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Az 1883—85. szudáni hadjáratokban Wolseley 

alatt részt vett és 1886. őrnagy lett. 1886. ki-

nevezték Szuakin parancsnokává, 1888. a niáli-

distákkal Handoub mellett vívott ütközetben 

súlyosan megsebesült, de még az év végén új-

ra a csatatérre indult, hol a dsemaizahi üt-

közetben részt vett. Az 1889-iki hadjáratban a 

lovasságot vezényelte. 1892. az egyiptomi had-

sereg élére állították. Mint főparancsnok so-

kat tett a Nílus-menti stratégiai vasútvonal 

kiépítése körül és 12 nagy gőzös meg 200 vi-

torlás bárka segélyével még a Nílus első két 

zuhataga in tul is létesített rendes kf~ ílekedést 

Midőn a niaíhdi halála után kitört háborúban 

főparancsnokká nevezték ki, első diadalát 1896 

junius 7. Firkeh mellett aratta a dervisek fö-

lött, mire elfoglalta Dongolát. 1897. bevette 

Abu-Hamedot, szeptemberben pedig Berbert. 

BERLIN, junius 6. A nagy főhadiszál-

lás jelemti: A Maas keleti partján derék ke-

letporoszaink Fumin-nyergen lévő állásait 

az éj folyamán újból nagyon erős tüzérségi 

előkészítés után isimételten négyszer tá-

madta meg az ellenség anélkül, hogy leg-

BUDAPEST, junius '6. (Közli a minisz-

terelnöki .sajitóosztálly) Az olasz harctéren a 

helyzet változatlan. Egy tengerészeti re 

pülörajuuk tegnap éjjel megtámadta a set-

dona-di-piavel és a latisaniai vasúti telepe-

ket. Szárazföldi repülőink a veronai, alai és 

1898 tavaszán az Atbara folyó mellett szalasz-

totta meg Abdullah khalifa derviseit. Majd 

bevette Méteunnelb városát, aug. végén pedig 

ujabb és döntő diadalt aratott Omdurmannál. 

Ilyiformán a keleti Szudán kizárólag az an-

gol-egyiptomi érdekkörbe vonatott. Kitcliener 

visszatért Alexandriába és Londonba, hol 

mint Gordon megboisszulóját és Szudán visz-

sza,szerzőjét nagyszerűen fogadták és kitüntet-

ték. Viktória királyné már megelőzőleg Ivhar-

tum lordjává tette, London városa november 

4-én díszpolgárrá választotta s diszkarddal 

kedveskedett neki; a parlament pedig 30.000 

fontot szavazott meg számáru. A király 1902. 

júliusában tábornagygyá és viseounttá tette s 

azonfelül 1 millió mark dotációban részesí-

tette. 1892 novemberben a Kelet-Indiában ál-

lomásozó hadosztályok főparancsnokává tették. 
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csekélyebb eredményt ént volna el. Az el-

lenség tüzérségünk zárótüze, gépfegyver és 

gyalogsági tüziinik összemüködése folytán 

különösen súlyos veszteségeket szenvedett. 

Egyébként a helyzet változatlan. 

LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG. 

vicenzai pályaudvarokat bombázták. 

E hónap kezdete óta több mint 9700 

olaszt, eközt 184 tisztet fogtunik el, 13 gép-

fegyvert és 5 ágyút zsákmányoltunk. 

HÖFER altábornagy, 

a vezérkari főnök helyettese. 

Szeged uj kölcsöne. 
Balogh Károly a láros szolgálatában kifej-

tett buzgó munkássága során vasárnap érté-
kes meglehetősben részesítette a közönséget. 
Erről a meglepetésről sokat és készséggel 
fogunk még tárgyalni, mi már ma vissza-
térünk hozzá, amikor nincs a sarkiunkban 
egyetlen olyan esemény sem, amelynek a 
megbeszélését ne lehetne huszonnégy órával 
kitolni. 

Balogh tudvalőleg egy okosan megszer-
kesztett beadványban husz milliós beruházá-
si kölcsön fölvételére tesz a hatóságnak elő-
terjesztést. Konkrét hitelajánlatra hivatkozik^ 
amelyet előnyösnek tart és minthogy a pénz-' 
piac helyzetét ilyen hitel igénybevételére na-
gyon alkalmasnak itéli, annak a Véleményé-
nek is kifejezést ad, hogy a pénzt akkor is 
fel kell venni, ha a munkák nyomban meg 
nem kezdhetők és a pénzt ebben az esetben 
esetleg hadibölcsön formájában lelhetne ka-
matoztatni. Az előterjesztésnek ez a része 
talán a lieglényegtelenebb, hiszen sok min-
dent kell megbeszélni, megvitatni, véglegez-
ni, amiig a Pénz a zsebünkbe vándorol, amig 
tehát oda jutottunk, hogy most már arról is 
beszéljünk, mi történjen a milliókkal addig, 
amiig rendeltetési célokra fordíthatjuk. 

A kölcsönt nem muszáj kikerekíteni. Se 
lefelé, se fölfelé. Lelhet Jhogy a húszmilliós 
kölcsön huszonhárom, de az is lehet, hogy 
csak tizenhét lesz. A kölcsön fölvételét meg-
előzően. tehát el kell dönteni, hogy milyen 
munkákat akar elvégeztetni azon a pénzen 
a város. Többször voltunk bátrak kifejteni* 
hagy a szépészeti várospolitika helyett meg 
kell .teremteni a reális városkormánvzás kor-
szakát. A hatóság és a közgyűlés az okos vá-
rosépítés sok alkotásával adós köztük legelső 
sorban a vízvezetékkel, az általános csator-
názással, a kövezési programul kiterjeszté-
sével és a legprimitívebb egészségügyi .köve-
telményeknek megfelelő kórház építéséivel. 
Idő van rá bőven, a fáradságot nem szabad 
sajnálni, az eddigi előmunkálatok hasznosí-
tásával készüljön el a hatóság a legsürgősebb 
reális munkák tervével és költségelőirányza-
tával, nézzük, iigyies és célszerű épitkezés 
mellett mennyi pénz kell ezekre a munkákra. 

fia a .számadások elkészültek, akkor be-
szélhetünk a kölcsön fölvételének föltételei-
ről. Azok a föltételek, amelyeket Balogh ta-
nácsnok ur ismertet, méltányosaknak látsza-
nak. De csak látszanak. A pozsonyi kölcsön-
nel való összehasonlítás kétségtelenül a ne-
künk tett ajánlat mellett szól, még sem sza-
bad elzárkózni a további pulhatolődzástól, sőt 
az alkutól sem. A pénzügyi bizottságban ki-
váló gyakorlati szakemberek is helyet fog-
lalnak, bizonyára lesznek az urak között, a 
kik ennél a korszakos munkánál készséggel 
állítják a város érdekeinek szolgálatába ta-
pasztalataikat, tud ásuk a t. rmu nkaercj üke t, 
sőt ha kell, összeköttetéseiket is. Kicsinyes-
kedni, vagy elodázni a dolgot nem szabad. 
Ha az az ajánlat, amelyet Balogh tanácsnok 
ur ismertetett, nemcsak a pénzügyi szakem-
berek véleménye szerint, hanem a beszerzett 
adatok alapján is a legelőnyösebbnek fog bi-
zonyulni, a kölcsönt haladéktalanul igénybe 
kell venni. ' f * 

Mielőtt pedig megnyílik a munka uj kor-
szaka, egyről ne feledkezzünk meg. A sze-
gedi közgyűlés sokszor volt 'kicsinyes, ami-
kor nlagy városi ügyeikben tanácskozott, 
vagy 'határozottá Ezzel a rendszerrel végleg 
le kell számolni. Eredményes Ós értékes mű-
ködést a 'város érdekében csag ugy fejthe-
tünk 'ki, ha a közgyűlési terein falain kivül 
hagyunk mindent, ami egyéni érdeünk. Meg 
kell feledkeznünk ennél a munkánál minden 
rokon- vagy ellenszenvről, kapcsolatról, a 
mely egyeseikhez, vagy intézményeikhez fiiz, 
vagy azoktól elidegenít bennünket. A tárgy 
értéke és érdetme és az a bánásmód .amely-
ben a 'tanács részesiti, irányítson! bennünket 
kizárólag. 

Agilis és fáradhatatlan munka nélkül 

A Balkánon nincs esemény 
BUDAPEST, junius 6. (Közli a minisz-

terelnöki sajtóosztály.) A délkeleti harcté-

ren csend uralkodik. 

HÖFER altábornagy, 

a vezérkari főnök helyettese. 

BERLIN, junius 6. A nagy főhadiszál-

lás jeleníti: A balkáni harctéren a német 

arcvonalon különös esemény nem törtónt. 

LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG. 

(Közli a miniszter elnöki sajtóosztály.) 

Háromszázötven kilométeres arcvonalon 
fámadnak az oroszok. 

— Oknánál visszavontuk csapatainkat a szétlőtt állásokból. — Az ellen-
séget mindenütt, ahol előnyöket ért el, nyomban visszavetettük. — 

Egyik zászlóaljunk állása előtt 350 orosz holttest fekszik. — 

netileg előnyöket ért el, nyomban újra 

visszavetettük; egyik zászlóaljunk arcvo-

nala előtt 350 orosz holttest fekszik. 

Sapanovnál sem vezettek semmi lé-

nyeges eredményre az ellenség nagy szám-

ban intézett előretörései. Az Ikva menti 

Miykon és Olykától nyngatra esö terület 

között, ahol az oroszok folyton erösitéseket 

vonnak össze, mint előbb, most is elkesere-

dett a viaskodás. 

HÖFER altábornagy, 

a vezérkari főnök helyettese. 

BERLIN, junius 6. A inagy főhadiszál-

lás jelenti: A keleti harctéren a német arc 

vonalon különös esemény nem történt. 

LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG. 

(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

BUDAPEST, junius 6. (icozii a minisz-

terelnöki sajtóosztály.) Északkeleten majd-

nem az egész háromszázötven kilométer 

hosszú arcvonalon változatlan hevességgel 

tovább tartanak a harcok. Oknától északra 

tegnap nehéz váltakozó sikerű harcok után 

visszavontuk csapatainkat a szétlőtt első 

állásokból az öt kilométernyire délre elké-

szített vonalra. 

Saslaviecnél, az Alsó-Strypa mentén az 

ellenség ma reggel erös tüzérségi előké-

szítés után támadott, de mindenütt vissza 

vertük, néhol kézitusában. 

Trembovlatól nyugatra, ugyanabban az 

időben ágyúink tüzében összeomlott eg-» 

orosz támadás. Tarnopoltól délnyugatra és 

északnyugatra szintén elkeseredetten folyt 

a harc. Az ellenséget mindenütt ahol átme-

A franciák négyszeres támadása véresen 
összeomlott. 

Hat nap alatt 9700 olaszt fogtunk el. 
Repülőink több ellenséges vasúti telepet és pályaudvart bombáztak. 


