őket. Igazán érdemes len-
nie őzöket a most született katonanótókat ösz-
szelsziedni a .késő nemzedék számára, mint 
egyik legkedvesebb emlékét a háborúnak. 

A tisztikar pedig sakk, kártya, domino 
ós más társas játékokkal szórakozik. 

.Elmondta még 'Rózsaffy százados, hogy 
a napilapok aránylag gyorsan a. '.frontra ér-
keznek . . . Egy-egy tulszinezés gyakran bi-
zony nem kis boszusáigot okoz. Irtaik példáiul 
arról, hogy katonáink jobban érzik magukat 
a fedezékben, mint otthon. iEz bizony bosszú-
ságot okoz, .már csak aziért is, mert a békés, 
nyugodt otthon emlékét fölelevnlt i fenniük. 
Igaz ugyan, hogy a hadvezetőség mindent 
elkövet, hogy a harctéri kellemietleniségeket 
eltüntesse, ami jórészt sikerült is, de azért 
a deckungot, ka még olyan jól is ki van é'pit-
ve, nem szabadná mégsem a kedves, nyugc.lt 
otthonnál jobbnak feltüntetni. 

—• Egyébként — amint a százados mon-
dotta — az ezred aránylag nagyon csekély 
veszteségeket szenvedett, a sebesültek iföltü-
nő nagy része ismét a. fronton vau, vissza-
nyerték teljes harcképességüket, ami nagyon 
örvendetes tény. 

— iA mostani fiteljungokbau a tizenkettes 
közös huszárok a közvetlen szomszédjaink, 
csupa jó ismerősök, még békeidőből, akikkel 
gyakran összejövünk egy-egy diskurzusra, 
szó jön mindenről ilyenkor, ami otthoni, a.mf 
kedves. . . 

— Drezdában lesz a magyar-német-osz-
trák gazdasági tanácskozás. Bécsből jelentik: 
Szombaton' végiziődött a középeurópai gazda-
ságii egyesületek tanácskozása a legfőbb 
számvevőszék palotájában. Günther Ernő 

schleswig-holsteini herceg, 'aki a tárgyaláso-
kon. elnökölt, a kóburg palotában szállott 
meg s ott fogadta Sieghardt titkos tanácsost, 
az osztrák Földlhitaliintézet kormányzóját és 
Friedjung tanár osztrák itörtanetlrct, majd 
'térő Plenert, ,a;z osztrák legfőbb számvevő-
seték el nőikét és dr. Baenreuther titkos taná-
csost. Ezeken ia tanácskozásokon főleg a kö-
zépeurópai .gazdasági konferencia és a valuta 
kérdései kerültek szóba. A tárgyalások ered-
ményeit .miemo.r:ctndium.ba fogják foglalni és 
azt megküldik a német birodalmi, az osztrák, 
a magyar és bolgár kormányoknak. A ma-
gyar és osztrák monarchia és a német biro-
dalom között létesítendő gazdasági közeledés 
ügye ezúttal nem került tárgyalásra. — A 
Fremdenblatl kö:?ilíi: A német birodalmi, 
magyar és osztrák gazdasági egyesültetek 
vezetőinek bécsi tanácskozását e hó,nap vé-
gén Drezdában, fogják folytatni. A drezdai 
tárgyalásokban la német 'kereskedelmi s ipar-
kamarák, ,a gazdasági 'egyesületeik és .a tör-
vényhozás taglalj pártkülönbség nélkül részt 
fognak venni s ép ugy az ausztriai nagyobb 
kereskedelmi kamarák, a nagy ip,ar.vállalatok 
és a magyarországi s'zaiktestüítetek i's elkül-
dik képviselőiket a tanácskozásokra, amelye-
ken főleg a kereskedelempolitikai közeledés 
megváló,sitásánaik módjairól, .a legtöbb ked-
vezmény elvéről és a külpolitikai kereskede-
lem egyöntetű szabályozásáról lesz szó. •— 
Drezda városa ünnepiesen fogja üdvözölni a 
tanácskozásra érkező megbízottakat. 

— Csonka tizedes küldeménye a harc-
térről. Dr. Szalay József főkapitány egy levelet 
kapott ma a harctérről, amelyet okulásul itt 
közlünk': 

Orosz földön kelt 1915. nov. 17-én. 
Tekintetes Főkapitány Ur! Egyik sze-

gedi lapban, amelyet a harctéren is meg-
kapok, olvastam, lvogy az iskolás gyermekek 
Szegeden mezítláb éb hiányos öltözetben jár-
kálnak. Az a hazafias gondolkodású úri-
ember, aki azt a kis fiút megszólította és 
kéri a társadalmat, hogy adakozzanak a 
harctéren le,vő szegénysorait apák otthon-
maradt kis .gyermekei 'felruházására. A 
helyzetünk itt olyan, hogy az élelmezés ki-
,elégítő, a pénzt elkölteni nem lehet és a fe-
leségeim értesített, hogy a kis gyermekeimet 
ellátták tiéili ruhával. A pénzem (felszaporo-
dott tizenkét koronára és ezt az összeget el-
küldöm a tekintetes főkapitány ur hivatalá-
hoz, hogy juttassa azon jótékony összegek 
közé, amiket a társadalom .adakozik a harc-
téren levő szegénysorsu apák otthonmaradt 
gyermekei felruházására. A Legnagyobb alá-
zattal: Csonka Ferenc honvédtizedes, szegedi 
bérkocsis. 

- A hadiárvák közvédelme és az anya-
védelem. Vasárnap délután 4 órakor, a város-
háza közgyűlési termiélben dr. Bosnyák Zol-
tán, miniszteri tanácsos ,.A hadiárvák köz-
védelma Magyarországon" címmel értekezik. 
Szirmay Oszkárné, a Budapesti Feministák 
Egyesülete anya- és 'gyermekvédelmi bizott-
ságának elnöke „Az anyavédelem háborúban 
és békében" kérdéséit fejtegeti A kiváló szak-
emberek előadásának nagyfontosságú tárgyai 
a nagyközönség osztatlan érdeklődésére tart-
hatnak számot. 

— A karácsonyi bazár és babavísár 
előkészületei nagyban folynak. Szeged város 
apraja-nagyja kiveszi most ismét részét a 
jótékonyságból. A kis leányok legszebb ba-
báikat adják oda szépen felöltöztetve, Ihogy 
értékesítsék a jótékony bazáron. A nagyobb 
lányok ötletes, szép kézimunkával járulnak 
a sikerhez. Kéri a rendezőség azokat, akik 
még adakozni akarnak, hogy legkésőbb 28-
ikáig küldjék el ajándékaikat Nónay Dezső-
Ele •(,Klauzál-tér i2.) címére. 

— Vasúti forgalmunk Romání val. A 
temesvári állani vasutak ü zl et vezetősége rs a 
román királyi államvasutak igazgatósága 


