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csoportja megvendégeli a honvéd gyalogsági 
laktanyában (Berlini-körut 12-18.) elhelye-
zett rokkant és lábadozó katonákat. A ven-
déglátó urinők arra kérik az érdeklődőket, 
hogy az ünnepélyen néhány szál virággal 
meg jelenni szí véskedje nek. 

— Visszaélések a hadimunkások név-
jegyzékével. Pardics István, a szabadkai ka-
tonaügyósztály írnoka végezte Szabadka te-
rületén a lliadimnnkára alkalmas egyének 
összeírását, valamint a helyettes polgármes-
ter helyett, akinek ügykörébe tartozott ez as 
ügy, intézkedett a hadi-munkások berendelést: 
és azok átadása iránt is. 1915. tavaszán Ru-
din szít y Ferenc szabadkai lóalkusz is idézőt 
kapott hadim unkára. Közölte ezt Tumbiicz 
Pállal. A sógorához, Pardics Istvánhoz uta-
sította . Budinszky fel is kereste az írnokot, 
akinek átadott 20 koronát, mire az elvette tő-
le az idézőt és -elbpsájtotta. Délután még egy 
léi bárányt is küldött Pa.r,diósnak. Pünkösd 
előtt újból idézőt kapott. Ez tiz koronájába 
keriilt. Szeptemberben busz koronát fizetett 
érte, hogy el ne vigyék hadi-munkára. Köze-
lcsen újra idézőt kapott, ekkor azonban meg-
unta a dolgot és feljelentést tett Pardics Ist-
ván ellen. Az ügyészség hadviselés érdekei el-
len elkövetett bűntett címén indított eljárást 
Pardics és Budinszky ellen. A szegedi tör-
vényszék ötös büntetőtanácsa a gyorsított el-
járás szabályai szerint ma ítélkezett ebben 
az ügyben. A tárgyaláson Pókay Elek tábla-
bíró elnökölt. A vádhatóságot dr. Kalmár 
Szilveszter ügyész képviselte. A védelmet dr. 
Balassa Annin ügyvéd látta el. Pardics ta-
gadta a vádat. Atörvényszék végül is fölmen-
tette Pardics Istvánt hadviselés érdekei ellen 
elkövetett bűntett vádja alól, ellenben' az 
1915. évi XIX. t.-ie. 9. f-ába ütköző vétségben 
hűvösnek mondta ki és egy évi fogházra 
itélte, Budinszkyt, ellenben fölmentették a 
vád alól, mert mikor az ajándékot adta, cse-
lekménye nem volt büntethető, a törvény 

visszaható ereje pedig nem tcr.j ed ki a cse-
lekményre. Az ítélet ellen ugy az ügyész 
mint a védő f-el-ebbezett. 

- A keddi hivatalos jelentésekből. Az 
oroszok Zborovnál és tőle délre egészen le 
Koniuehyig terjedő u j állásunk ellen tömeg-
támadásba mentek át. Ámbár Szaharov tá 
bornok serege nagy erőfeszítést tett, sehol 
;sé sikérült vánu la inkát áttörni. Vesztesége 
e rohamok közben a szokottnál is nagyobb 
volt. Mortasziierziskától nyugatra lloroMn 
kánál a támadás különösen heves volt. Az 
•ellenség rolhamoszlopai az egész napon át 
'hömpölyögtek állásaink felé; helyenként 
sűrű és mély oszlopokban keresztülvitt hat-
szoros, sőt még többszörös rohamra ker 
gettók az orosz katonákat, de valamennyi 
támadás legsúlyosabb veszteségével omlott 
össze. Kozovánál (a Koropiec forrásvidé-
kén) s az e helységtől délnyugatra fekvő 
területén a támadó oroszokat hatalmas el-
lentámadásunk visszavetette. Sztaniszlaunál 
és Jezupoltól délre, amely Sztaniszlautól 
tizenkét kilométernyire északra, a Bisztri-
tcánák a Dnyeszterbe való betorkolásánál 
•fekszik, Kövess hadserege az oroszok több 
előretörését visszautasította. Ugy látszik, 
az ellenség a Dnyesztertől délre nagy erő-
ket gyűjt, hogy Jhalics és Ralusz felé előre-
törjön. Bukovinában a Moldava folyótól 
nyugatra és az 1565 méter magas Tomnatik 
hegyihát sziklás területén csapataink táma-
dása kedvezően halad előre. Sikerült roha-
mokkal ellenséges állásokat elfoglaltak, mi-
közben 600 foglyot ejtettek és öt géppuskát 
zsákmányoltak. A trónörökös hadseregének 
ama csapatai, amelyek Tartarovtól délre 
harcoltak s amelyeket Voroehta vidékén 
számira igen túlnyomó orosz erők hevesen 
támadtak, ismét a Tatár-hágó (Jabloniica-
szoros) területén levő régi állásaiba vonták 
v i s s z a . A H ' m d e n b u r g - r f r o n t dé l i s z á r n y á n 
az ellenség, amely tegnapelőtt Podkamien-
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tői délnyugatra súlyos veszteséget szenve-
dett, tegnap nem ismételte meg támadását. 
Volhiniában tegnap se történt jelentősebb 
esetoény. Az olaszok támadásaikat ugy a 
iSalcano-mernai harcvonalból a Görztől ke-
letre fekvő magaslatok ellen, mint a Wip-
pac'htól délre Lokviicáig terjedő szakaszon 
is szakadatlanul nagy tömegékkel folytatták 
és ugyanakkor a szomszédos területeket 
erős tüzérségi tüz alatt tartották. Csapa-
taink az összes rohamokat véresen vissza-
verték és az egész harcvonalon megvédték 
hadállásainkat. Kiemelkedő része van a 
tegnapi nap sikerében a kelet-galiciai és 
dal'mát landwéhr-gyalogságnak, valamint a 
bevált debreceni 3. m. kir. honvédgyalog-
ezrednek. Plavánál és Zagoránál is, vala-
mint a Dolomit iharcvonalon a Croda del 
Anconán visszavertük az ellenség előretöré-
seit. , 

— Árdrágításért hat hónapi fogház. 
Dr. Temesváry Géza kihágási bíró ma Kot-
hencz István felsővárosi juhászt, ki az árpát 
a megállapított maximális 32 koronás ár he-
lyett ötven koronáért árusította mézsánkint, 
árdrágításért hat havi fogházra és 2216 koro-
na pénzbüntetésre itélte. Kötelezte ezenkívül 
az árdrágító juhászt az árkülönbözet vissza-
térítésére. Kothenez felebbezett a példásan 
szigorú ítélet ellen. 

— Istentisztelet a zsinagógában. Őfelsége 
születésnapján, pénteken délelőtt. 10 órakor a 
zsinagógában ünnepi istentisztelet lesz. Bejá-
rat a Korona- és Báró Jósika-utca sarkán h 
rácskapun. 

— Nyul kapható. Csütörtökön reggel kilenc 
órakor kezdi meg .a hatósági közélelmezési 
üzem a vadnyúl árusítását. A nyulat nagy-
ság -szerint árusítják. 

— A szeptember 30-ig szóló határidős 
felmentések meghosszabbítása. A szegedi 
főispáni hivatal közli: A mezőgazdasági ér-
dekek előmozdítása, illetőleg az őszi szántás-
vetési, valamint az egyéb fontos őszi gazda-
sági ,munkák élvégezlhetése céljából a honvé-
delmi miniszter körrendelettel elrendelte, 
hogy a járási főszolgabirák, illetve városi 
hatóságok a jelenleg érvényben levő, vagy 
szeptember • 30-ig még érvénybe lépő, de ez-
után is bármikor kijáró é,s meghatározott 
időre szóló fölmentéseket, amelyeket a mi-
niszterek engedélyeztek, 1916. évi november 
30 ig meghosszahbHhassák. Így meghosszab-
bítható az önálló mezőgazdák, vagy őket he-
lyettesítő hozzátartozóik, mezőgazdasági al-
kalmazottak vagy egyéb felügyelő közegek es 
a mezőgazdaságnál okvetlenül szükséges ko-
vácsoknak, bognároknak és molnároknak föl-
mentése. Az itt fölsoroltak köaül azok, akik 
harctéri szolgálatra alkalmatlanok', seged-
szolgálatra vagy népfölkelői szolgálatra 
fegyver nélkül alkalmasak, a járási főszolga-
bírók és városi hatóságok által bizonytalan, 
időre fölmenthetők. A segédszolgálatos föl-
mentetteket november 30-ika után póttesteik 
utján ellenőrzés alá veszik, Ihogy megállaplt-
sá, harctéri szolgálatra való alkalmasságukat 
időközben visszanyerték-e? Csak ezután az 
ujabb vizsgálat után léphet érvénybe a föl-
mentés. (Mindezek a rendelkezések esak a mö-
göttes országrészben tartózkodó, legénység-
beli állományú egyénekre vonatkozik. 

— Perbeszédek az IvAnka-tárgyaláson. 
Pozsúfiyhól [jelentik: , Az Ivánka Imre , és 
társai jelien indított bünper szerdai tárgya-
lásán , néhány iratot olvastak fel, azután 
Schüffer ügyész megkezdte a vádbeszédét. 
Utána a véldők szólalnak fel ,és a perbeszé-
dek utá'n ítélethozatalra kerül a s.or. 

— A napilapok csak korlátolt terjedelem-
ben jelenhetnek meg. A rotációs papirkészlet 
megfogyatkozása miatt az Újságpapír-Köz-
pont azt a határozatot hozta, hogy a napila-
pok"" augusztus 15-töl kezdve korlátolt terjedő* 


