
Szeged, 1917. május 16. 

hogy az állategészségügyi viszonyok áprilís-
han nem voltak rosszak. A város egész terü-
letén elhullott 20 ló, 6 szarvasmarha, 16 ser-
tés. A közvágliidon leöltek és (közfogyasztásra 
alkalmasnak találtaik 958 marhát, 37 növen-
dékmarhát, 423 szopós borjut, 901 .sertést, 105 
juhot, 1372 bárányt, és 10 lovat. Vasúton el-
szállítottak 382 szarvasmarhát, 11 sertést e« 
120 juhot, A város területén kiadtak 1308 drh 
20 filléres, 794 drlb 12 filléres és 2736 drb 4 
filléres marhalevelet. Átruházást 2999 eset-
ben eszközöltek. 

A bizottság a jelentéseket tudomásul vet-
te és az ülés ezzel véget ért. 
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1916. májas 15. 
— Áttörő offenzivánk Olaszország ellen. — 

.1917 május 15-én jelenti Höii'er, hogy az 

olaszok hosszú ideig tartó erőgyűjtés és 'három-

napos heves ágythare után újból offenzívát 

kezdtek. Május 15. nevezetes nap a iháboru 

történetében. Az olaszok déliesen túlfűtött 

lelkük föllengzésében a háború első évforduló-

jának ünneplésére készültek, amikor ünnepi 

készülődéseikbe 1916 május 15-én tüzérségünk 

beledörögte az Állj! kemény és ellentmondást 

nem tűrő vezényszavát. Ellenségeinkre, akik 

megbénitottáknak és orosz haderők által le-

kötötteknek képzeltek minket, játszi gondat-

lanságuk közepette sújtott le támadásunk. 

'Május 14-én este készen állottak haderőink 

a támadásra. A nehéz és a legnehezebb tüzér-

ség minden kalibere együtt volt és nemsokára 

•megkezdődött az ágyútűz, amely késő estig 

szakadatlan "hevességgel dübörgött. 

Május 1:5-én pitymallatkor pergőtüzzé fo-

kozódott tüzérségünk rendkívül hatásos tüze-

lése. amely mesteri vezetés mellett elpusztí-

totta az ellenség . akadály zónáját, lövegeit és 

géppuskáit, betemette fedezékeit, elpusztított 

mindent és végül magát az olaszok ellenálló 

erejét is. 

Hatalmas rohamban bontakozott ki ezután 

előretörő gyalogságunk. Még május 15-én el-

foglaltuk a vielgereuthi fen.siik.on az ellenség 

első vonalát egész kiterjedésében. Minden el-

lentámadást visszavertünk. Az olaszok apró 

helységekbe fészkelődve, kétségbeesetten véde-

keztek. De hasztalan. Visszavertük őket. Alko-

nyatkor már 1300 hadifoglyunk volt. Messze-

hordó lövegeink akkor már romboló tüzet 

okádtak Asiago hatalmas páncélerődére és a 

Porta Corbin-erődre. 

A támadás szünet nélkül tört előre. Május 

16-án már birtokunkban volt az ellenség ellen-

állásának fővonala: M. Maronia—Costa d'Agra 

—M. Coston—Soglio d'Aspio, az a védelmi vo-

nal, amelyet az ellenség a végsőkig tartani 

akart. 

A támadás tovább haladt. A kétségbeesett 

ellentámadások, amelyeket az ellenség minden 

ereje összeszedésével, "gépkocsin sürgősen harc-

im dobott osztagokkal kezdett, sorra szétzúzód-

tak a támadók tűzfalán. 

A két első iitközetnap zsákmánya 141 tiszt, 

6200 főnyi legénység mint hadifogoly és mint-

egy 30 ágym volt. 

Károly • főiherceg hegymászáshoz edzett csa-

patai nemsokára olasz földre léptek, ezúttal 

először. Példátlan .száguldás volt ez a rend-

kívül nehéz terepen, amely csapataink ember-
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fölötti erőfeszítését vette igénybe. De döntő is 

volt a további hadmüveletekre. 

Fontos támaszpontokat foglaltunk el. Má-

jus 18-án a Monté Gusella, 19-én Toraro és 

Campologno erődök jutottak győzelmes vitéz 

csapataink kezére. A főherceg hadteste egyre 

nagyobb területeket hódított. Már Arsierohoz 

közelgett. A csatlakozó hadtestek támogatták 

az elő nyomulást, egymás után foglalva el az 

ellenség védelmi főinüveit. Monté Verona és 

Campolongo a gráciák diadalának volt gyü-

mölcse. 

Május 26-án már rohammal elfoglaltuk a 

Monté Cinione-t, 27-éu a Casa ratti páncélos 

müvet, az Arsiero-vonal kulcspontjait, ame-

lyekért kemény hanc dult. Az ellenség elvesz-

tette Arsierot. Előre tapogatozó őrjáratok-

május 29-én már elétrék. Az összes zsákmány 

a támadás területén e napon 29.420 hadifogoly 

(köztük 697 tiszt) és 296 ágyú volt. Két nappal 

később, junius 1-én — két héttel a fényes át-

törő csata kezdete után — 718 tiszt és 31,600 

főnyi legénység volt hadifoglyunk, 313 ágyú, 

148 géppuska a zsákmány és azonfelül se szeri, 

se száma nem volt az autóknak, a kerékpárok-

nak és egyéb hadiszereknek. 

Az áttörés eközben széles arcvonalon haladt 

tovább. A főhercegi hadtesté volt a Vezetés. 

A velünk szembe vetett ellenséges zászlóaljak 

szótmállottak támadásunk erején. Sok közö-

lök vitézül harcolt, de mindhiába. Offenzivánk 

nagyobb erővel zúdult, vitéz harcosainkban 

hevesebben lobogott a támadó szellem. 

Rövid két hét alatt mérték csapataink az 

ellenségre a kemény csapást, áttörték arcvo-

nalát, elfoglalták legerősebb páncélos müveit. 

Május végén már mintegy négyszáz négyzet-

kilométernyi területet hódítottak. Hasonlítha-

tatlan fölény volt ez az erőkifejtés az ellenségé 

felett, aki kétéves háború után, kilenc vad 

Isonzo csatában sem tudott előbbre mozdulni. 

Az ellenség annyira meggyengült, ihogy 

erőlködése lendület híján nem is számithatott 

•sikerre. Fáradozásai megtörtek csapataink áll-

liatatosságán. Ezek a csapatok igazi erkölcsi 

nagyságról tettek tanúságot akkor is, amikor 

feltartóztathatatlan győzelmi menetük minden 

dicsősége után a védekezés .súlyos terűiét is 

lankadatlan készséggel vállalták, amikor a 

pillanat szüksége ezt követelte tőlük. A dél-

tiroli vállalkozás néhány tavaszi hete a kato-

nai erények, legszebb iskolája volt és a fiatal 

hadvezér, akinek példája ez idő alatt minden 

katona előtt ott tündökölt, e hetek minden ta-

nulságát magáévá tette. Hadseregünk olyan 

vonalakon állott meg, amelyek csekély távol-

ságban voltak a legutolsó íhegygerinovonaltól, 

ahonan már a síkságra nyilt kilátás: önmaga 

választotta, kedvező állásokban. Az itfju had-

vezért pedig uj harcmezőre szólította, a leg-

komolyabb feladatok egyike, amilyet a háború 

valaha is tábornok vállára hárított. 

— A király Dél-Tirolban. Bécsből jelentik 

hivatalosan: őfelsége tegnap a tavalyi 

olasz offenzíva évfordulóján elutazott Dél-

Tirolba. A királyné a trónörökössel és Ró-

bert főherceggel egészen Hütteldorfig uta-

zott az uralkodóval. Minden állomáson nagy 

néptömeg üdvözölte a vonatot. A riály ma 

reggel Trientbe érkezett és automobilon 

nyomban Viilgereitba hajtatott. Innen föl-

ment a Costillára, ahonnan áttekintette a 
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tavalyi harcok szinterét. Délután a király 

olasz területre lépett. Az uralkodó ma este 

visszautazott Bécsbe. 

— Az osztrák élelmiszer miniszter Buda-
pesten. Budapestről jelenti tudósítónk: Höfer 
Antal vezérőrnagy, osztrák közélelmezési mi-
niszter Budapestre érkezett és báró Ghíllány 
Imre föl d ini velésügyi miniszterrel,. báró 
Rürthy Lajossal, az Országos Közélelmezési 
Hivatal elnökével, továbbá Owen német tá-
bornokkal élelmezési kérdésekről tanácsko-
zott. 

— Kitüntetések. Topcsiov László 5. honvéd 

gyalcigezredbeli tartalékos hadapródot az el-
lenség előtt tanúsított vitéz magatartása elis-
meréséül az 1. osztályú ezüst vitézségi érem-
mel tüntették ki. Józna Lukács t üzmesternek 
az 1. honvéd lovastüzérosztályná] a 2. osztályú 
vitézségi érem újólag és tegavár.i fíuvk Ber-
nát had a prés 1 j el ölt n ek az 1. honvéd lovas tü-
zérosztálynál a 2. osztályú ezüst vitézségi 
érem adományoztatott. Mundlpoh János 5. 
honvédgyalogezredbeli népfölkelő őrvezetőt a 
2. osztályú vitézségi éremmel tüntették ki. 

— Amerika hadikészGIÖdése késlelteti a 

békét. Bécsből jelentik: A Neue Freie Presse 

berlini levelezője szerint az elmúlt héten a 

német fővárosban különösen pénzügyi körök-

ben sokat beszéltek a küszöbön álló békekö-

tésről. Több mértékadó politikai személyiség 

kijelentette, hogy a békehírek alaptalanok. 

Diplomáciai és politikai körök ugyan kedve-

zően itélik meg a helyzetet a békekötés szenil 

pontjából, mert a békekilátások Oroszország-

gal szemben — a frania és angol offenzíva, 

bukása miatt is — örvendetesen javulnak. X 

háború tehát a jelek szerint nem tarthat mán 

soká, bár ez idő szerint a a közeli békekö-

tésnek legnagyobb akadálya Amerika liábc-

rus készülődése. 

— A felmentések revíziója. Május 8-án 
járt le a terminus a felmentések revizijáhos 
szükséges névjegyzékek beterjesztéséhez és a 
jelentkezések megtörténtéhez. Természetesen 
mindenki eleget tett a felhívásnak, mert hi-
szen annak elmulasztása a felmentések ér-
vénytelenítését vonta volna maga mán. Az 
illetékes hatóságok azonnal hozzáfogtak a re-
vízió feldolgozásához. A hatóságokra tudva 
levőleg már az első fokon nagy jogokat ru-
ház a rendelet, mert akit már itt pótlás nél-
kül nélkül özbetőnek találnak, az nyomban 
bevonul. Az egyénileg felmentettek revízióját 
már feldolgozta a város és a kereskedelmi 
kamara együttes bizottsága. A névjegyzékek 
utján történt jelentkezések szintén munká-
ban vannak már valamennyi hatóságnál. A 
hatéiságok május 26-ig kötelesek fölterjesx 
teni a javaslataikkal ellátott névjegyzékeket. 

— A szegedi kófescsempészész. Sándor 

László tanácsos folytatja Szegeden a biinügy 

kibogozását. Kedden délelőtt és délután Hor-

dass Ödönt, az Országos raktárházak egyik 

vezető tisztviselőjét hallgatta ki. Ismeretes a 

i Délmag yaror szó g közléséitől, hogy MiLkó.A 


