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hónapos javaslathoz. Az elnök ezután el 

rendeld a szavazási, mire a baloldal isn, * 

ellenpról:' kér. Ekkor .kiderül, ihogy a 

út, y ó.úrM: ois iiuitjtihjíús melléin 141, a hat 

'tó • ;><*:•; inéttomfádj/s melleit 127 képviselő 

szavazóit. A baloldalon ennek az eredmény 

nek i kihirdetését tapssal fogadták. Ezután 

elfogadták a többi szakasztaikat is változat-

lanul a 13-ik szakaszig. 

itt Vázsonyi Vilmos igiazságügyminisz-

ter állott fel szólásra és válaszait Teleszky 

délelőtti kijelentéseire. Az ügyvédek segé-

lyezése abból áll, hogy ha majd visszajön-

nek a harctérről az ügyvédek, azokat, akik 

arra rászorulnak, a binói és jegyzői kine-

vezéseknél tekintetbe veszik. Teleszky erre 

ismét felszólalt és azt kérdezi, hogy miért 

nem részesülnek hasonló elbánásban az 

orvlosok, mérnökök és a tanárok is. 

Amd a birokját illeti, ha azért kell ne-

kik nagyobb anyaga részesedés, mert hoz-

záférhetetlenek, akkor ez azt jelenti, hogy 

a többiek hozzáférhetők. 

Vázsonyi kijelenti, hogy távol áll tőíe 

ilyesmit gondolni, de tény az, h'ogy a birák 

nemi vállalhatnak különmunkát. Ezután a 

Ház a többi szakaszt változatlanul elfogad-

ja. Majd áttértek a horvát pénzügyi egyez-

ményről szóló javaslat tárgyalására. 

(Tisza a horvát hé'yztMről.) 

Gróf Tisza István szólalt fel, aki ki-

jelenti, hogy örül annak, hogy a magyar 

válságból nem lett horvát válság is. Ugy 

hallotta, hogy Horvátországban a szélső 

radikalizmus alapján készül a választójog, 

ami a magyar-horvát testvé'riességet fel-

bontja. , 

Lovászy Márton rövid felszólalása után 

a Ház ezt a javaslatot is elfogadta. Az el-

nök javasolja, hogy legközelebbi ülését 

csütörtök délelőtt tartsa a Ház, amikor a 

javaslatokat a harmadszori olvasásukban 

js elfogadják. 

(Egy iréiVpáUáció.) 

Giindisch Quidó interpellációt terjeszt 

a honvédelmi miniszterhez, hogy az erdélyi 

betörésekkor a gazdasági munkásokat be-

hívták és azok még most is katonai szol-

gálatot teljesítenék. Szurmay Sándor hon-

védelmi miniszter elmondja, hogy a be-

hívott gazdasági munkások nagy része már 

hazament, sokan kérték azonban önként, 

hogy a románok ellen harcolhassanak és 

ezeket a frontra küldték. A Ház a választ 

tudomásul vette és az ülés ezután véget ért. 
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Gyerraekstrand Újszegeden. 
(Sjaját tudósiióuh'ól.) A Tisza túlsó part-

ján, a srandlfürdő közelében a legszebb pro-

vizórikus intézmények egyike, amelyéket a 

háború alatt a szegedi társadalom áldozat-

készségéből megteremteni sikerült, .a gyer-

mekstrand. 75—ilOO szeglény gyereket fognak 

itt elhelyezni, .akik vérszegények, tüdővészre 

hajlamosak vagy angolkórban szenvednek. A 

kora reggeli óráktól estig fognak itt tartóz-

kodni >a gyerekek felügyelet alatt. Az intéz-

mény eélj.a, hogy a legszegényebb szülők be-

teg .gyermekei a nyáron át erőre, egészségre 

kapjanak. 

Ami kevés berendezés kell a gyermek-

strandhoz, azt a katonaság adja. Jelentéke-

nyen megkönnyíti ez az intézmény létesíté-

sét, inert berendezési költség nem lesz. Az 

intézmény fenntartására rendelkezésre áll 

1200 korona a várostól, 1000 korona a gyer-

mekvédő Ijgától és az, ami közadakozásból 

fog befolyni. /Mindenki adakozzék, mert ha 

nem lesz elég pénz, a felvételnél nagyon sok 

szegény szülő gyermekét kell majd vissza-

utasítani. 

Szerdán a következő 'adományok érkez-
tek a Détmagyaroyszág szerkesztőségiéhez: 

(Mezőgazdák Szövetkezete 200 

'Kézmüvesbánk 100 
Kereskedelmi és kiviteli r.-t. 100 
Villamos vasút 100 
Hcltzer Dániel és neje 50 
Sebeinberger és Popper 50 
Takarék és Hitel r.-t. 50 
Vértes .Miksa . 50 
WoUisz iGéza i50 
dr. Őserő Ed 30 
Eisenstádter S. és társai 00 
Löwy A. és tsa 30 
dr. Leiitner Vilmos .20 
Radő Ödön 20 
Vajda Sándor 20 

• feszesen korona 900 
Szerdai kimutatásunk végösszege 1680 

Eddigi eredmény tdhát ,2580 
korona. 

Ugy gondoljuk, érdemes munkát vég-

zünk, amikor azért, fáradozunk, ihogy fel le-

hessen venni minden beteg .gyermeket a 

strandra, akinél ezt a kúrát szükségesnek 

itéli majd dr. Turcsányi Imre. Ezeknek az 

apróságoknak megmentése érdekében ké-

rünk mindenkit, liogy adakozzék. 

A törökök sikeres támadásai 

az oroszok elten. 

A Mp.ypfp' Távipati Irodá-nak jelentik 

Kdiptamtin á polyból ; 

Főhadiszállás j un ius 26. A Bial\a-f\ro;n-

ton a halszárnyon angol automobilokat, ame-

lyek az előőrs-álláshoz közeledni akartak, 

tüzeléssel visszavertük. A perzsa-szakaszon 

orosz különitményekkel történtek összetűzé-

seik, arm lyek a mi javunkra dőltek cl. 

IQaukázus jrémt: A balszárúyou időn-

ként gyalogsági tűzharcok voltak. 

Fekete-tenger: Tengeri haderőnk egy r j* 

sze 23-áról 25-éig vállakózást hajtott végre 

az tirosz Duna iUprkolat ellen. A Kigyó-szige-

ten lévő ellenséges világító-tornyot és szikra-

távíró-állomást elpusztítottuk. Partraszálló 

osztagaink az emiitett szigeten egy gépfegy-

vert és nagyobb számú puskát zsákmányol-

tak, elleriségias hajókat elpusztítottak és ti-

zenegy fogolylyal tértek vissza. Tengeri had-

erőnk útját hazautaztában orosz sorhajók és 

torpedózuzók el akarták vágni. A kifejlődött 

ütközetben haderőnk nagy távolságban talá-

latot ért. él egy ellenséges torpedózuzón. Egy 

tengerészeti repülőgép eredménnyel bombá-

kat dobott egy 'e/lenség,es sorhajóra. Tengeri 

haderőnk és a repülőgép kár nélkül vissza-

tért. A Midilli különösen kitűnt. 

A cár elless megindított Éstinpör. 

Bécs, j un i us 27. A Neue Fne'te Presse ir-

ja: A londoni munkásság képviselője, Grey, 

aki most tért vissza Pétervárról Londonba, 

hírül hozta, hogy -a bünfenyitő eljárás mór 

r^igIndult ja volt cár ellen, a vád i ra t elké-

szült. és a. tárgyalás nyilvános lesz. 

Ujaöb 40.000 tonna «isű«ye$itése. 

Berlin, j un i us 27. A Wolff-ügynökség je-

lenti: Egyik tengeralattjáró naszádunk nyolc 

felfegyverzett angol gőzöst .siilyes/Jett el 

ujabban 40.800 bruttotonna tartatommai, 

még pedig: a H\prbr\ay nevü 4572 tonnás gő-

zöst, amely zabot és szénát vitt Angliába, a 

City of Perth 3427 tonnás gőzöst, amely da-

rabárut vitt Angliába, a Buffalo nevü 4168 

tonnás gőzöst, amely szintén darabárut vitt 

és egy ismeretien, körülbelül 12.000 tonnás, 

nagyon megterhelt gőzöst, amely Amerika 

felé tartott, végül három nagy megrakott 

teherhajót, amelyek egyikét a kísérőhajók 

közül lőtte ki. 

A tengerészeti vezérkar főnöke, 

A nyugati IronSon uj támadások 

kezdődnek. 

Bécs, junius 27. A Zeit-nak jelentik: A 

Timés ujabb angol offepzivát jelhint be, 

O'kunik van abban reménykedni — igy ir — 

liogy a küzdelemben beállott szünet hamaro-

san véget ér. A tavasszal megkezdődött of-

fenzíva bevezetése vplt az Ojt fant hadvéfnető-

ség\ei áUpt kidolgdpatt véglső tervnek. H a 

Hindenburgnak megfelelő tartalékai lettek 

volna, bizonyára ellentámadást hajtott vplyfit 

régre, mihelyt arra alkalma kínálkozott, de 

sem tartalékokkal nem rendelkezett, sem al-

kalma nem volt s különösképpen el kellett 

ejtenie az ellentámadás tervét a mi készült-

ségünk miatt, , i 

A koncentrál 

OSTfM^P" 
ö a " o a i Í ° s 6 0 w a t l , , , 

Oázzal töltve 
2000Wattig 


