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A balkáni és orosz harc-
téren a helyzet változatlan. 

BUDAPEST, március 1. (Közli a mi-

niszterelnöki sajtóosztály.) A délkeleti had-

szintéren a helyzet mindenütt változatlan. 

HŐFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

BERLIN, március 1. A nagy főhadi-

szállás jelenti: A keleti és balkáni hadszin-

téren különösebb esemény nem történt. 

LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Az oroszok Besszarábia határán 
támadásra készülnek. 

Bukarest, március 1. A Minerva jassy-i 
tudósitója jelenti, hogy az oroszok ujabb of-

fenzívára készülnek elő. A tudósító értesü-
lése szerint az ország belsejéből naponkint 
érkeznek ujabb csapatok Besszarábiába, 

leginkább tüzérség. 

Az olasz fronton 
nincs változás. 

BUDAPEST, március 1. (Közli a mí-

iniszterelnöki sajtóosztály.) Az olasz had-

szintéren a helyzet változatlan. 

HÖFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

Cadorna akcióba lép. 

Lugano, március 1. Az olasz határról 
érkezett jelentések szerint a németek nyu-
gati ofíenzivájána, az albániai eseményekre 
és az olasz parlament március 1-én való 
megnyitására tekintettel, Cadorna ismét ak-
cióba lépett az Isonzo-fronton. Más jelenté-
sek szerint ez az akció csak nyugtalanít ás 

akar lenni, offenzívát nem kezdenek, mert 
Cadorna március 4-én Sonninoval Uárisba 
utazik és a szövetség haditanácsának ülésén 
•első izben fognak részt venni. 

Durazzó elmenekült helyőrsége. 

Genf, március 1. A párisi Temps Durazzó 
elmenekült 'helyőrséget 75.000 főre teszi; kö-
zöttük 20.000 albán és 35.000 olasz van. 

Esszád csapatai kivonultak Berátbói. 

Genf, március 1. Athénből ideérkezett 
jelentés szerint Esszád csapatai az osztrák 

és magyar csapatok előrenyomulása követ-

keztében kivonultak Berátbói. 

Belgium nem irja alá a londoni 
egyezményt. 

Berlin, március 1. A Deutsche Tages-

zeitung (amsterdami 'tudósitója jelenti: Az 
utolsó napokban Albert belga király elnöklete 
a'att permanens miniszteri tanácskozás volt. 
a i r )ely kizárólag azzal a kérdéssel foglalko-
zott, hogy milyen álláspontot foglalpon el 
Belgium a londoni egyezménnyel szemben. 
Kilenc szavazattal kettő ellen ugy döntött 
a koronatanács, hogy Belgium nem csatla-

kozik a külön békekötést tiltó londoni szer-

ződéshez, mert — mint a terv ellenzői han-
goztatták, — Belgium az antant államokkal 
cSupán fegyverbarátságban' van, de nem 

szövetségben. 

Korányi tanár a szegedi 
kórházról és a gyermek-

védelemről. 
(Saját tudósítónktól.) Szerdán Szegeden 

tartózkodott a magyar orvosi világ egyik ki-
válósága: báró Korányi Sándor, akit siet-
tünk felkeresni, hogy egyes, a közönséget is 
érdeklő kérdésekben a véleményét kikérjük. 
Korányi őszintén megörült régi tanítványá-
nak, e sorok írójának, akiben nem az újság-
írót, de a tanítványt látta és igy, még köny-
nyebben férhettünk a nagy tudás mélyen 
lezárt világába. Nem is hivatalos interjú 
volt a köztünk lefolyt beszélgetés, nem is 
nyilvánosság számára készült, de egy-
nehány mondás kikívánkozik ebből a be-
szélgetésből a köz elé. 

— Méltóságos uram most katonai szol-
gálatot teljesít, talán épen most is hivatalo-
san jár Szegeden, látta a kórházainkat, mi 
a véleménye rólunk? — kérdeztük. 

— Óh, kérem, ismerem én Szegedet jól, 
és nagyon szeretem a várost. Nem hivata-
losan vagyok itt és az én katonai működé-
sem egy nagyobb katonai hadikórház veze-
téséből áll. Csaknem egészen lekötnek most 
az egyetemi dolgaim. A tanítványok szánna, 
igaz, hogy megcsappant, de ez nem kevesebb 
munkát jelent. Sok a nő-hallgatóm. A szor-
galom talán nagyobb, mint máskor. Igaz, 
hogy a szigorlat anyaga sem gyönge s kény-
telenek voltunk emberileg ítélni a tudomány 
szigorú elveinek ellenében. De sikerült meg-
oldanunk a kényes kérdést: nem adunk ki a 
kezünkből készületlen orvosokat, mert azok-
nak, akik elégséges jelzéssel szigorlatoznak, 
a háború után a köteles évi kórházi gyakor-
latban 3 hónaponkint kollokválni kell majd, 
ami, ha netn sikerül, újra kell tölteniük a 
kórházi gyakorlatot... Szeged kórháza . . . 
arról már sokat hallottam, még mindig nincs, 
pedig a háború alatt menne a legkönnyeb-
ben, most az állam könnyen ad nagy segítsé-
get hozzá, csak a város ne legyen szűk-
markú. Az egyetemmel is az volt a baj, hogy 
Debrecen 10 millió koronát adott. Szeged 
majdnem semmit sem akart, pedig Szegedre 
kellett volna hozni az egyetemet, mert a deb-
receni egyetem a kolozsvárit fogja ütni, on-
nan el fogja szivni a magyar ajkú hallgató-
ságot és Kolozsvár el fog oláhosodni... 

A gyermekvédelmet, a venerikus beteg-
ségeiket, a főkapitány szigorú intézkedéseit, 
a tüdőbetegeik diszpenzerjét hoztuk szóba. 

— A gyermekvédelem — folytatta ér-
tékes előadását a professzor — Szegeden a 
helyes nyomokon halad. Ami a venerikus 
betegségek terjedését illeti, szomorú tény, 
de igaz, hogy egyre terjed a polgári lakos-
ság körében. Szerintem nagyban elősegítené 
a védekezést, -ha nyilvános előadásokon ki-
tanítanák, felvilágosítanák az embereket. A 
főkapitány szigorú rendszabályait a nemi 
betegségek leküzdésére vonatkozólag isme-
rem és helyeslem. Bizonyára érdekelni fog-
ja. lia közlöm, hogy a katonság az ország 
területén több tüdőbeteg diszpenzert fog fel-
állíttatni. Ajánlom, hogy Szeged városa 
minden, lehetőt kövessen el az iránt, hogy 
egy ilyen tiidőbetegriyugvó állomás itt is lé-
tesíttessék. Ezeket a diszpenzereket a kato-
naság a inobiiizációs alapból létesiti, olyan 

tüdöbeteg-szanatóriu'm-f'élék lesznek. 'Ugy 
tudom, hogyha a város hozzájárul a létesí-
téshez, a háború után ingyen megszerezheti 
magának a betegnyugvót. Azok a városok, 
amelyek a iköltségektiez nem járulnak ihozzá, 
a békekötés után teljes összegében- kényte-
lenek lesznek a diszpenzereket megváltani. 

Bucsut vettünk a tudós professzortól, 
aki a délutáni vonattal visszautazott a fő-
városba. (dr. p, z.) 

Egy talpalattnyi földet sem 
szabad miiveletletiül hagyni. 

— A munka- és hadifogoly bizottság 
alakuló ülése. — 

(Saját tudósítónktól.) A február huszon-
negyedikén tartott tanácsülésen dr. Somo-

gyi Szilveszter, — mint azt már jelentettük, 
— tudatta a tanáccsal, hogy a földmivelés-
iigyi miniszter törvényihatósági munka- és 
hadifogoly-bizottság megalakítását rendelte 
el. A bizottság feladata, hogy a hadifogoly-
munkásokat a szükséghez képest kirendelje 
és ellenőrizze. A megmunkálatlan és bevetet-
len földeket óhajtja a miniszter ilyen módon 
ismét termővé tétetni. 

Szerdán délelőtt tartotta alakuló ülését 
a gazdasági munka bizottság, a polgármes-
ter elnöklése alatt. A katonai parancsnokság 
résziéről dr. Dobay Gyula népfölkelő had-
nagy jelent meg, aki a hadifoglyok fölött 
Szeged város területén belül a fegyelmi ha-
talmat képviseli. A jegyzőkönyvet Rack Li-
pót tanácsjegyző vezette. 

Dr. Somogyi Szilveszter részletesen is-
mertette a földmivelésiigyi miniszter rende-
letét, amely a bizottság főfeladátául azt tűzi 
ki, hogy minden igyekezetükkel igyekezze-
nek odahatni, ihogy termőföld parlagon ne 
maradjon. Közölte a polgármester, hogy a 
hadifoglyok beosztását a bizottság fogja in-
tézni. Erre a célra a városi bérház második 
emeletén külön irodát rendez be a város. 
Akinek hadifogolyra lesz szüksége, tartozik 
kívánságát itt bejelenteni. Az iroda vezetője 
dr. Dobay Gyula hadnagy lesz. 

Dr. Dobay bejelentette, hogy elvégezte 
a fővárosban, a miniszter által előirt tanfo-
lyamot, ahonnan azzal az utasítással rendel-
ték kiszól gála ttételre Szegedre, hogy a bi-
zottsággal egyetértve, minden lehetőt kö-
vessen el, nehogy akár egy talpalattnyi föld 
is vetetlen, vagy kihasználatlan maradjon. 

A bizottság, amelynek a polgármester 
által kinevezett huszonöt tagja van, a város 
területét tizenhét kerületre osztotta be. Alsó-
és Felsőtanya 15 kerületre van osztva a ka-
pitányságok szerint, egy kerület a város kö-
rüli Feketeföldek, egy további kerület még a 
város belső területe. A bizottság elnöke a 
polgármester, tagjai: az iparfelügyelö, a 
gazdasági felügyelő, a főerdőtanácsos. alsó-
és íelsőtanyai rendőrtisztek, a központi lo-
vasrendőrtiszt és a tanyai gazdák közül töb-
ben. 

A hadifoglyok orvosi felügyelete'ügyé-
ben ugy intézkedett a bizottság, hogy min-
den második vasárnap a legközelebbi tanyai 
kerületi orvos elé kell állítani a foglyokat. 

Kimondotta még a bizottság, hogy a 
munkabeosztást előzetesen nem állapítja 


