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Ötven kiló dinamit a Tisza-pályaudvaron egy vasúti 
kocsi tetején. 

(Saját tudósítónktól.) Szenzációs bün-
iígyben folytat nyomozást a szegedi katonai 
rendőrség; A bűnügy, amelyet a véletlen pat-
tantott ki, szinte páratlannl áll a maga ne-
mében a szegedi rendőrség biinkrónikájában. 
A nyomozás ebben a pillanatban még csak 
néhány szálat tart a kézében, de máris bizo-
nyosnak látszik az a föltevés, hogy a véletlen, 
amely a büniigy szálait a rendőrség kezébe 
adta, valami rut merényletet hiúsított meg, 
minden valószínűség szerint az államvasutak 
vonalai ellen. A Délmagyarorszá.<j munka-
társa a szenzációs ügyről a következő részle-
teknek jutott birtokába: 

Csütörtökön hajnalban történt, hogy a 
Tisza-pályaudvaon az egyik vaggon tetején 
gyanús csomagot vett észre az egyik alkal-
mazott. Odament, megnézte s a legnagyobb 
rémülettel azt tapasztalta, hogy a csomagban 
dinamit van. Azonnal értesítette az állomási 
rendőrséget, amely viszont a katonai rendőr-
séget értesítette. 

Reggel aztán egy, a polgári rendőrség, 
katonai rendőrség és utászokból alakult ve-

gyes bizottság ment ki a helyszínre. Alapoá 
vizsgálat alá vették a nehéz csomag tartal-
mát, amelyről mostmár teljes bizonyossággal 
megállapították, hogy tényleg dinamitot tar-
talmaz. 

A vegyesbizottsüg vizsgálatának ered-
ménye után nyomban erőteljes nyomozást in-
ditott a két rendőrség a csomag eredetét ille-
tően. Azt már most meg lehet állapítani, hogy 
a robbanóanyaggal ismeretlen tulajdonosai 

merényletet 'terveztek és csak a véletlen kiu-
sitotta meg a gonosz szándékot. Hogy a me-
rénylet éle ki ellen irányult volna, még nem 
tudják, de valószínűnek látszik, hogy az is-
meretlen merénylők a vasút valamely részét, 
esetleg valamelyik hidat akarták elpusztí-
tani. A robbanóanyag nagy tömegéből egész 
kiterjedt összeesküvésre lehet következtetni. 
A nyomozás egyéb adatait — annak sikere ér-
dekében — még titkolják. 

Kérdéssel fordultunk a bünügy eddigi 
eredményeit illetően a szegedi katonai rend-
örséghez, ahol minden fölvilágosítást megta-
gadtak. 
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washingtoni tudósítója jelenti: Hivatalos 
körök íizcn a nézeten vannak, hogy a bol-
sevikieK békepncfegalma Oroszországot 
majdnem egy sorba helyezi a barátságta-
lan nemzetekkel. Ha a mozgalomnak sikere 
voíjia, akkor tekintette! a következmény-
re, amely abból Németországra háramlik, 
refnökiviil nehéz volna Oroszországgal 
semleges hatalomként bánni. , 

ROTTERDAM: A Daly Chronicle je-
lenti Pé ten tá r ró l : Az antant itteni .követ-
ségei előkészületeket tettek, hogy elhelyez-
zék a pétervári nagykövetségek Személy-
zetéi, ,ha az antant és Oroszország között 
a diplomáciai összeköttetés megszakad. 
Azt hiszik, hogy ebben az esetben az an-
gol, .francia és belga ügyvivők Stockholm-
ba jönnek, rnig Amerika és Japán képvise-
lői egyelőre Pétervárot t maradnak. 

BÉCS: Jól értestílt politikai körök vé-
leménye szerint abttón a helyzetben va-
gyunk, hogy orosz békeajánlat dolgá-
ban tárgyalásokba bocsátkozhatunk, mert 
az orosz kormány a népek önkormányza-
tának követelését disputeWÍísnek jelentette 
k\. Az orosz kormány irányelvei állápul 
szolgálhatna ka tárgyalásokra. Az orosz 
kormányt a nyugati hatalmak nem Ismerik 

el, amennyiben nem ifc válaszolnak ^éke-
ajánlatára. Ml agonban formáiban vála-
szoltunk, még pedig dróttafan sczlkratáviró 
utján, 

BECS: Jól értesült politikai körökben 
ugy tudják, hogy Romániából eddig még 
nem érkezett béke-. Vagy fegyverszünet-
ajánlat. 

BÉCS: A német nemzeti képviselők az 
osztrák hadügyminiszterhez interpellációt 
jegyeztek be a cseh katonák agitációi ügyé-
ben. Ezek az agitációk tették lehetővé, hogy 
szeptember 18-án, a garzanoi csatában az 
ellenség tudomással birt összes szerveinkről. 
Az elesett olasz tiszteknél erre vonatkozóan 
iratokat találtunk. A legutóbbi olaszországi 
offenzivánk alkalmával az olaszok szintén 
tudomással birtak legfőbb támadásunk ide-
jéről és helyéről. 

Uj stockholmi konferencia előtt? 
Stockholm, november 29. Váratlanul 

új ra felmerült egy nemzetközi szocialista ér-
tekezlet összehívásának szándéka. Henderson 
Artúr, az angol munkáspárt titkára, Huys-
mans Kamílltól táviratot kapott., hogy az uj 
stockholmi konferencia összehívására meg-
érkezett az alkalmas pillanat és ezért felkéri 
Bendersont, haladéktalanul lépjen érintke-
zésbe a francia szocialistákkal. Henderson a 
táviratot bemutatja a munkáspárt elnöki ta-
nácsának. 

P O L I T I K A I H I R E K , 
— Budapesti tudósitónk telefonjelentése. —• 

(Minisztertanács.) Csütörtökön: dél-
után a kormány minisztertanácsot tartott 
Wekerle miniszterelnök elnölkésével. A mi-
nisztertanács főképen az élelmezési és szén-

i kérdéssel foglalkozott. Az ülés közben kap-
| ta meg Wekerle a táviratot az orosz kor-
' mány ajánlatáról. Amidőn a miniszterelnök 

a táviratot a kormány tagjainak belelen tette, 
a miniszterek között élénk eszmecsere in-
dult meg az orosz békeajánlatról. 

Velencét föladják az olaszok. 
Genf, november 29. Ide beérkezett je-

lentések szerint az ellenség a legközelebbi 
napokra nagy támadást készít elő. A nyo-
más napról-napra erősebbé válik. A Velence 
ellen összevont hadosztályok számát 60-ra 
becsülik, 15 osztrák-magyar és 5 német 
divízió eddig nem lépett még harcba és eze-
ket állitóla ga főtámadásra tartogatják, mi-
kor a nehéz tüzérség megérkezik a Piave-
hoz. A bankoknak, az niságoknak és a la-
kosság egy részének Velencéből való elköl-
tözése. valamint a műkincseknek Flórencbe 
való szállítása bizonyítják, hogy az olasz 
hadvezetőség eltekint a Piave-vonal védel-
métől, miután azt eddig oly erélyesen vé-
delmezte, hogy Velence nyugodt és rendes 
kiürítését lehetővé tegye. { i ' { 

Angliában terjed az elkeseredés 
a militarizmus ellen. 

Genf, november 29. A Petit Párisién je-
lentése szerint Angliában egyre terjed az 
ahtimilrtarizmus, jeléül annak, hogv a szi-
getországban is nagyon megunták már a 
háborút. Az utóbbi időben igen szigorú ren-
deletek jelentek meg és egymást érték a le-
tartóztatások. Állítólag az alsóház két tagja 
is kompromittálva van és vizsgálatot indí-
tottak ellenük. 
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Kossuth Lafos-sugárut. 

Mérsékeli árak. — Pontos 
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