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arra. ihogy az ezután kötendő vámszerződés 
egyúttal védője is legyen a magvar iparnak. 
Igaz. hogy ma. amikor az összes gyárak és 
műhelyek a 'hadiszükséglefiek kielégítését 
szolgálják, ipari termelésről alig. kivitelről 
még kevésbé lehet beszélni, de hisZen a nagy 
gazdasági átalakulások nem is egyik napról 
a másikra történnek meg, hanem azok ön-
tudatos és rendszeres munka és hosszabb 

•evolúció eredményei. 
— Egészséges közszdlemet kell majd 

teremtenünk a háború után. De különösen a 
közgazdasági kérdések megértésére és meg-
becsülésére kell ' rábírnunk társadalmunkat; 
mert addig, amig valamely alkotásnak szük-
ségessége nem hatolt bele a köztudatba, nem 
hatotta át népünk lelkesedését, nagyot és 
áldásosat teremteni lehetetlen. 

•!mi*amab«aabbbsbbbbbbanbaaatbbbabbbaaaabaasab«iabbag!s8asamab* •MBBBasBBBSBBmrKsn»BBijBSBBBBM;B*«»B»BBB«s> 

Egy belgrádi fogorvos öngyilkossága Szegeden, 
(Saját Hulósitónkíól.) Tulajdonképpen 

riportot kellene Írnunk egy emberről, aki 
évekkel ezelőtt eljött ide hozzánk a nagv vi-
lágégés véres útjáról és tegnap revolvert for-
dított tisztes homlokának. És nem-lehet ri-
portot ifni róla, nemi lehet riportszerü szá-
razsággal beszámolni dr. Brüll Ovula tragé-
diájáról. akinek lelkében egv napon, föltámadt 
valami fájás és nem tudta ezt legyőzni többé. 

Dr. Brüll Gyula a háború előtt keresett 
fogorvos volt Belgrádban. Magyarországon 
ismerős volt. a felesége Steinev Miksa dús-
gazdag temesvári gyárosnak a lánya, ugyan-
annak a Steinernek. akinek tulajdonát képezi 
a Szegedi Miitrágyfa és Enyvgyár. Mikor 
csapataink bevonultak Szerbiába és végérvé-
nyesen elfoglalták Belgrádot. Brüll eltávo-
zott onnan. Temesvárra ment feleségével s 
apósa megbízta szegedi gyára vezetésévei. 
miután Mackensentől engedélyt kapott sze-
gedi tartózkodásra. Persze internálva volt, 
de azért csakhamar kedvelt tagjává vált a 
szegedi társaságoknak. Aranyos kedélyével 
és szeretetreméltó modorával csakhamar 
megnyerte mindenkinek a tetszését, szerete-
tét. A háború mozzanatait mindig-'élénk figye 
lemmel kisérte. szorgos munkája közben. 
Nagyon bízott benne, ha vége lesz ennek a 
nagy világfölfordulásnak. Szerbia barátság-
ban fog élni tovább magyar szomszédaival. 
Mert szeretje a magyarokat, de persze hazá-
ját sem tagadta meg, amelynek sorsán sokat 
kesergett meghittebb barátai előtt. 

A sok izgalom, amelyen a háború alatt 
keresztülment. — két ostromot élt át Bel-
grádban és fivére ott maradt tovább is. aki-
nek sorsa később sokat aggasztotta — na-
gvon megviselték idegeit. Gyakran, panasz-
kodott emiatt családjának, amely azonban 
nem gondolt arra. hogv öngyilkossági gon-
dolatokkal foglalkzik. Odahaza és általában 
nagvon .óvakodott bármit is nyilvánítani ér-
zéseiből. Nyilván nem akarta megijeszteni 
családját és környezetét. 

Csütörtökön hosszabb ideig benrnaradt 
az irodában Goldfáhn Lipót főkönyvelővel, 
áki délután a szokottnál később távozott. Mi-
kor Goldfáhn látta, hogv Brüll kissé ideges-
kedik, megkérdezte tőle: 

— Haza akar menni? 
-— Nem, én még maradok egy ideig, dol-

gom van — válaszolt a doktor, aki tényleg 
megvárta, mig Goldfáhn eltávozik. Szívélye-
sen elköszöntek egymástól és Goldfáhn el-
távozott. Hogy ezután mi történt, nem lehet 
pontosan megállapítani. Valószínű, hogv dr. 
Brüll megírta búcsúleveleit, ami után végzett 
magával. Esti nyolc óra tájban egy kilences 
forgópisztollyal halántékon lőtte magát és 
azonnal meghalt. Az öngyilkosságot családja 
fedezte föl. Felesége és egyetlen lánya ugyan 
is nyugtalankodni kezdtek, mikor a nagyon 
pontos ember még nyolc órakor sem ért 
haza. Felöltöztek, hogy fölkeressék a refor-

mátus bérpalotában levő irodában. Az iroda 
nem volt bezárva és a bejárat redőnyt sem 
volt egészen lehúzva. A helyiségből világos-
ság áradt ki. Brüllnó és leánya fölhúzták a 
helyiség redőnyét és benyitottak a helyiség-
be. Az Íróasztal előtt ült dr. Brüll. átlőtt ha-
lántékkal. Az úriasszony és leánya megré-
mültek. sikoltozni kezdtek, sikoltozásuk ki-
hallatszott az utcára. Az egvik járókelő erre 
értesítette a rendőrséget, ahonnan Gyár-
mathy János ügyeletes rendőrtiszt ment ki 
a helyszínre dr. Berkes Dezső kerületi tiszti-
orvossal. Kétségtelenül megállapították az 
öngyilkosságot A golyó a jobb halántékba 
fúródott s a bal oldalon jött ki. 

Az íróasztalon két nyitott üzleti levelet 
találtak, arra irta 11 búcsúját. Öngyilkosságá-
nak oka a hátrahagyott levél szerint az. hogy 
már nem volt ura idegeinek, amelyek kétség-
beejtő módon kínozták. Egv másik levélben 
beszámolt pontosan az üzleti ügyekről, pénz-
tárról. a függő ügyekről. 

A szerencsétlen véget ért ember holt-
testét beszállították a közkórház hullaházába, 
onnan fogják vasárnap temetni. 

Görögország mozgósít. 
— Harcok a macedóniai arcvonalon. — 

Szófia, március 8. A legutolsó napok 
nagy politikai eseményei ellenére a nép, a 
kormány és a döntő katonai tényezők; a leg-
feszültebb figyelemmel kisérik a macedóniai 
és görögországi fejleményeket. Görögor-
szág mozgósít s ennek hatása máris észlel-
hető a front minden pontján s az arcvonal 
egyre bőviil, amit a Vojenni ízvesztija, a 
hadsereg lapja is tudomásul vesz. Figye-
lemreméltó körülmény továbbá, hogy öi nap 
óta a maceódniai hadszíntéren élénk tevé-
kenység mutatkozik s ezek a katonai moz-
dulatok többé nem csupán földerítő vállal-
kozások, mint eddig. A bolgár csapatok a 
harctér minden részén kezükben tartják a 
kezdeményezést. Az angolok előkészülete-
ket tettek egy nagyobb szabású támadásra, 
de a bolgár csapatok Doldszeli és Dojrau 
környékén megelőzték őket, ugy hogy a 
támadás meghiusult. A Bitoiia vidékének 
nyugati részén is élénk a katonai tevékeny-
ség. Hogy mi a tulajdonképpeni terve az 
antant-seregnek, alig állapitható meg, mert 
a csapatok elhelyezése és kicserélése min-
den nap változik. Azt sem lehet tudni, hogy 
minő következményekkel fog járni a román 
béke a macedóniai frontra, az az egy azon-
ban bizonyos, hogy az antant macedóniai 

Srégrti, 1918. március 9, 

serege mindig ahhoz alkalmazkodik, hogy 
más hadszintereken szünet van-e, vagy pe-
dig hadműveleteket hajt végre az antant. 

A bolsevik! párt feloszlóban van. 
Stockholm, március 8. A nyugalom az 

orosz fővárosban megint megszűnt "és a 
bolsevik! pártban megkezdődött a felbomlás 
processzusa. A párt maga két táborra osz-
lott, melyek folytonos harcban állnak egy-
mással. A* bolsevikiek és a szociálíorradal-
márok dühös ellenfelekként állanak egymás-
sal szemben és mindegyik a máslkat okolja 
azért a katasztrófáért, amelybe a legutóbbi 
idők eseményei az orosz népei döntötték. 
Nem lehet többé elpalástolni, hogy a bolse-
vikiek uralma, Oroszország legújabb törté-
netének ez a zűrzavaros fejezete, vége felé 
jár. A pétervári Szovjet éjjel-nappal ülése-
zik és ennek a különös intézménynek a per-
manenciája viharokkal teljes. A legutóbbi 
ülések egyikén megtörtént, hogy Markov 
biztos ökölbe szorított kezekkel rávetette 
magát Leninre és arcul akarta ütni. Csak 
nagynehezen tudták megakadályozni, hogy 
Markov ezt' a szándékát végrehajtsa. 
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Tőzsde. Budapestről telefonálja tudósí-
tónk: tLanyha megnyitás után barátságos 
irányba terelődött az üzlet iránya és a kez-
detben leadott árveszteség ismét megtérült. 
A vezető piacon végül is 5—6 koronával ala-
csonyabbak lettek az értékek, mint tegnap. 
Magyar Hitei 1263—69, Osztrák Hite! 819— 
25, Agrár iBank 933—30, Fabank 771—68, 
Hazai 494—99, Leszámítoló 684-88 , Álta-
lános Kőszén 1930—900, Drasche 1005—15, 
Beocsini 995—1000, Salgótarjáni 995—1000, 
Szászvári 765—75, Urikárty 735—45, Kon-
kordia 675—85, Viktória 1280—100, Rima-
murányi 691—56, Lipták 231—40, Schlicfc 
426—36, Csáki 402—06, Közúti 724—33, 
Államvasút 897—93, Adria 1525—35, Atlan-
tika 1225—15, Levante 935—26, Cukor 3499, 
Nasici 2825—45, Gummi 940—62, Olaj 780, 
Danica 880—87. 

Megkezdték a kincstári birtokok par-
cellázását. Budapestről jelentik: Gróf Herényi 
Béla földművelésügyi miniszter megkezdte a 
kincstári birtokok parcellázását. (Elsősorban 
az ógyallai ezerötszáz holdas kincstári birto-
kot parcellázzák. Egy részét kisebb parcellák-
ban a komárommegyei kisgazdák kapják, má-
sik részét legelők céljaira hasítják ki.'Ezenkí-
vül zöldségkerteket létesítenek szövetkezeti 
alapon és lakóházaikat is építenek. Az urada-
lom területén tizenöt hadirokkant ingyen fog 
földet kapni. ; 

Kibireljik s román psíroleumforrásokat 
Bécsből jelentik: A magyar és osztrák kor-
mány képviselői Romániában tárgyalásokat 
folytatnak a román petróleumipar njjászer-
vezéséről. A központi hatalmaknak az a ter-
ve, hogy a román petróleumforrások területét 
hosszabb időre kibérlik. 
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