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Magyar ezred hősiessége déltiroli offenzivánkban. 
— Az as iagó i fens ikon elveszett az o lasz hadsereg becsülete. — 

— Cadorna szenzác iós nap ipa rancsa . — 

(Saját tudósítónktól.) A hivatalos jelentés j százada ma * erődített magaslati 

déltiroli offenzívunk megindu lása óta ás se- j állást vette be. A század ez alkalommal 400 

regeink előnyomulása közben többször megra 

gndta az alkalmat, hogy kiemelje egyes csa-

patok hősiességét. Igy megemlékezett a gráci 

hadtestről, a tiroli vadászokról, landwebrrez-

redekről, csak, sajnos, magyar ezredek nem 

szerepeltek a Hőter-féle jelentésekben, noha 

kétségtelen volt a hadműveletek leudületessó-

góből, hogy uiagyar katonáknak is Vészt kell 

venni a harcban. 

Most ez a ifeltevós valónak. bizonyul. Már 
* / 

egy tudósítást közölt a Délmagyarország az 

asiagói frontról, amelyben egy szegedi zász-

lós megemlékezik magyar csapatok hősiessé-

géről. Ezúttal ujabb, nagyon érdekes levelet 

kaptunk, amelynek küldője mellékeli a hadtest 

parancsot, melyben a vitéz békéscsabaiak si-

kereiről emlékezik meg a hadvezetőség és köz-

li Cadoriia szenzációs napiparancsát is, ami t a 

békéscsabaiak áltál elfogott egyik olasz zász-

lóaljparancsnoknál találtunk. A hadtesiparan-

esot, amely .a magyar sajtóban még nem je-

lent meg és badtestparancsnokságunk eredeti 

német fordítása után tettük át magyarra, fff 

közöljük : 

Az olaszországi offenzíva legelső sorában 

harcoló százegyedik békéscsabai gyalogezred 

diadalt-diadalra halmozva és az első napok-

ban majdnem 4000 foglyot ejtve, eddigi sikereit, 

ujabbal gyarapította helységek 

és a vasútállomás — egytől-egyig 

óriási fontosságú támaszpontok — szuronytá-

•madással történt elfoglalása Után, harmadik 

foglyot és 3 gépfegyvert zsákmányolt. A fog-

lyok között volt egy kapitány, _zászlóaljpa-

rancsnok is, akinek a következő szövegű ere-

deti aláírással ellátott parancsot találtak: 

A LEGFELSŐBB HADVEZETÖSÉGTÖh 

Lequio tábornok őexcellenciájának, az 

asiagói fenisik csapatai parancsnokának. 

Mialatt a front többi részén küzdő csapa-

taink magukat mindenütt, bátran viselik, Asia-

go melléit egy olyan szégyenletes eset adta elő 

magát, amely a katonai becsületére kényes 

hadiseregéhez méltatlan. A legfontosabb állá-

sok, amelyek kön yen megtarthatók lettek vol-

na; a sokkal gyengébb ellenséges csapatok előtt 

minden ellentállás nélkül kiüríttettek. Excel-

lehdádnak a legerélyesebb és legmesszebb-

menő intézkedéseket leli megtennie, ha szük-

séges, e mérhetetlen gyalázat okozóit, — rang-

ra- való tekintet nélkül — minden eljárás mel-

lőzésével ki |kell végeztet nk Hivatkozzéjk a 

csapatok hazaszeretetére és a katonai becsület-

re és közölje velük, hogy az asiagói fensikon 

Olaszország és a hadsereg becsületét kell meg-

menteni, A jól kiépített erős 'védőállásokkal 

ellátott asiagói fenisikot minden áron meg kell 

védelmezni! 

A végsőkig ki kell tartani, vagy ott pusz-

tulni! 

A hadsereg vezérkarának főnöke: 

L. CADORNA. 

A Balkánon nincs esemény j 
BUDAPEST, junius 16. (Közli a mi-

niszterelnöki sajtóoszitály.) A délkeleti 

harctéren nincs nevezetesebb esemény. 

HŐFER altábornagy, 

í a vezérkari főnök helyettese. 

BERLIN, junius. 16. (A nagy főhadi-

szállás jeleníti): A balkáni harctéren a hely-

zet változatlan. 

LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG. 

í (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Az olasz kormányválság. 
i busám, ijitniius 16. Az, uj olasz ik-or-

'mány megalakítása elé gördüli nehézsége-

ket elhárították, mert BdfspUi fontos belpoli-

tikai koncessziókat tett. A király elé ter-

jeszti a miniszteri listát-

Népitélettel fenyegetik 
az nj olasz kormányt 

1 Kölfi, junius 1-6. A Kölnteche 7,étim 

szerint a SefAJp ázzál fenyegeti meg a most 

alakuló uj olasz kormányt, hogy gondosan 

'mérlegelje minden cselekedetét, mert a népi 

'őrködik és a jövőben igen sommásan fog, 

eljárni. Az uij kormánynak legfőbb gondja 

fegyen, ihogy elkerülje a kitörésre készülői 

hép'itéletet. 

| A volt olasz pénzügyminiszter 
a krízisről 

Gmf, junius 16. A Salatndra-k-abinet 

pénzügyminisztere, Dftmp, aki jelenleg Pa-

risban időzik, hogy résztvegyen a gazda-

sági konferencián, kijelentette a Pétit Pa-

ri&ien-mk, Ihogy a kormányválság nem je-

lenti a neutralisták 'befolyásának erősödé-

sét. Olaszország minden, társadalmi osz-

tálya szilárd abban az elhatározásában, 

hogy a végső győzelemig harcol. Az uj 

kormány nemzeti koncentrációs kabinet 

lesz, amely a legnagyobb energiával foly-

tatja a háborút. 

Hatszáz áldozata van a diinkir-
cheni légitámadásnak 

Köln, junius 16. A 'Dünkirdhen ellen in-

tézett német légitámadásokról svéd lapok 

szerint egy norvég kapitány. aki Dü'n-

kirchenben volt, azt beszéli ihogy a német 

repülők az első napon 160 bombát dobtak 

és több mint kétszáz embert megöltek. A 

harc három napon át tartott. A ifőtámadás 

május 21-én volt. Huszonhét német repülő-

gép és egy Zeppelin bombázta egyidejűleg 

a kikötőt és a várost. A két utóbbi napon 

négyszáz embert öltek meg vagy sebesítet-

tek meg- Az anyagiakban okozott kár is je-

lentékeny. Franciaországban e támadásról 

semmit sem szabad irni. 
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Egyhangúlag megszavazta a 
közgyűlés a házbérfiiiéri. 
— Véget ért a juniusi közgyűlés — 

(Saját tudósifónjAók) A juniusi közgyű-

lést dr. Cicatricis Lajos főispán elnöklése 

alatt pénteken dél.után négy órakor foly-

tatta a törvényhatósági bizottság. A köz-

gyűlés második napja mák kevésbé látoga-

tott volt, mint az első, de nem is csoda, hi-

szen alig maradt két fontosabb tárgy pén-

tekre: a iházbérfillér és a mezőgazdasági 

szakiskola ügye. A közgyűlés a progresszív 

'házibérfilíért egyhangúlag megszavazta, a 

gazdasági szakiskolák céljaira pedig meg-

fejelő területeket engedett át a kincstárnak. 

A közgyűlésről a következő tudósítá-

sunk szám-ol be: 

Cicüpfcks főispán megnyitja a folyta-
tólagos 'közgyűlést. Tpschter Endre -főjegy-
ző felolvassa a unult ülés jegyzökönyvét, a 
melyet miután arra észrevételt nem tettek, 
az elnök hitelesítettnek jelentett ki. A taná-
csi előterjesztések során a •házbérfiUcószía-
hdfyiiídnlöfiei tárgyalására került a sor. 

(Egyhangúiig.) 
* > • ' " • 

Balogh Károly pénzügyi tanácsos be-
mutatja a tanács- javaslatát, amtelv szerint 
200 koronáig 1%, '200—400 koronáig 2%, 
•00—1200 koronáig 3%, 1200—2000 koro-
uáig 4%, 2000 koronán felül 5% a hazbér-
íillér, amelyet mindig a lakás vagv helyi-
ség használója tartozik fizetni. Kéri a ház-
! érfillér-szaibályrendelet elfogadását. 

Most -mindenki hevesi kifakodásokát 
várt, a tanács tagjai is elkészültek a leg-
rosszabbra: az összes városi hiv'atalnok-
v árosa tyákat berendelték — szavazni A 
tanálcs kellemesen csalódott: a házbérfillér 
mmdin MzzásziÜáA -nélkül ifelyhűMMofe" 
kinézi ül ment. 

Balogh IKároly pénzügyi, tanácsos je-
lente', .hogy a belügyminiszter; elrendelte, 
hogy az összes városi napidijasok 1916. ja-
nuár elsejétől kezdődöleg háborús segély-
ben részesüljenek, A tanács, imi'után ez ren-
deletileg -van szabályozva, a Iháborus segé-
lyeket, — 22.000 koronát. — kiutalta. A 
közgyűlés a tauác-s intézkedéseit helyben-
hagyta. 

A kórház a lap 1915. évi számadását, 
rendben tálalta a közgyűlés, elutasította 
Sdhmidt -Miihály cirkuszigazgató felebbezé-
sét- a ihelypénzdij leszámítása iránt, meg-
szavazott ilíenbidh Lajos gyámpénztári el-
enőrnek külön munkákért kétszáz koronát, 
a tápéi komp javítására kiutalt 1743.20 ko-
! oi'át, megszavazott a tájfajta méntelepi 
istálló javítására -2310.24 koronát a rendkí-
vüli álap terhére, tudomásul vette a város 
1915. évi zárszámadását, végül magáévá 
tette Ra-ck Lipót tanácsjegyző jelentését a 
szeged—budapesti 'közút szegedi részének 

állatni kezelésbe adásáról és öt városi tiszt-
viselőnek 3—3 havi szabadságot engedé-
lyezett-

(Megld&z ia mezőg<iz($asági 

némákola. 

Dr. Gaál Endre kulturtaná-csos jelen-

tést tesz az állami jellegű ' mezőgazdasági 

népiskolák szervezéséről. A tanács jelenté-

sére a kultiírkormány közölte a feltételekét 

és a gazdasági szakirányú- iskolák részle-

tes leirását is megküldött e. A tanács a tel-

kek átengedésével kapcsolatosan a követ-

kező kikötést teszi: Ha a városnak város-

fejlesztési célokra a telkek valamelyikére, 

szüksége volna, ugy ugyanolyan területet 

|— közösen megállapítandó helyen — en-

ged á,t a kincstárnak közoktatási célokra, 


