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Megverték az albán kormány 
csapatait. 

Valona előtt a fölkelők. — 

(Saját tudósítónktól.) Vatonúbót jelen-
f Carbonarinál véres csata volt a fölkelők 
* a z albániai önkéntes csapatok közt. A csa-

"z önkéntesek teljes vereségével végzö-
• A kormány csapatai egy ágyút és kér 

laí • y 'Vert ^vesztettek és kénytelenek vol-
/visszavonulní. A fölkelők Valona felé vo-
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és most Valonát veszélyeztetik, mely 
*e/V Védelem nélkül van- Elbasszún a föl-

e< Bemnet és Fierít körülkerítették. 
^Berana és Fieri elesését minden órában 
J ö \ v alona lakosságán nagy félelem 
ú , e r ó t . Attól tartanaik, bogy a fölkelők, 
f ú l n a k Valonába, fosztogatni és gyuj 
H fo fognak. A lakosság egy része már 

v is a vérfürdőtől való félelmében, 
fo V o s s i s c h e Zeitung jBlenti Belgrádból: 
is "rmány szerdán föloszlatja a szkupstinát 
foel US végére az uj választásokat 
taja, ÜSSZeííiggés:ben van a kormány mai 
t jn t ' a n Megjelent nyilatkozat, amely sze-
\ al Sör^-török konfliktus el van intéz-
iúk föl

albán kérdésben is nyugodtabban fog-
Sub Ü helyzetdt- A hatalmak most már a 
üai w kezébe vetl\)k Albánia ügyét, euró-
fe h esiTJáltak belőle és igy ki van 
Hjen °k

gy egyes hatalmak külön akciót 

% ¥ m á b ° l jelentik: Itteni diplomáciai kö-
V t i

e n n t a hatalmiak megállapodtak ab-
tat a föl'kielők és Vilmos fejedelem 
ta, u egkisérlik az egyezséget, olyan mó-
" f e ? -32, a ! b á n . minisztertanács helyébe 

ö
 e kbzi ellenőrző bizottság kerül, 

"i fazzóból jelentik: A tejedelem; Topta-
P a s a volt török tábornokot belgrádi 
n e v e z t e ki. Faxil unokatestvére 

ta V e !
P a s á n a k ' de ellenséges viszonyban 

krfhöl jelentik: Schönburg-Wolden-
í%nÜ?!?er herceg, az albán fejedelem te e r h'erceg, az albán tejeaeicin 
tét H fivére, tegnap Bukarestből ideérke-

n i i l U an az albán követtel értekezett, 
utazott Durazzóba. 

•%izóbó1 jelentik: Haimdd Rubieka 
'tóti' t s i j a k i súlyosan megsebesült és el-
% feMaikámot a kabinet kötélhalálra 
taofefo1 ellen Kroon őrnagy erélyesen til-
\ A sejlk Kroon iránti hálából egy 
feetet 0 S n a l k elbeszélt több érdekes 
% k , a fölkélőkröl, ' akik ötezerszázan 
^ e s ezerötszáz emberével a sejk föl-
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tétlenül rendelkezik. Ezeket hajlandó meg-
hódolásra fölszólítani, levelet is irt ilyen ér-
telemben és a levelet elvitték Sijakba a láza-
dók táborába. Kroon őrnagy proklamációt 
adott ki, hogy kedden mindenki, akinél kés, 
puska, ásó vagy egyéb ilyen eszköz van, 
jelenjen .meg a sáncoknál. Kroon. őrnagy az 
egész 'bokros területet, amelyen az ellenség 
egy bete észrevétlenül a város közelébe lo-
pódzott, síksággá akarja tenni. Thomson tá-
bornok tegnap ide érkezett, hogy fivére holt-
testét Hollandiába vigye. 

A szerencsétlenül járt 
kapitány Budapesten. 

— Hauswirth hősi tette — 
(Saját, tudósítónktól.) A Fisdhamendben 

tragikusan elpusztult Hauswirth kapitány 
Budapesten is szerepelt. A Királyi Magyar 
Automobil Klub által 1913. október 19-ón 
rendezett harcszerű léghajó-üldözés alkalmá-
val járt a magyar fővárosban, a Ragusa ne-
vű 3-as stratszámu léghajót vezette ós a 
nyolc léghajós közül egyedül ő volt, akit nem 
tudtak elfogni. Mindazok, akik akkor részt 
vettek a léghajó-üldözésiben, a legnagyobb 
szeretettel emlékeznek vissza Hauswirth ka* 
pitáuyra ás egyéni szeretetreméltósága mel-
lett katonai ós sportbéli erényeit dicsérik. 
Egy kiváló automobilista, Deák Jenő, aki 
annak idején szintén részt vett a léghajó-ül-
dözésben, a következőket mondotta a Dél-
magyarország munkatársának: 

— Örömmel üldöztem a Ragum nevű 
léghajót, amit Hauswirth kapitány vezetett. 
A kapitány rendkívül ügyesen dolgozott. Le-
szállást szimulálva .becsalt bennünket a nógr 

rádi begyek egyik katlanába, s amikor lát-
ta, hogy az őt üldöző öt autó mind a katlan-
ban van, hirtelen kidobva ballasztjait, a he-
gyek fölé repült és a harmadik völgyben 
szállt le. Mi természetesen boszankodva lát-
tuk vereségünket,. mert az egész hegycso-
portot meg kellett volna kerülnünk, hogy 

utolérhessük. 
A verseny propoziciói szerint a légha-

jót a leszállás pillanatától számított harminc 
másodperc alatt kellett- elfogni, ellenkező 
esetben a léghajó győzött. Hauswirth kapi-
tány kitűnő t rükkje után legtöbb társam 
belátta a kudarcot, Budapest felé fordította 
az autóját, ón, gondolva, egy merészet és 
nagyot, autómat, amelyben egy vezérkari 
fűhadnagy-sportbiztos, Uthy László dr. hon-
véd ezredorvos és Heissher mérnök voltak 
kívülem, nekivágtam a néhány száz méter 
magas erdős hegynek. A fák között bujkálva 
elértem a hegy csúcsát és onnan látható lett. 
hogy Hauswirth kapitány hol száll le. 

Sikerült a kísérletem, de a léghajót a 
leszállástól számított ha»rmincharmadik má-
sodpercben sikerült csak megközelítenem. A 
győztes tehát Hauswirth kapitány lett. A 
kapitány, akit ötszáz méterről fu tva közelí-
tettem meg, nem tudott hová lenni a cso-
dálkozástól, amikor meglátott s megtudta, 
hogy az utat fel a hegyre autón tettem meg. 
A léghajóüldözés után különben irt is az 
esetről cikket egy hadsereglapba. 

A fisohamendi katasztrófa áldozatait 
szerdán temetik el, közös sirba mind a kilenc 

halottat . . . > 
E. 

Séta Újszegeden 
a miniszter után. 

(Saját tudósítónktól.) Délelőtt van, az 
ujszegedi ligetek platánjai alatt kevesen sé-
tálnak, a medardusi eső a kavicscsal újólag 
parkírozott sétányt alaposan eláztatta. [Meg-
látogatom azokat az ujszegedi intézménye-
ket, ahova a hatóság által összeállított pro-
gram szerint Jankovich Béla dr. miniszter 
is ellátogatott. 

Az ujszegedi ihidfő johlb oldalán már 
messziről feltűnik a vakok intézete, mely 
1114 négyszögöl területen fekszik és 270,000 
koronába került. A telket a város adta, az 
épületet állami segéllyel építették fel. Ha-
jós és Villányi budapesti műépítészek teirvei 
alapján Fónagy Béla mérnök készítette, .a 
kétemeletes szárnyas, hatalmas .gránit fel-
jár atu épületet. Középső része egyemeletes, 
magálba foglalja Lovács József igazgató la-
kását, a tanári termet s a felügyelő tanárok 
lakosztályát. Az u j intézet Újszegeden 1908. 
óta áll fenn, egy éve működik, tehát még uj , 
ami bizony a felszereléseken meglátszik. 
Könyvtáruk és szertáruk kezdetleges s ipari 
munkára való anyaguk is minimális. Van 
ugyan tiz hold földjük, melyet .ingyen ad 
a város az intézetnek, de az itt termő fü-
zeket, melyeket az intézeti tagok ipari cik-
kek (fonott kosarak, székek feldolgozására 
használnak fel) a tava(lyi ,nagy vizáradás 
elvitte. Az épület két szárnyát (a jobb oldali 
a férfiaké, a bal oldali a nőké) hosszú folyo-
sókkal kapcsolják egybe. Itt vannak a tan-
termek, hálószobák, ebédlők, dolgozó termek 
és társalgók. Négy elemi osztályban oktat-
ják a vakokat irás és olvasásra, földrajzra 
és még más tantárgyakra. Mindenütt pe-
dáns tisztaság (talán mindenkor igy van ez, 
de rá fogjuk, hogy azért, mert jön a minisz-
ter) az intézeti tagok félve üdvözlik az ér-
kezőt, felállnak a tantermekben s mindegyik 
be akarja mutatni, hogy mit tud. Egyik a 
Braille-iéle contract hetükkel való irást mu-
latja, másik ia Klein-féle típusos hetükkel 
való irás-olvasást. Kimegy a tanuló a pad-
ból a falra függesztett domború térképhez, 
s ujjával (mely finom, tapintási érzékre erő-
sen kifejlődött1) végigmegy Szeged város tér-
képén, elmondja az utcák neveit, hol van 
•ez vagy az a nevezetesség. A hálótermek 
mellett mindenütt fürdőszobák (a tisztálko-
dásra különös gondot fordítanak), az ebéd-
lők tágasak, az asztalok pléhiburkokkal fe-
dettek. A konyha (melynek fedezete a na-
gyon iszerény hudgettből kell, hogy k i tel-
jen) elsőrendű polgári koszttal látja el őket. 
Sohasem tudják előre, hogy mit kapnak en-
ni, nehogy megunják a kis határok között 
váltakozó étrendet — mondja az igazgató. 
Külön orvosi rendelőjük van bázigyógyszer-
tárral, mely alatt a földszinten a vizet szivó 
gépház villammatoros szerkezete működik 
hangos bugással. A vakok gyárának harang-
ja, mondják az ujszegediek. Amint búcsú-
zom Lovács igazgatótól, a főbejáratnál — 
orgona melódiája szűrődik keresztül a tor-
nacsarnokból, egy tanuló játsza „Ave iMá-
riát" — a temesvári orgonagyártói ajándék-
ba kapott fafaragványokkal ékes orgonán. 

Az ujszegedi .villasorok mögött hár-
sakkal körülvéve áll egy másik intézet, a 
szerbbánáti vagyonközség fiu és leány in-
ternátusa. Látogatásom idején nagy volt a 
készülődés diáklegények és leányok között, 
akik epedve várták a vizsgák végét s a nyári 
szabadságot. Egyikük-másikuk könyvvel a 
kezében sétál az óriási parkban, össze-össze 
sugdosnak, hallom, amint mondják, biztosan 
csillagos .hármasra vanu kiállítva, ,yha el-
buktat a tanár ur, majd szólok Jankovidh-
nak (csak igy minden titulus nélkül), hisz ő 
a legfőbb . . . tőle félnek". 

Az intézet vezetője Horváth János álla-
mi főgimnáziumi tanár. 

A szerb internátustól busz perc távol-
ságra van az Árpád-Otthon, mely az Orszá-
gos Gyermekvédő Liga felügyelete alatt mű-
ködik. Varágos nagy park, veteményes kert 


