
_ öVfflxl, 1916, március -28. 

leányt a sziklahörtünből. Ám ennek dacára 
tetti .uvond le -kalandos vágyairól, a borzalmak 
fsak ujabb izgalmak koresésére izgatják. A 
képnek trz a rész-e is hatásos é.s és érdemes a 
"iegtekintésre. A képet az is megte-kinth ti. 
aki .az előző fejezeteket nom látta, fivért tel-
jesen lefejezett törénet. 

Legújabb tavaszi- és nyári-feiöltők, kosz-
tümök, blúzok, stb., mérsékelt árban. Re-
ményiné Feldmann Sári női divatháza és divat-
szalonjában Szeged/ Főposta mellett. 

— Mi kell a népnek? A becsületes magyar 
11 Úpét fieni -egyszer elrágalm-azzálc, hogy ami 
nivós, ízléses és igazán szép, az imagas neikii 
ás nem szívesen vásárolja. IF.zt. a rágalmat 
egyszeri-bon agyonütötte Az -Érd-okos Újság 
csodálatosan gyors 'hódítása. -Ez a három évi 
fennállása óta országiíódttónak bizonyult ké-
Pss hetilap művészi képeivel, Ízléses beállí-
tásával s olv-aimányai.nak irodalmi ha-ngjá-
val egyaránt mieg tudta hódítani az úgyne-
vezett in tel lekt ne-leket s a nagy közönségot. 
'Az Érdéko-s iTTjság a kunyhótól a palotákig 
mindenüvé eljutott s ezt a nagy nóp*z-erüsó-
««t még fokozni fogják azok -a. harctéri, iro-
dalmi, imiivészi és szociális pályázatok, -mo-
fe-ket a gyönyörű hetilap nv s-t tűzött, ki 
TáOrt korona értékl en. 

— Tanuljunk idegen nyelveket a Városi 
Nyelviskolában. Telefon 14—11. 

Gyilkosságok a szerb trónért. 
i ] — Petur pünkösdi királysága. — 

Nem Sándor király az első áldozata 

4z immáron hontalan, sötétlelkii Fekete Pé-
ternek. Már 1-868-ban is orgyilkosság utján 

akart a szerb trónra jutni. Ugy történt a 

dolog-, hogy 1868. nyarán a topcsideri park-

ban Karagyorgyevics Péter három bérence 

nekiesett Obrenovics Mihály fejedelemnek 

és meggyilkolta. Mikor elhaladt mellettük a 

mit sem sejtő fejedelem, „ruku libám" (ke-

zét csókolom) üdvözléssel meghajoltak előt-

te és a következő -pillanatban rásütötték 

négycsövű revolvereiket a fejedelemre és 

néhány kísérőjére. Pompásan lőttek, mind 

a tizenkét lövés talált. A könnyen sebesültek 

megfutottak, a súlyosan sebesültek lerogy-

tak, ezek közt maga a fejedelem is. A gyil-

kosok közül a legvakmerőbb, Radovanovics, 
a vérében fetrengő tejedelem fölé hajolt, 

hegy meggyőződjék róla, él-e még. 

— Élsz még Obrenovics? — kérdezte, 

-miután n-em volt biztos a teljes siker felől. 

Mihály fejedelem, bizonyára abban a 

bitben, hogy kíséretének valamelyik tagja 

aggódik ért-e, azt válaszolta: 

— Gast (igen)! 

Erre Radovanovics intett gonosz tár-

sa-inak és késsel és tőrrel oltották ki végkép 

a fejedelem életét. 

Karagyorgyevics Péter az-onban ezzel 

az orgyilkossággal nem érte el célját, mert 

a gyilkosokat -elfogták és kiderült, hogy az 

egész országra kiterjedő összeesküvő háló-

zat fonalai jutották körül az Obrenovics-di-

nasztiát. Katonatisztek, ügyvédek, elégedet-

len inagasrangu hivatalnokok és a Kara-

gyorgyeviosek rokonai voltak ennek az ösz-

xzeesküvésnek részesei. Az egész országban 

mindenki első pillanatra tisztában volt vele, 

ki ennek az összeesküvésnek és orgyilkos-

ságnak az értelmi szerzője. A közvélemény 

és a szerb sajtó meg is nevezte és meg is 

bélyegezte Karagyorgyevics Pétert, aki a 

magyar fővárosban izgatottan várta a to-

vábbi fejleményeket és a szerb trónra való 

rneghivatását. Ha akk-or nem engedtük voi-

í )élm;a fi y a r (>r 9,7, a (1 
na futni ezt a biboros gazembert, Obreno-
vics Sándor és Ferenc Ferdinánd trónörökös 

bizonyára még ma is élnének. 

A három orgyilkost és az összeesküvés-

nek még tizenkét főci tikosát a Kalimegdán 

egyik vársáncában agyonlőtték és Mihály 

fejedelmet unokaöccse, Obrenovics -Milán 

követte a trónon. A fiatal herceg a gyilkos-

ság idején Parisban a katonai akadémia nö-

vendéke volt. 

Karagyorgyevics Péter második orgyil-

kosság-a i-obban sikerült, mert Obrenovics 

Sándor meggyilkoltatása után csakugyan 

ráléphetett a vérrel szennyezett szerb trónra. 

De hogy ez a koronás orgyilkos e világégés 

lezajlása után ismét szerb földre és a szerb 

trónra tehesse a lábát, alig hihető. Hogy4az 

rneg ne történhessék, arra gondja lesz majd 

diplomáciánknak, melynek ez a vakmer?) 

orgyilkos annyi borsot tört az orra alá, a 

mig pünkösdi királysága tartott. 

Bolgár kritika az oroszok kudarcairól. 

Szófia, március 27. Az Echo de Bulga-
rie a né-inet vezérkarnak a rendkívüli orosz 
veszteségekről tett melgijegyzése tárgyában 
kifejti, hogy az orosz hadviselés a hadsereg 
élő -erejének rendkívüli -pazarlásával akarja 
a szervezet hibáit, valamint egyéb mulasz-
tásokat -leplezni. Az orosz hadvezetőség ren-
geteg embertömegek feláldozásával akar 
győzedelmeskedni az ellenség technikailag 
tökéletes készültsége felett és a mestersé-
ges akadályokat tetemek hal-maival akarja 
pótolni. Teljesen megszűnt az uz illúzió, 
hogy ily módon Oroszország eljuthat a győ-
zelemhez. Az általános elkeseredést fokozza 
a belső korrupció feletti -felháborodás. Orosz-
ország súlyos betegségen megy keresztiii. 
melynek következményei -beláthatatlanok. 
Az oroszok készségesen nyaltak fegyverhez 
nem a németek iránti gyiiloletbőf; """sem a 
szerbek iránti rokonszenvből, hanem mert 
a győzelemtől -a |elsfr felszabadulást és ba-
jok megszüntetését remélték. E -bajok azon-
ban napról-napra szaporodnak és az auto-
krácia nem mutat hajlandóságot arra, hogy 
a néphez közeledjék. A külső vereségek, 
belül -pedig az anarchia előidézték a -maraz-
must, mely az ország összes erőit lenyűgözi. 
Hogy az antant-ra, főleg pedig Franciaor-
szágra nézve mit jelent ez. azt a közel 'jövő 
fogja megim-utatni. 

A párisi nagy haditanács. 

Genf, március 27. Salandra olasz mi-

niszterelnök és Sonnino külügyminiszter va-

sárnap Párisba érkeztek, hogy résztvegye-

nek az antant közös konferenciáján. 

Lugano, március 27. A Secoio tudósi-

tója jelenti Páris-ból: Az antant konferen-

ciája-hétfőn kezdődik Briand francia minisz-

terelnök elnöklésével. A konferenciát hétfőn 

délután folytatják és kedden 'befejezik. 

Heves harcok a Dnyeszternél. 

Bukarest, március 27. A Dnyeszter fe-

löl szakadatlan ágyúzás hallatszik). A 

Dnyeszter mentén az osztrák-magyar csa-
patok rendkívüli hevességgel támadnak, az 
oroszok minden erejük megfeszítésével igye-

keznek ellenállni a támadásnak. Lipkani kör-

nyékétől egész a Dnyeszterig lövészárkokat 

ásatnak az oroszok. 

A francia kamarában panaszkodnak 
a német buvárhajjókra. 

Basel, március 27. A kamara'" tegnapi 
ülésén Guernier képviselő egy interpellá-
ciójában a viteldíjak rendkívüli drágaságá-
nak okául azt hozta föd, hogy a német buvár-
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hajók sok hajért elpusztítottak s e hiányt a 
csekélyszámu uj hajó távolröí Kém pótolja. 
Példaképpen fölhozta, hogv a szállítási dij 
Angliából Marscillebe, a háború előtt 15 
shilling volt, mig most 115—130 'shilling. 
Fz elegendő, hogy az országot romlásba 
döntse. A hajóstársaságok 1915-ben 5 millió 
háborús nyereséget vágtak zsebre. 
Az orosz flotta a bolgár partok elölt. 

Bukarest, március 27. Odesszából több 

orosz hadihajó indult el hidroplánokkal. 

Adia előtt egy orosz hidroplán a bolgár 

partok tóié röpült, amelynek visszatérése 

után az orosz hadihajók tovább haladtak a 

bolgár partok -felé. Szombaton délelőtt kilenc 

órakor Burgasz felől két óra hosszáig tartó 
ágyazós hallatszott. 

Poincare és Sándor trónörökös 
Verdunben. 

Genf, március 27. Poincaré elnök és 

Sándor szerb trónörökös látogatást tettek 

az argóiméi és a verduni fronton Joffre fő-

parancsnok és Humbert szenátor kíséretében. 

A huszadik hadtest csapatai fölött dísz-

szemlét tartottak. A főhadiszálláson fölke-

resték Petain tábornokot, Verdun védőjét, 

akinek Sándor szerb trónörökös személye-

sen nyújtotta át a Karagyorgyevics-renű-

jeiet. 

Portugália már hónapok óta szállít 
muníciót az antantnak. 

Berlin, március 27. Mint a „Novoje 

Vremja" londoni tudósításából kitűnik, Por-
tugália már néhány hónappui a háború ki-
törése előtt nagyobb municiószúllitúsokat 
eszközölt az antant számára. Angol vállal-

kozók már egy évvel ezelőtt municiógyára-

kat alapítottak Portugáljában, amelyek az 

angol és francia hadseregek számára dol-

goztak. - . . 

Okleveles maggai* fa n í tónő 
naouobtl ouermekeh mellé kerestetik. Bemu-

tatkozás 2—4 óra között. Bűd Bmítlélll, 
Fenyő-utca 2., Alsó Tiszapart sarkán. 

Fényképészeti gépek. 

10—500 koronáig Görz és Zeiss < 
lencsékkel. Nágy raktár minden-
nemű fényképészeti cikkekben, 
— eredeti gyári Arakban — 

Sandberg Henrik ffi 
Szeged, Széchenyi-tér 16. 

T. vevőimnek Jól berendezett sötét 
kamrát díjtalanul rendelkezésbe 

bocsájtok. 


