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A berlin-konstantinápolyi vasút, 

A z o s f e n d e -

— S z e g e d a Kelettel 

ISíz/ö7 tudósítónktól.) Mint a Délmagyar-
ország legutóbb közölte, december 2-án és 
4-én Temesvárott az érdekélt vasutak képvi-
selői egy közös értekezleten megállapodtak 
abban-, Ihogy a német - m a gy a r- o-s z t r á k szö-
vetséges: csapiatok sikeres 'harcai következ-
tében felszabadult szerb területen keresztül, 
az ut rendelkezésre állván, a keleti eksz-
pressz vonat közlekedését isimét megkezdi. 

Amint most beavatott helyről értestilünk, 
az érdekelt vasutak igazgatósága ezen elő-
leges- tanácskozás-ok alapján a vonatok be-
vezetésének forgalmi és technikai kérdéseit 
is letárgyalták és előreláthatólag január hó 
elején indulnak meg a vonatok, még pedig 
Szeged érintésével. A terv szeriint az egyik 
Berlinből, a másik pedig Münchenből fog in-
dulni olyik épen1, [hogy ezen két vonat Bécs-
ben találkozzék és onnan f-olytatja -útját. 
Berlinből a vonat ugyancsak -két részben in-
dul. Amennyiben ugyanis az egyik -rész Bo-
roszló—-O-derberg—Zsolna—(Gálántán át Bu-
dapestig és onnan Szeged—Temesvár—'Ver-
sec és K-ev-evárán át, a szcmendriai dunai át-
keléssel, szerb területen folytatja -útját és 
ágazik be a nis—piroti vonaton a bolgár ál-
lamvasutak vonalába. Bár a v-onatok Ber-
linből ik-ét -részben, azonki-vül Münchenből is 
indulnak, menetrend-j-ük olyaini les-z, hogy a 
három vonatrész Galántán találkozni fog és 
-onnan, imint- egy-esitett keleti ekszpressz teszi 
meg u-tját. 

Hetenkint két vonat fog közlekedni. Terv 
szerint az egyik délelőtt 8 -óra után ind-ul 
Berlinből, este 11 óra tájban érkezik Buda-

e x p r e s s . 
va ló f o r g a l o m b a n . — 

| pestre és éjjel 2—3 óra között van Szege-
den. Sz-eged- szempontjából azért ,is nagy 

| fontossággal brr, Ihogy itt fog áfch-aladni a 
berlin-—konstantinápolyi 'vonat, -mert a ne-
metek okos, és- üzleti észjárásra valló gon-
doskodása folytán: a keleti ekszpressz el-
veszti lukszus jellegét és. főleg a kereskedel-
mi csereéletet tartva -szem -előtt, nemcsak 
első-osztályú, hanem második és harmadik 
osztálya kocsihat is fog járatni, miáltal Sze-
ged kereskedelmi életére ,is jelentős változás 
várható. 

A zi-mon-y—'belgrádi útirányon át annak 
idején folállitotti ékszlpr-essz vonatok) beve-
zetése egyenlőre kés-e-del-m-et szenved, imivei 
a zirnony—belgrádi h-id végleges, újjáépítése 
és a Ripanje mellett levő alagútnak, — me-
lyet a szerbek részben tönkre tettek, — a 
'helyreállítása bár ,lázasan folyik, bizonyos 
időt vesz igénybe. 

Tekintettel arra, hogy Osten-de-—Brüsz-
sz-el—Berlin és Varsó—Berlin, között oly 
gyors összeköttetés, -áll ma fent, a-mely felül-
múlja e téren -a háború előtti viszonyokait és 
-mivel ezen vonat -a konsfantinápoly—berlini 
ekszpressz közvetlen folytatásaiként -fog köz-
lekedni, a németek által óhajtott Ostende— 
Bagdad összlkött-etés négyötöd -része, vagyis 
az ostende—konstantinápolyi rész a megva-
lósulás stádiumába lép. A vonal hátralevő 
folytatása- pedig nagyon rövid- idő alatt szin-
tén -elkészül. , 

(A mellékelt térképen közöljük a berlin— 
bagdadi vasútvonal-tervezetet, de a- régi zi-
monyi átkeléssel. -Ez -m-o-st az-o-nban változni 
fog olykép, hogy Szemendriánál lesz a vas-
úti át járó a Dunán.) 

A pörvesztes város. 
(Saját t udósitóntól.) A városi tanács 

a nyáron akarta a villamos közvilágítás is-
meretes vitás ügyét a légszeszgyárral elin-
tézni. A közvilágítási számlák egységárának 
felszámítását a város -tudvalevőleg más mó-
don kívánta, imiint, aho-gy a gázgyár betegjesz-
tett-e. A Központi Gáz- és Villamossági R.-T. 
1896-ra visszamenőleg a város által levo-
násba hozott -és takarékpénztárilag kezelt 
összegből harminchatezer korona kifizeté-
sére -tartott igényt. A levont tőkének a ka-
matait és körülbelül har-mincnégyezer koro-
nát kitevő követelésiét -ez esetben elengedte 
volna a légszeszgyár. A -tanács egy közgyű-
lési határozatot föloldó miniszteri -rendelet 
alapján tárgyalásokba bocsátkozott a -társa-
sággal és az egyezség nneg is történt volna, 
ha a közgyűlés,, amely elé az ügyet terjesz-
tették, el nem utasította volna Balogh péniz-
ügyi tanácsos javaslatát. Az egyezség ímeg-
hiusült és a gázgyár pört indított a vár-os 
ellen. Tegnap tartották meg a tárgyalást a: 

szegedi törvényszéken é-s a kihallgatott szak-
értők -véleménye a-lapján a bíróság a várost-
hetvenkétezer korona megfizetésére kötelez-
te. Ennek az összegnek -tizenhárom évi ka-
matát és a perköltségeiket is megítélte a tör-
vényszék a légszeszgyárnak. 

A vár-o-s vesztett perének -érdékes rész-
letei vannak. Még 1896-ban-, mikor a villamos 
közvilágítást berendezték, a tanács felszóli-
totta a légszeszgyár igazgatóságát, hogy az 
utcai lámpáikat ugy -s-zabályozza, Ihogy órán-
kint 420 hektovatt áramot fogyasszanak, 
mert -a város a villa-mios közvilágítást nem 
árammérő szerint kívánja fizetni, f i a a tár-

, saság 420 hektova-ttnál: Ikis-ebb -fényerőt -szol-
gáltat, a vár-o-s a különbözetet le 'fogja von-
ni. A gázgyár a tanácsnak ezt ,a határozatát 
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