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súlyos gránát sebesüléssel és be sem várva 
teljes gyógyulását, sietett vissza a harctérre, 
hogy helyt álljon és teljesítse kötelességét. A 
has (főhadnagy befejezte a magyar katona 
kötelességének teljesítését. A gyilkos orcsz 
golyó kioltotta f iatal életét, amely .csak a 
tisztes munkát, a becsületes törekvéseket is-
merte. Huszonnyolc esztendőt élt és polgári 

foglalkozásában életrevalóságának, .munka-
bírásának és tudásának .adta számos tanú-
jelét. Akik ismerték, tisztelték és szerették, 
mert egyéniségében csak azok a tulajdonsá-
gok fordultak elő, .amik tisztelőket és el is-
merőket szoktak szerezni. .Gyászbaborult szü-
lei, miihelyest csak lehet, hazahozatják az i f jú 
hőst hogy a szegedi földben aludhass a 
örök á l m á t . , . 

— Baltimoreban leégett az antant gabo-
naraktára. Newyorkból táviratozzák; A Nou-
veliste szerint Bál ti moréban egy 300.000 hek-
toliteres galxm arak tár, amelyben a négyes-
szövetség gabonája volt,' kigyuladt és teljesen 
megsemmisült. Számos ember is életét vesz-
tette a tűzvészben. 

— Ilidzse fürdőt újra megnyitották. 
Szerajevóból jelentik: (Emlékezetes, hogy 
Ferenc Ferdinánd t r ó n ö r ö k ö s é s \Hohenberg 
Zsófia tragikus haláluk előtt a gyönyörű 
bosnyák fürdőhelyen, llidzsében laktak. Itt 
szállott meg az egyik kincstári hotelben a 
fenséges pár, amely gyönyörűséggel élvezte 
a hegyektől környezett s a természet minden 
szépségében oly gazdag fürdőhely levegőjét, 
csendjét, költői nyugalmát. Ugyan itt esett 
a trón örökösnek első találkozása az orgyil-
kos Princippel, aki Uidzsébe is kimerészke-
dett és akit csak a csendőrök jelenléte riasz-
tott el onnan. A világtörténelmi katasztrófa 
után nemcsak a szállót, amelyben a trónörö-
kös ipár lakott, hanem az egész fürdőhelyet is 
elzárta a helytartóság a világtól és iSzerajevó 
lakói két teljes esztendőn át nem kereshet-
ték fel legkedvesebb kiránduló helyüket. A 
minap azután örvendetes fordulat követke-
zett. Ilidzse ismét megnyílt a közönség (szá-
mára és újra elkezdődött a helyi vasút (for-
galma is, amelyet még meg i.s javítottak. 

— Az Ivánka-pőr tárgyalása. Pozsonyból 
jelentik: Ivánka Imre és társai biinpörének 
tárgyalását csütörtökön folytatták. Az elnök 
felolvasta Ivánka előtt a többi vádlottak 
vallomását, amire Ivánka megtette a meg"-
jegyzéseit . Dr. Edvi-Illés Károly előterjesz-
tést tesz Ivánka szabadlábra való helyezé-
se érdekében. Dr. Gdl Jenő védő közjog! 
szempontokiból csatlakozott védőtársa el(>-' 
terjesztéséhez; Scfieffer Vilmos 1 iigyqsz 
azonban ellenezte a vádlott szabadlábra he-
lyezését . Az elnök megállapította, hogy 
gyorsított bűnvádi eljárás esetén az ügyész-
ségtől kell kérni a szabadlábra való helye-
zést. A védők ezért forduljanak az ügyész-

ihez és annak határozata ellen jogorvoslat-
tal (fordulhatnak a bírósághoz. A tárgyalást 
pénteken (folytatják, amikor -tanúkihallgatá-
sok lesznek a magyarfalvai szállításokra 
nézve. 

— A közélelmezési üzem uj helyiségei. 
Balogh Káro ly pénzügyi tanácsos, a ható-
sági közélelmezési üzem vezetője csütörtökön 
felhatalmazást nyert a tanáiestól, hogy .'a 
közélelmezési üzem jrihelyetz-ésáre megfelelő 
helyiségeket bérelhessen. Balogh tanácsos 
külön irodahelyiséget és e g y n a g y raktárt 
fog -bérelni a közélelmezési üzem céljaira. 

— Pusztító orkán Biharban. Nagyvárad-
ról jelentik: Emberemlékezet óta nem volt 
olyan vihar Nagyváradon és Biharmegye te-
rületén mint szerdán délelőtt. Tiz percig tartó 
zivatar után olyan volt a város, mintha erős 
földrengés rázta volna meg. Az utcákon be-
tőrt ablakok leesett falak és háztetők feküd-
tek és a városban fél óráig minden forgalom 
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megállott. Délelőtt tizenegy óra után valami-
vel hirtelen sárga szinü sáv húzódott végig 
az égen, majd sötét felhők borulnak a város 
fölé, inig egyszerre hatalmas égzengés után 
megindult a jéghullás és tyúktojás nagyságú 
jégdarabok estek alá. A jégvihar hatalmas 
károkat okozott. A vármegyeházán négyszáz 
ablak betört, az ítélőtáblán százhatvan üveg-
táblát és a pályaudvar üvegfedelét törte be a 
jég. A telefon központban szintén kétszáz 
üvegtáblát tett tönkre a jég és 180 állomást 
megrongált. A színházban épen próba volt, 
amikor a vihar kitört. Óriási pánik támadt. 
A művésznők a szinpadról az öltözőkbe me-
nekültek. Sok sebesülés is történt Kocsikat 
ragadott el a hatalmas vihar. A szerencsét-
lenül jártak száma nagy. A kár óriási. Me-
zőtelegdcn és az egész bihari járásban a jég 
elvert mindent. A Körös völgyébe a termés 
nagy része elpusztult. 

— Robbanás az orosz miniszterelnök 
házában. Pétervárról táviratozzák: Tegnap dél-
után a miniszterelnök házának pincéjében 
robbanás volt. A miniszterelnök nem lakik 
.abban a házban. A robbanást benzinpárólgás 
okozta. A házban Offerosimov ezredes lakik, 
akinek a lakásához vezető feljáratot a robba-
nás elpusztította. Az ezredes gyermekének 
francia nevelője éppen lefelé ment a lépcsőn, 
amikor a robbanás történt és rögtön meg-
halt. | , 1 

— Az aradi ügyvédek emelik a tarifát. 
Aradról jelenti tudósítónk: Az aradi ügy-
védek hosszabb idő óta panaszkodnak amiatt, 
hogy munkájukat a bíróságok anyagi szem-
pontból nem honorálják kellőképen. Az elé-
gedetlenség már a háború előtti keletkezett, 
mert már akkor sem állapítottak meg meg-
felelő eljárási dijakat a járásbíróságok és a 
törvényszék tanácsai. A háború álatt az elé-
gedetlenség csak növekedett, mert az a mun-
kadíj, amely a béke idején kevés volt, most, 
a rettenetes drágaság közepette viszonylag 
negyedére olvadt le. Az ügyvédek körében 
megnyilvánult óhajnak néhány héttel ezelőtt 
eleget tett az ü g y v é d i kamara és átiratilag 
kérte meg az aradi törvényszéket, hogy a 
peres skálát emelje 'fel. — Ugyanebben .az 
ügyben az aradi .tőztsdebiráságlhoz a napokban 
hasonló megkeresést intézett. Az ügyvédi 
k'amara választmányának legutóbbi ülésén 
dr. Schiitz Henrik titkár újból referált az 
ügyvédek eme fontos , szociális kérdésének 
állásáról. Beszámolt arról, hogy az aradi tör-
vényszék kedvezően intézte el a választmány 
átiratát. A törvényszék elnökségének átirata 
szerint ugyanis teljes ülésben (foglal kozitak 
az üggyel és kimondották, hogy az ügyvédi 
skála felemelését a háborús viszonyok telje-
sen indokolttá teszik. A z e l n ö k s é g é p e n érér t 
utasítani fogja a törvényszék tanácsait és a 
járásbíróságokat, hogy a jövőben nagyobb 
munkadijakat állapítsanak meg az eljáró 
ügyvédeknek. Hasonlóan döntött az 'aradi 
tőzsde elnöksége is. 

— Nem emelték föl a főgimnázium ál-
lamsegélyét. A városi főgimnázium fentartási 
költségeihez az állam eddig 12.000 korona ál-
lamsegéllyel járult. A városi tanács .azzal a 
kéréssel fordult a kultuszminiszterhez, emelje 
föl ezt az ál lamsegélyt 14.000 koronára. IMost 
érkezett le a kultuszminiszter leirata, amely-
ben tudatja a hatósággal , hogy a tanács ké-
relmét nem teljesítheti. 

— Hány ember kapott első.osztályu vas-
keresztet a haboru óta. Berlinből jelentik: 
A legújabb statisztika szerint a vaskereszt 
első osztályával a háború folyamán kilenc-
ezeréit embert tüntettek M. A l e g n a g y o b b 
szám a tisztekre esik és ipedig ötezerkilenc-
száznégy. A kitüntetett tisztek között két-
százkilenc venhét tábornok van. A miniszte-
rek közül heten, a fejedelmi személyiségek 
közül pedig hatvanhétén kapták ta vaskereszt 
első osztályát. Különösen sok repülő- és ten-
gerésztisztet tüntettek ki és pedig négyszáz-
hármat, illetőleg négyszázlharminicötö't. Az 
egészségügyi szolgálatra százhuszonöt, az in-


