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ledkezni látszanak Debrecenben, hogy a po-
zsonyi egyetem létesítésére sokkal inkább 
meg voltaik a -feltételek, mint Debrecenben v 
csak a pozsonyi egyetem ügyének érthetetle-
nül lanyha kezelésén mult az, hogy az épít-
kezés terén ma is -annyira hátra vagyunk. 

—• Halálozás. Jelentettük, hogy Gombos 
János ügynök, akit a villamos néhány nap 
előtt elütött, a szenvedett sérülésekbe bele-
halt. Gombost vasárnap temették az izraelita 
temető -cinterméből. Tragikus halála általá-
nos részvétet kélt. 

— A vámőrlési díj természetben fizetendő 
A hivatalos lap legutóbbi számában közölt 
ujabb rendelet szerint vámőrlést végző ma-
lomvállalatok, ideértve a kizárólag őröltető 
félnek házi és gazdasági szükségletére dol-
gozó vámőrlő malomvállalatokat is, búzát, 
rozsot, kétszerest, árpát, kölest, zabot és 
tengerit kizárólag csak természetben, az il-
lető terményben s nem pénzben vagy liszt-
ben szedett vámért (őrlési díjért) őrölhet-
nek vagy dolgozhatnak föl bármely egyéb 
módon. , , 

— Ösztöndíjas tanulók. A városi ianács 
hét-fői ülésén ítélte oda a Rózsa Ferenc ala-
pítvány három ösztöndíját, egyenkint 000— 
200 koronát. Az ösztöndijak odaítélésénél 
Várhelyi -József prépost is megjelent. Az 
egyik ösztöndíjat Kis Kálmán, -a másikat 
Nyári András főgimnáziumi tanuló, a har-
madikat Csemák Lajos polgári iskolai tanuló 
kapta. A negyedik ösztöndíjra u j pályázatot 
hirdetnek. 

— Hétfőn délután kezdték meg összeszedni 
azokat -n| harangokat, amelyeknek nem az 
lesz ezután -a hivatásuk, hogy a templomba 
Szólítsák a hívőket, hanem hogy hatalmas 
hangon adlják tudtul az ellenségnek,, hogy ré-
sem vagyunk s minden ellenünk irányuló tá-

madást véresen vissz-averük. Elsőnek a bel-
városi plébánia egyik harangját emeltette le 
a toronyból katonákat Riesz mérnökkari had-
nagy, akit parancsnoksága meghízott a sze-
gedi 'harangok összeszedésével. 

— A távirafdijak fölemelése. Augusztus 
15-ikén Iéjp életbe az a rendelet, amelyet a 
kereskedelmi miniszter bocsájtott ki a táv-
irati dijak felemelésére vonatkozólag. A 
táviratozás dija ezentúl szavanként 8 fillér 
lesz; de legalább 1 korona. 

— U j z e n e t a n á r . Jelentet tük, hogy a zenedei 
bizottság legutóbbi ülésén meghízta a zene-
iskola igazgatóját, hogy egy óradíjas zene-
tanári állás betöltése ügyében tárgyaljon a 
zeneakadémiával. A bizottságnak ezt a ha-
tározatát a városi tanács a hétfői ülésén tu-
domásul vett-e. 

— Egy vaggon korpa a kisgazdáknak. 
A Korpaközpont egy vaggon korpát utalt ki 
a hatósági közélelmezési üzem részére azzal 
a feltétellel, hogy a korpa kisgazdák között 
osztassák szét. A korpa néhány nap múlva 
megérkezik Szegedre, amikor is a kiosztás a 
hus- és vásárpénzt árnál fog megtörténni. 

— Megbüntetett élelmiszeruzsorások. Két 
él el mi szer d r ági tó asszony felett ítélkezett 
hét-főn dr. Temesváry Géza ,főkapitány-he-
lyettes, kihágási bíró. Molnár Józsefné és 
Munkácsi Jánosné kenyeret hoztak he Szen-
tesről Szegedre és kilóját három koronáért 
árulták, Dr. Temesváry az asszonyokat 
15—15 napi elzárásra és 100—100 korona 
pénzbüntetésre ítélte. A kenyeret elkobozta a 
kihágási bíró. 

— A vasárnapi hivatalos jelentések. 
Brhsszilöv seregeinek) támadása taktikai 
tekintetben mindenesetre előrehaladt s tért 
is nyert, de a szövetséges seregek frontját 
sehol sem tudta áttörni és az orosz túlerő 
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Előleges jelentés! 

Augusztus 19-én, szombaton. 

Jfagy operai hanjVersetiy műsora 
I. Kurucz János: Zongora játéka. 
II. Komlóssy Emma: a) Dalocska szálj tovább, Kurucz János. 

b) Keringő az Éva c. operettből, 
' c ) Sirassatok engem, Simkó Gusztáv. 

III. Rózsa S. Lajos: a) „Ária" Trobadur c. operából. 
b) Valentin búcsúja: Faust c. operából. 
c) Oh csak még egyszer össze jönnénk Kurucz J. 

IV. Komlóssy Emma: a) Ária: Tatárjárás c. operettből 
b) Kacagtató kupié: Bőregér c. operettből, 
e) Katona dalok. 

V. Rózsa S. Lajos: a) Bordal: Hamlet c. operából. 
b) Hervadó rózsák közt, Kurucz János. 
c) Magyar dalok. 

Az előadás pont 9 órakor kezdődik. Helyárak: Zsölye 3 
kor. I. hely 2-40 kor. II. hely 1.60 kor. III. hely 1 kor. 

most a Kárpátokban egy nyugat felé hajló 
ivet alkot, mely azonban erőink tervszerű 
átcsoportosításának megtörténte után ismét 
visszapattanhat. A Dnyeszter mindkét part-
ján vívott heves harcok és Staniszlau kiön-
tése után a nap nyugodtan telt el, s ezt a 
szövetséges csapatok állásaik megerősítésé-
re használták fel, miközben az ellenség tá-
madásainak folytatására ujabb tömegeket 
állított készenlétbe. Szombaton a Dnyesz-
tertől délre, közvetlenül Staniszlautól nyu-
gatra támadtak az oroszok, de elkeseredett 
harc után visszavertük őket. A trónörökös 
harcvonalának; a Dnyesztertől északra levő 
részén csak kisebb harcok folytak, az Erdős-
Káripátokban azonban az oroszok hevesen 
támadtak. A Hindenburg-ifront déli szár-
nyán, amelyet Böhm-Ermolli hadserege al-
kot, szombaton ismét nagy orosz tömegtá-
madások voltak, melyek azonban csapataink 
ellenállásán megtörtek. Volhiniában és a 
Stodhod-szakaszon *a lliarc szombaton ei-
lanylhult s itt a támadás teljesen meghiúsult-
nak tekinthető. — Az olasziok a tenger és a 
Monté San Gabriele közti u.i vonalunkat 
nagy haderőkkel ismét támadták. A üörz-
től keletre fekvő magaslatokon az olaszok 
hét heves rohamát vert-ük vissza az ellen-
ség legsúlyosabb veszteségei mellett. Az 
olasz támadás megkezdése óta 5000 foglyot 
ejtettünk. 

— A csendőr büne. Két csendőr bűnügyét 
tárgyalta hétfőn a szegedi honvédlhadosztály-
biróság. Az a vád ellenük, hogy a mult év 
augusztusában agyonvertek egy részeg álla-
potban levő tizedest, aki mint kisegítő csend-
őr teljesített szolgálatot. Az egyik csendőr 
Fábián János őrmester szolgálati hatalom-
mal való visszaéléssel és emberölés bűntetté-
vel, -a másik, Bátyó Lukács őrmester szolgá-
lati hatalommal való visszaélés bűntettével 
és könnyű testisértés vétségével va-n vádolva. 
A két őrmester tavaly augusztusban Ambros 
Ferenc tizedest, mert részeg volt,, beeipelfce a 
fogházba, ahol Fábián pofonütötte, Bátyó .pe-
dig lovaglópálcájával verte. Fábián ezzel 
nem elégedett meg, hanem a kardjával több-
ször hasbavágta, majd a bajuszát tépte szá-
lankint miközben Bátyó a botjával teljes ere-
jéből ütötte. A szerencsétlen katonát eszmé-
letlen állapotban szálliották a -kórházba, ahol 
még aznap meghalt. A vádlottak tagadták a 
terhükre rótt bűncselekmény elkövetését. A 
hadbíróság meghallgatta -dr. Zimmermann 
ezredorvos és dr. Krausz főorvos orvosszak-
ér.tők véleményét, akik a bonejegyzőköny\ 
alapján megállapították, hogy a. katona a 
hasüregben szenvedett sérülés következtében 
halt meg. A hadbíróság a hétfői tárgyalást 
a bizonyítékok kiegészítése céljából elna 
polta, , 

— A veszett kutya áldozata. Még julius 
16-án történt Alsótanyán, hogy Lapu József 
nét egy kóbor kutya megharapta. Az asz 
szonyt felszállították Budapestre a Pasteur 
intézetbe, ahol beoltották veszettség ellen. -
Hétfőn a Pasteur-intézet vezetősége távira-
tilag tudatta a rendőrséggel hogy Lapu Jo 
zsefné ott veszettségben meghalt. A rendőr 
ség értesítette a szerencsétlen asszony hoz-
zátartozóit, j ^ ^ 

— A vasárnapi munkaszünet. A rendőr-
kapitányi hivatal közli: A vasárnapi munka 
szünetre vonatkozólag alkalmazkodás és vég 
réhajtás végett közlöm, hogy augusztus 1-től 
kezdödőleg vasárnapokon a gépipari szakmá 
hoz tartozó sürgős halaszthatatlan javítás: 
munkálatok, a izálogüzletekben a zálogtár-
gyak bezálogositása és kiváltása, a kisipar-
nál sürgősen rendelt javítási munkák, a mé-
száros-, hentes- és kolbászkészitő iparnál az 


