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€gy hétig a meghódított Szerbiákat]. 
(Saját tudósítónktól.) Várhelyi Józwf 

própostkanonok néhány trappal ezelőtt érke-
zett, vissza Szegedre egy heti szerbiai tartóz-
kodása után. A Délmagyarország munkatár-
sának rendkívül érdekes epizódokat mondott 
el útjáról, amely alatt alkalma volt csaknem 
egész ÉsaaktSzerbiával s annak teljes köz-
3gjtzga fásával megismerkedni. 

— Belgrád jelenleg — mondta Várhelyi 
József — hatalmas nagy katonaváros. Min-
denki katona itt; civil alig látható 9 akkor is 
legnagyobbrészt gyermek. Ez ugyan egéw 
Szerbiára vonatkozik; oki a határ t átlépte, 
nem lát semmit, aini ne katonai lenne. A vas-
úti szolgálatokat, közigazgatást, midföntar-
tástj mindent katonák végeznek. Sőt katonai 
a közoktatás is. (Ma egyáltalán nem ritkaság 
Szerbiában például ez a eimzés: „cs. és kir. 
tanítónő". Természetesen minden óramü-pon-
tossággal működik, egy megállapított recipe 
szerint ós szigorúan az utasítások figyelem-
ben tartása mellett, ahogyan azt már a had-
sereg egész szervezete megkívánja. 

— Az fit Szerbiában — ifolsTatta a pré-
post elbeszélését »— sokkal kényelmesebb, 
auint nálunk. 'A vonatok egyáltalán nem 
olyan zsúfoltak; utazási igazolványt csak szi-
gorú ellenőrzés mellett ós szigorúan megha-
tározott számban ad ki a szerbiai kormány-
zóság, tolhat a vonatokon biztosítva van a 
hdly. Annál rosszabbak azonban a szállodai 
viszonyok. Nem volt egyetlen szálló sem, a 
hol minden szoba el ne lett volna foglalva. 
(Mármiár az a veszély fenyegetett, hogy nem 
lesz lakásom, végre azonban a vélem utazó 
főhadnagy közbenjárására mégis sikerült 
szobát kapni egy, a törzstisztek részére ifen-
tartott szállodában, 

- >A "S külső kéfpe nyugodt, békés. 
AT r v , vaun arra emlékeztető; hogy egy 
el'e .ségcs <" ..Ág fővárosában járunk, — 1 

ly-bo! a háuoru borzUtmas lavinája kiiu-
. it. A^ üzleW mind kinyitva és mindenütt 
« A 'u.k h vá-.ariások. " :,it három év előtt. 

— A vonat lassan halad Arangyelováe 
felé. Topolán kiszállunk és megtekintjük a 
látnivalókat. Van elég és szem kápráztat óak-

— Első a királyi család mauzóleuma, 
fölött* a templománál. Az egész hatalmas 
épület tetejétől a talpáig fehér márvány. A 
temetkezési hely, ahol 90 halottat helyezhet-
nek el, teljesen gyönyörűen csiszolt fehér-
márvány; fölötte a templom szintén. Csak a 
templom teteje volt erős tüzaranyozással ké-
szített rézlemezekkel fedve, de most azt is 
rekvirálták. Hatvan mázsa rezet kapott a 
hadvezetőség erről az égy épületről, amely-
nek rézfedélzetét bádoggal pótolták. 

— 1A templomépület kivül és belül (mind-
mind márvány. Gyönyörű fehér, — mintha 
valami drága, csillogó jégpalota lenne. Be-
lül finom faragású, hatalmas oszlopok, az 
épitő és szobrászművészet (remekei, szintén 
márványból, de márványfaragásuak a tem-
plomi padok és oltárok is. Minden, ami nagy, 
monumentális, igazán szép, fehér márvány-
ból van ezen a hatalmas épületen. 

— Itt ismertem raeg Körmendy Lajos 
főhadnagyot, aki civilben gazdatiszt. Szer-
biában a topólai „cs. és kir. borpiacé" veze-
tője. Készséggel és lekötelező szívességgel 
mutogatott meg mindent, 

— Éppen javában folyt a szüret. A kor-
mányzóság ugyanis ugy rendelkezett, hogy 
szőlőtermelését mindenki köteles kilónkint 50 
filléres árért beszolgáltatni a cs. és kir. bor-
pineéknek. Aki leszüretelt Szerbiában, kocsi-
ra rakja szőlőtermését és beszállítja a pincék-
be, ahol lemázsáljáik a szőlőtt és viszik is 
nyomban tovább a gőzpréshez. I t t ugyanis 
gőzerővel működő prés végzi a szőlő kisaj-
íolását, A mustot csővezeték egyenesen a pin-
cébe, a százhektós hordókba vezeti S a tör-
kölyt éppen ugy elraktározzák pálinkafőzési 
célokra, mint nálunk idehaza; általában csak-
nem minden ugy megy, de persze hatalmas, 
óriási arányokban, amiket az ember nehezen 
tud igy távolról látatlanba elképzelni. 

— iA királyi család temetkező helyétől 
nem messze, egy hegytetőn van a királyi 
kastély. Gyönyörű épület, fe jedelmi királyi 
bútorzattal, berendezéssel. Persze, ma már 
mindennek, csak a romjai vannak meg. A drá-

ga, hatalmas bútorokat széthordták, elpusz-
tították, íföltiizelték. Ami bútor még ott van 
is, borzalmasan sérült állapotban van. Ha bői-
fotel, kördívány volt valaha, akkor a bőr, ha 
finom, indiai selyemből készült pamlag, vagy 
szék volt hajdan, a selyem okvetlenül hiány-
zik róla. Ami elmozdítható, ami értékes tárgy 
volt, azt. széthordták innen, részben maguk a 
szerb katonák, részben a németek, részben 
pedig mi magunk. A királyi kastély most 
szomorú, mint a három év, amely mögöttünk 
áll torz mosolygással. 

— Rengeteg gyümölcs teremett az idén 
Szerbiálban. Szilva, alma özönével van, «lig 
tudnak vele mit csinálni. De legtöbb termés 
volt mégis őszibarackból. Hogy ez milyen 
hihetetlen mennyiségben termett Szerbiában, 
bizonyítja az a tény, hogy egy kiló ősziba-
rackot üz fillérért vesztegettek és <még igy 
sem kellett senkinek. Vaggonszámra ment és 
megy még ma is tönkre igy az őszibarack. És 
addig idahaza 40—50 fillér egy darab ára, 
«»«BaaB3!39ataifaBaBBeaaBBBB»BBa»aBKBBBBi«aaa«<i«»ss» 

POLITIKAI HÍREK. 
- Budapesti tudósítónk telefocijelentéso. — 

(A választójogi reform egy része el-
készült.) A Magyar Tudósító jelenti: A vá-
lasztójogi minisztérium köréből hivatalosan 
közlik: Az országgyűlési képviselők válasz-
tásáról szóló javaslat, valamint a miniszter-
tanács részérc készült kimerítő indokolás 
teljesen elkészült és készen áll a miniszter-
tanács tagjai közötti szétosztásra. Mihelyst 
a kormány tagjai a javaslat tanulmányozá-
sával elkészüllek, a javas'at a miniszterta-
nács élé kerül. A kerületek számárnak és 
székhelyének ujabb megáll api tásáról szóló 
javaslat még nem készült el, tehát ennek 
tartalmáról terjesztett liirek teljesen alap-
talanok, A t. .j^afoijjifid 

(Tisza Budapesten.) Gróf Tisza István 
vasárnap Budapestre érkezik, Tisza a kép-
viselőház tárgyalásai alatt Budapesten fog 
tartózkodni, 

(A miniszterelnök a királynál.) Wekerle 
Sándor miniszterelnök szombaton reggel 
Bécsbe érkezett és a keleti pálvaud varról 
egyenesen átha,itatott a délivasut állomására, 
ahonnan őfelsége tartózkodási helyére uta-
zott. A miniszterelnök délelőtt kihallgatáson 
jelent meg a királynál, akinek a Ház munka-
programjáról és jelentősebb folvóügyekről 
tett jelentést. Délután Wekerle visszaérke-
zett Bécsbe és Czernin közös külügyminisz-
terrel, valamint osztrák mértékadó körökkel 
tárgyalásokat folytatott a külpolitikai hely-
zettel Kapcsolatos kérdésekről. A miniszter-
elnök a kiegyezésről és a bankszabadalom 
ideiglenes meghosszabbításáról is folytatott 
megbeszéléseket. A kiegyezés és a banksza-
badalom dolgában egyéves provizórium lép 
életbe. 

(Apponyi a kormány egységé rő ! ) Gró 
Apponyi Albert kultuszminiszterrel a Déli 
Hírlap tudósítója beszélgetést folytatott az 
aktuális politikai kérdésekről. A kultuszmi-
niszter megcáfolta azokat a hireket. amelyek 
a kormány kebelében támadt egyenetlensé-
gekről szólnak. A választójogi javaslat még 
nem szerepelt a minisztertanácson és nem 
került szóba a Vázsonyi—Grecsák-iigy sem. 

(Grecsák kilépése a kormányból.) Vá-
zsonyi Viimos választójogi minisztert az 
utóbbi napok személyét érintő eseményei 
elkedvetlenítették. A kormány tagjai egyet-
értenek Vázsonyival és maga Wekerle is 
azon az állásponton van. hogy Vázsonyinaií 
nem szabad távoznia a kormánvból A Vá-
zsonyi és Grecsák közti ellentétnek — állító-
lag — az lesz a következménye, hogy az 
igazságügy-miniszter kiválik a kormányból, 


