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Szeged, 1918. julius 9.

Légi posta a nagyobb vidéki városoknak.
Amiben a monarchia megelőzte a világot. — A légi posta jövője.
— A Délmagyarország eredeti tudósítása. —
Wien, julius 8.
A 'habarni Wllös közepén. amidőn: a repülőgép iiegoahezeíbb kötelességét taSjesári,
imegérfcök végme, hogv eredeti dáüáit szolgálja. A ibécs—'kievi légijáratok utálni a mioiniarchia fővárosai között 'beállították a légi- öszszeOcöttetáíst. KorszakaiKkotó jedeutőisége minden kétségen Miül! úíit: raa még csak a .postátszolgája, de egykoron átvesBt az autók szerepiét Az első lépés az általános-Illegi- forgalomhoz megtörtént.
,A budapesti talikes és ünnepélyes fogadta tá.slhoz jrtáStó volt a bécsi is. A hadügyminisztérium, . léghíajös-asizíag és, .más parancsaidk'ságldk t i s z t j e v a l a m i n t a kereskedelemiigyá imiiniszténiium, a bécsi és a magyar sajtó
képviselői vártáik az -asperni- repülőtéren iaz
első magyar (légi p-cstáit. HmsízorM^ollé perces
késéssel föMet is ért a történelmi repülőgép,
melynek u-tideje renrdes karüímiéniyek között
aliig illesz több egv jó óránál.
A póstaföigazgató meleg beszéde -után
a -repülőgép vezetője átadta az első postacsomagot. Két fiatal ember tette meg ezt a
nevezetes' utat, Raft kapitány és Varga főhadnagy.
Ott állanak a gép mellett, arcuk pirosra marva a hideg széltől és az izgalom lázától, karakterisztikus meziükben, boldogan mosolyogva és fogadva az üdvözleteket.
Raft kapitány völt szíves a Délmagyarország számára útjáról a következőiket elmondani:
Amilyen szivéfllyieisiek voltak azok a szavak. amelyeikkel Budapestről utrabocsátorták bennünket, olyannyira kedvezőtlenül alakúit a szeles, esős időjárás. Igy kénytelenek
voltunk a kitűzött útirány tó', az egyenes légvonaltól kissé eitérni és ez okozta a pár
percnyi késedelmet. A 'Bécs—Budapest közti
minapi probarepülíésómen,- .melyet u-gyánezen
a gépen végeztém, egy óra .15 percre volt
szükségem az ut megtételéhez. Az utat yiiszsza Pestre Varga főhadnagy -ur teszi: meg.
mint pilóta.
Kedvesek és egyszerűek ezek a repülőtisztek, szerényen fogadják a tényt, hogy

ők a nap hősei. Mellükön ott ragyog 'majdnem valamennyi kitüntetés, ami esaík érhette,
de most az aktualitás is kegyébe vette őket
A pénteken negglell Bécsből Budapestnek,
Kievnek utrakelő repülőgéppé! a 'légüáratofk
rendszeressé vállfiak.
A Délmagylarország bécsi- tuidóisjtójának
alkalma volt a: helyszínén egv maga'saibbnangu szakértővel .a légiljiáratdk jövőjéről beszélgetni. A beszélgetés lényege ez volt:
A monarchia a postai légijáratok béli oza'talíábaim megelőzte az egész
világot.
Annyi bizonyos, hogv a példáit követni fogják a külföld, többi- államai: is. A légi. forgalom jövője a biztató ígéretek 'közé tartozik
és talán nincs messze az az 'időpont, amikor
a ley#ek helyiére emberek kerülnek és íVv a
repülőgép, miiként a léghajó. reWdfös és köznapi közlekedési eszközzé fejlődik ki. Tedh r
nikailag ennek a tervnek sermmi sem állt útjában, jelentőségét pedig, főleg időmegtakarításban, gyorsasáig tekintetében, fölösleges
-hangsuiliy'ózni. Hiszen -ma már 200 kiílognamot
is meghaladó teherre: is közííietkedhetn-,ak bizonyos ti-pnsu nagy (repülőgépeik ás sebesség
tekintetében nem kell majd' több -idő egy áránál például Bécs és Budapest között. Ha
ezek a személyszállító légiíjáráfcok a béke eljövetelévé!; létre, jönnek, ügy kétségtelen az
is. hogv magáitvdMalkozésdk veszik kezükbe
az ügyet és fektetik be" miiilóikat a levegőbe.

A szővjetkórmány kezességet vállal
a német követség biztonságáért.
Berlin, julius 8. A Magyar Távirati Iroda
jelenti: A Berliner Tageblatt jelenti: A bolseviki kormánv egyik tagja a moszkvai német követség palotájába szállásolta be magát,
hogv ezzel is bebizonyítsa, hogv a szovjetkormány a német követség személyzetének
biztonságáért kezességet vállal. Hir szerint
az orosz kormánv külön követséget szándékozik Berlinbe meneszteni.

Utcai harc Moszkvában a forradalmi szocialisták é s a bolsevikiek
kőzött

Berlin, julius 8. A baloldali forradalmi
szocialistáik beismerték részességüket Mirbach
követ meggyilkolásában. Vezetőik egy színházban torlaszolták el magukat, de valamennyíökei letartóztatták. A városban különböző helyeken Imre tört ki a belsevikiek vés az
ellenforradalmin ok között. A harcokban edTudvalevőleg a légi posta járatok 'körleté- dig. ugy látszik, a bolsevik lek kerekedtek febe, mint transito-állomások, egész sor ma- lül. A német követség többi tagja mind sértetlen.
gyar vidéki város is beleesik és illetékes heFrankfurt, julius 8. A Frankfurter Zeilyen: foglalkoznak azzal! a tervvel, hogv ezetung
jelentése szerint gróf Mirbach két gy
ket a légi járatokat az egész országra kiterkosa
olyan épületbe menekült, amelyet ; t
jesszék.
antantbarát forradalmi szocialisták tartana
Egyelőre örömmel tölthet ©l minden szi- -megszállva és gépfegyverekkel védelmezne': .
vet, hogv messzi vidékekről légi üzenet szál® A jelek azt mutatják, hogv a követ megök
a magvar vidékek nagyabb városaiba, ezzel tése jeladás volt az antantbarút
forradaln
is .szorosabban belekapcsolván őket a nagy szocialisták nagy államcsinyjéhez. Moszkvávilág óriási szervébe. A hatás csak jó és elő-' ban harcok vannak a bolsevikiek és a torra
nyös lehet.
dalrni szocialisták között, de részletesebb je
A Délmagyarország olvasói, légi postával lentések még nem érkeztek.
kapják ezeket a sorokat, a nagy idők nem
u tő! só dokumentumaként.
Trockij az antant bérenceiről
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Gróf M i r b a c h meggyilkolása nem vezet fegyveres
konfliktusra.
— A szovjetkormány elégtételt ad Németországnak. —
Berlin, julius 8. Az egész berlini sajtó
'nyilván félhivatalos helyről jövő inspiráció
alapiján hangsúlyozza, hogy? gróf
Mirbach
meggyilkoláaa a Németország és a szovjetkormány közti jó viszonyt nem fogja zavarni.
A félhivatalos Norddeutsche
Allgemeine
Zeitung a következőket irja:
Aki a követet megsérti, nemzetközi
jog szerint azon állam ellen követ el dellkt-umot, amelyik kiküldte. Ennek következtében ennek az államnak igénye van arra, hogy

a másik államtól a bűnösök
megbüntetését
kvvetelje. Az orosz kormánnyal szemben nem
lesz szükség arra, hogy ezt a büntetést fegyverrel kényszeritsük ki. A német kormány
fel fogja használni ezt az alkalmat arra, hogy
az orosz kormánytól az antant ügynökeinek
üzelmei ellen a legerélyesebb intézkedéseket
követelje és kifejezésre fogja juttatni, hogy
Németország az orosz kormányt e cseleke•aeteiben támogatni fogja.

Hogyan gyilkolták meg
gróf MIrbachot.

kezükben voltak. Csak egy idő múlva rántottak elő revolvert és lőttek a követre, valamint Riesler követségi tanácsosra és Miiller
hadnagyra, majd nyomban kiugrottak a földszinti szoba ablakán- az utcára, de ugrás közben kézigránátokat dobtak a már megsebesült követre. Mirbach nem sokkal ezután
meghalt, a követség többi tagja nem sérült
meg. A gyilkosok egy készenlétbfeen álló automobilon menekültek el. A -meglepett őrség
eredménytelenül tüzelt a gépkocsira.
Azóta megállapítótták, hogv a tettesek a
forradalmi szocialisták egyik szállására menekültek. A házat azonnal csapatokkal vették
körül. Szinte bizonyoknak látszik, hogy a

Berlin, julius 8. Moszkvából jelentük a
Wolrí-ügynökségnek: Mirbach gyilkosai, hogy
biztosabban bejuthassanak a követhez, egy
igazolványt szereztek, amelynek alapján
•mint az elletiforfádalmérok leküzdésére alakult bizottság képviselői jelentkeztek Mirbachnál. Mikor a követ elé jutottak, szóbahozták egy gróf Mirbach nevő magyar tisztnek a pőrét. Ez a tiszt rokona volt a követnek. aki .azonban személyesen nem ismerte,
mert a család egy távoli magyar oldalágnak
n tagja. A gyilkosoknak még a per iratai is

gyilkosság jeladás volt a bolsevikiek ellen
tervezett csínyhez. Ebben a mozgalomban,
ugv látszik, részes volt a baloldali -forradalmi
szocialisták egy csoportja, a jobboldali forradalmi szocialista Savinkovval és az ő antaru-ügynökeivé! együtt. Saviukov a moszkvai an-tant-mozgalmak vezetője, aki összeköttetésben van a csehekkel és a rnensevikiekkel is. A Kerenszki-kormányban hadügyminiszter voilt. Az igazi felelősség a gyilkos
tettért mégis Savinkovot és azokat terheli,
akik őt pénzelték. Savinkov jelenleg ismeretlen helyen bujdosik.

Berlin, július 8. Berlinbe érkezett moszkvai jelentések szerint, csaknem bizonyossággal meg lehet állapítani, hogv gróf Mirbach orgyilkosai közel állunk a bal szociálforradairni párthoz. Erről az oldalról már
hetek óta céltudatosan izgattak Mirbach és
Németország ellen.
A Svoboda Rossii felemlíti, hogv junius
30-án egy, Moszkvában tartott ín-unkásrneetingen a szoeiáííorradaimárok heves támadásokat intéztek a nymet imperializmus
előtt térdeplő bolsevikiek eliten és követelték
a breszti szerződés érvénytelenítését és a
németeknek Moszkvából való kikergetését. —
Trockij ezen a gyűlésen jelen volt és Kassatniok szociálforradalmár odakiáltott feléje:
—• Tudja-e. mit akar Mirbach? Hogv német csapatok jöjjenek Moszkvába az ő védelmére!
Trockij felugrott és izgatottan kijelentette az egész kormánv nevében, hogv angolok és franciáik áltál megfizetett emberek és
újságok ilyen szemtelen hazugságokat terjesztenek, amelyekből egyetlen szó sem igaz.
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