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Elnök: Amdreics azt mondja, hogy az 

adományokat ön kezelte lés a köszönő 'leve-

leket is ön irta alá. ( 

— Nem én írtam. Andreáes a hivatala-

iban irta alá a leveleklet. 

Az elnök 'erre szembesiti Gallovichot 

Andrei'cscsal. And reics megmarad állítása 

mellett és kijelenti, hogy a levelek tartálma 

is GalloVich stilizálására vallanak. 

iGaltovich eziuitán tagadta, hogy ,a ter-

mészetbeli a'dományokat ő vette át. ö sem-

miféle adományt át nem vett, hanem értesí-

tette a Vöröskeresztet. A hirdetésekre vo-

natkozólag kijelenti, hogy a Vöröskereszt-

nek nem ivolt joga 50 százalékot követelni, 

mert jerre vonatkozólag nem volt megálla-

podás. Az 5200 korona átvételéről ugy nyi-

latkozik, hogy járandóságai vannak iáz 

Emikéfői és Dmkétől, mint azt a tanuk is 

vallani fogiják. iA .pénzt hadikölcsönbe fek-

tette, de a kötvényeket letétbe helyezte. 

Az elnök délután három órakor a tár-

gyalás folytatását kedd reggel 9 órára ha-

lasztotta. 

A török hadsereg kitűnő állapota 

KdrílfiUtirtimpoly, junius 19. Egy nagy-
ra ngu katonatiszt, aki Enver basát legutób-
bi mtján Angorába, íSzivaszba. Erzinghinba, 
Diarbekírbe, Mossulba, (Bagdadba, Kut el-
Amarába és egészen a perzsa határig el-
kísérte, beszámol arról -a rendkívül kedvező 
Lenyomásról, amelyet a hadsereg állapotá-
ról és helyzetéről, az ország közviszonyai-
ról és különösen közélelmezéséről szerzett. 
Személyesem meggyőződhetett arról, meny-
nyire tévednek azok, akik azt hiszik, hogy 
a török hadseregnek IKis-Ázsiában nehézsé-
gekikel kell megküzdenie. Gabona és min-
dem más élelmiszer kielégítő mennyiségben 
áll a haderseg és a1 lakosság rendelkezésére. 
A hadsereget tehet élelmezni anélkül, hogy 
más országrészekből kellene részére élelmi-
szert küldeni. Az. árak egyáltalán nem emel-
kedtek. A férfilakosság sor.ai természetesen 
meggyérültek, mégis elegendő mértékben 
gondoskodnak a (föld megmunkálásáról az 
otthonmaradtak. Még jobb a 'helyzet Mezo-
potámiában- Itt különösen Bagdadban és a 
város környékén magy gabonakészletek van-
nak fölhalmozva: az öt-tíz év óta el nera 
adott termés. Az országutak állapota Kis-
ázsiában sokkal jobb, mint általában hiszik. 
IAZ utakat újjáépítették. A csapatok jól föl 
'vannak szerelve és kitűnően vannak élel-
mezve. Semmiben sem szenvednek hiányt. 
Ezt bizonyitía az is, hogy Mezopotámiában 
a nagy hőség ellenére sem szünetel a harc. 

Egy nagy angol gőzös pusztulása 

London, junius 19. A Gafsa nevű 3982 

tonnás angol gőzöst elsülyesztették. (M. T. I.) 

Orosz támadás készül Hindenburg 
frontja ellen is 

fjpp:kfuj\t, junius 19. Párisból jelentik: 

Az Eclho de Paris bejelenti az oroszok tá-

madását a flintíenbuTg-hadsereg ellen. • 

HÍREK 
0000 

A siketnémák szegedi intézete 

a háborúban. 
(Saját iHudósitónktól.) A süketnémák inté-

zetében. az idén nyi lvános évzáró vizsgát nem 

tartanak. Az igazgatóság e helyett a tanév 

három utolsó nap j ának előadásaira meghív-

ta a közönséget. .Ezeket az előadásokat dél-

előtt 10—<1.0 órfáig Itártják még kedden; .és 

szerdán. A hétfői előadásokat végighallgatta 

a Délmagyarország munkatársa és most a 

hadsegélyezési célokra sokszorosan, igényibe 

vett közönség fíigyelmét felhívja arra a ne-

mes és emiberibaráti ku l turmunkára , amelyet 

a siketnéma intézetben .csendben, zajtalanul, 

pompás és örvendetes eredménnyel végez-

nek.. 

A szegedi intézet 15 éve áll fenn, meg-

nyi l t 19Ql-ben 15 növendékkel. Hábo rú előtt 

volt 156, az e lmúl t tanévben 117 növendéke, 

f iuk és leányok vegyesen. Az intézet tehát a 

lll4 éves mu l t a váei .intézet u t án az ország 

legnagyobb i lynemű vidéki intézete. 

A kinevezett tanárok száma 13, kik kö-

zül előbb 9-en, jelenleg 6-ara teljesítettek, il-

letve iteljesitemek tkatonali szolgálatot, óra-

adó tanerő van 7. Az litthonlevő tanerők a 

bevonult 6 tanár munká j á t is magukra vál-

lalták s csakis igy volt lehetséges, liogy 

mindazok a növendékek, kiknek körülmé-

nyeik a felvételt szükségessé tették, tényleg 

fel is vétettek, A tanerőket az á l lam fizeti, 

ellenben a csaknem kivétel nélkül igen sze-

gény gyermekek ellátásáról az intézet gon-

doskodik jórészt a gyűjtött adományból, 

A növendékek .csaknem valamenyiének 

apja, sokaknak bá ty ja is katona lévén, gyá-

molitás nélkül maradtak .s az intézet gon-

doskodására ez okiból különösen rászorultak. 

Sok má r köz ötlik a had iárva is. 

Az intézetbe került .növendékek vala-

mennyien siketnémák. Némák azért, mert 

nem hal lanak és emiat t a beszédet sem tud-

ták megtanu ln i . 'Az intézetben megtanít ják 

azonban a gyermekeket hangosan beszél-

ni, tehát nem jelelni. Az első osztályban meg-

tanu l j ák a gyermekek a hangokat a szájmoz-

dulatok utánzásával kiiejteni és leolvasni a 

miisok szájáról. A második osztályban má r 

kisebb mondatokban beszélnek, a harmadik-

ban má r kis körben beszélgetnek is, aiz osz-

tály tárgyai beszéd, irás, olvasás, számolás 

és hittan. Az V. osztályban ezeken k ivül 

földrajzot, a ViL-ban természetrajzot, a VII.-

ben történelmet, a ViIII.-ban természettant és 

alkotmánytant is tanulnak a gyermekek, 

mindent hangos lieszéddel. 

.Miivel a V I I I . osztály elvégzése után 

csaknem valamennyi növendék ipari pá lyára 

lép, má r az alsó osztálytól kezdve, nagy 

gondot Ifordítanak a kézügyesség fejleszté-

sére, a f iuk agyag-, fa- és fémmunkáka.t, a 

leányok pedig mindenféle kézimunkákat ké-

szítenek és ruhát varrnak:. A kéz imunkák na-

gyon szépek és értékesek. Hasonlóképen szé-

pek a rajzok is. 

Az intézettel kapcsolatosan gépkötő fog-

lalkoztató áll fenn, melyben, mintegy 60— 

80 pár harisnya készül naponta, a legszebb 

kivitelben és mindenféle minőségben. A rak-

táron levő pamut, Iflór és selyemharisnyákat 

aránylag elég olcsón adják. Azok a leányok, 

kik itt nem nyernek foglalkozást, l i imzőnök, 

varrónők lesznek. A f iukat iparosoknál he-

lyezik el és m in t iparosok általában igen ki-

válók. 

Az intézetben tehát nemcsak gondoskod-

nak a harctéren küzdő szerencsétlen, szülők 

siketnéma gyerekeiről, hanem ezeket beszélni 

tudó, értelmes, hasznos és produktív mun-

kásokká ,is képezik, miá l ta l az intézet szo-

ciálgazd'asági szempontból is fontos missziót 

teljesít. 

— Kihallgatáson a királynál. Bécsből je-

lentik: őfelsége báró Burián külügyminisz-

tert vasárnap magánkihal lgatáson fogadta, 

u t ána gróf Stürgbh osztrák miniszterelnök 

tett jelentést a k irá lynak. .Hétfőn délelőtt 

Tallián Bélát fogadta a király. Tal l ián ki-

tüntetését köszönte meg őfelségének. 

— Kitüntetések. A király, Erluch Jenő, al-
ezredest, aki pár év előtt még a* szegedi házi-

ezrednek általánosan kedvelt századosa volt, 

az ellenség előtt teljesített k i tűnő szolgálata 

elismeréseiil a vaskoronarend lovagkersztjé-

vel tüntette ki, Tóbiás (László tart. erődít, 

hadnagynak egy szállásmest. oszt. kirendelt-

ségénél, az elleifséggel szemben vitéz maga-

tartásáért pedig a S i gnum landist adomá-

nyozta.. 

— Szegtd üdvözlete a kitüntetett minisz-
terekhez. Dr. Somogyi Szilveszter polgármester 
a kormány tagja inak, abból az alkalomból, 

bogy k irá ly i kitüntetésiben részesültek, a vá-

ros nevében üdvözlő táviratot küldött. Az üd-

vözlő táviratra Sándor J ános belügyminisz-

ter hétfőn a .következő táviratban válaszolt: 

Nagyságos dr. Somogy.i Szilveszter polgár-

mester urnák, Szeged. 'Legfelső kitüntetésem 

alkalmából Szeged sz. kir. város közönsége 

nevében kifejezett meleghangú megemlóke-

záscért bálás köszönetet mondva, kéjein, 

hogy ezt a város közönsége előtt is tolmá-

csolni szíveskedjék. — Sándor János. 

— Kinevezés. A szegedi kir. Ítélőtábla elnöke 
Klivvnyi István végzett joghal lgató, szegedi 
lakost, a vezetése alatt á l ló kir. Ítélőtábla ke-
rületébe dijas joggyakornokká nevezte ki. 

— Szerdán temetik Moltke vezérezredest. 

Vasárnap jelentette a M. T. I., hogy Moltke 

.vezérezredest, a német Vezérkar 'helyettes 

főnöke (hirtelen meghalt. A vezérezredes ha-

láttának közelebbi körülményeiről a Wolíf--

ügynökség a következőket jelenti: Saját 

kívánságára Moltke vezérezredes, a helyet-

tes vezérkar főnöke mondotta el az emlék-

beszédét Goltz .báró tábornagy fölött a had-

sereg és a vezérkar nevében. Körülbelül ti* 

percig beszélt, megkapó szavakkal 'ecsetelve 

az elhunyt tábornagy hadvezéri lés emberi, 

erény'eit. Moltke aztán leült. A török nagy-

követ német nyel'ven mondta el az emlék-

beszédet, amely körülbelül öt perdíg tartott. 

Már e beszéd alatt a Moltkehez legközelebb 

illők látták, hogy Moltke megremeg és só-

hajtva leesik a székről. A szomszédjában 

levők é,s' néhány Jelen-levő orvos odafutottak 

és a szőnyegen elhelyezték az ájultat- iAzj 
elnök azonnal berekesztette az emlékünne-

pet és kérte a jelenlévőket, hogy mielőbb 

hagyják el a termet, mert Moltket nyilván 

tragikus eset érte. Az orvos, akinek egy fő-

ápolónő és egy másik ápolónő, valamint a. 

£. I[ítty%wl(dé$«)«t, Szegeden. 
Az irodalom legnagyobb kincsei rendkivül leszállított áron szerezhetők be 

1916. junius 20-ig. 


