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rozlák, hogy panaszukkal a. péirzügymi nisz-
lerhcz fcmlélnak. 

— Vámos tengerészeti hadapród hősi 
halála. Vámos Lajos tengerész-hadapród az 
olasz harctéren) augusztus 13-án hősi halált 
halt. Vámos Lajosról az április 4-iki flotta-
parancsnoksági hivatalos jelentés emlékezeti 
meg nagy dicsérettel. Repülőrajunknak An-
émia ellen április 3-án intézett légi támadá-
sunk alkalmával történt, hogy egyik repülő-
gépünk, amelyet srapnel talált, kénytelen 
volt Aneona kikötőjében leszállni. Molnár 
repülőm-este,r közvetlenül mellette szállt le, 
a két bennülőfc fölvette, a sérült gépet telje-
sen elpusztította, de mert az ő gépe is meg-
sérült s a hullámverés is nagy volt, nem tu-
dott újra. fölrepülni. Ekkor ment segítségük-
re két repülőgópünk, az egyiket Vámos 
tengerészeti hadapród, a másikat Stenta sor-
hajóhadnagy vezette, nekik sikerült az el 
pusztult és a sérült, gép utasait fölvenni és 
Molnár gépét, hogy az ellenség kezébe ne 
kerüljön, elégetni. 

— Kiürítette a ka tonaság a Szülén is-
kolát. A hétfői tanácsillésen Tóth Mihály taná-
csos bejelentette, hogy a, katonaság kiürítette 
a sziiléri iskolát. Az iskolát tatarozni fogják 
és szeptemberben, ismét átadják rendelteté-
sének. 

— N met ujságirók Szegeden. A polgár-
mesteri hivatali közli: Harminc legelőkelőbb 
német újság képviselője látogat e:i orszá-
gunkba, hogy közvetlen benyom a-s a lapján 
Ismertessék meg 'Magyarországot a német 
néppel. Augusztus 21-én Zsolnán keresztül 
érkeznek és Kraushaar Károly ismert temes-
vári publicista vezetése alatt a Magas-Tátra 
megtekintése után -Budapestet nézik meg, 
•majd Arad város és a mezőbe gyesi állami 
gazdaság megtekintése után Rákosi Jenő, 
Herczeg Ferenc és a magyar sajtó néhány 
előkelősége kíséretében 24-én délután 4 óra 
10 perekor érkeznek városunkba. Szeged 
állomásra. Eddig a következő német újság 
képviselete van bejelentve: Tágíidhe Rund-
schau, Deutsche Tageszeitung, Vossiscbe 
Zeitung, iKréuz-Zeitung, Norddeutsche Allge-
meine Zeitung, Reidhsbote. Das -Land, Deut-
scher Kurier, Der panther , Daheirn, Wirt-
schaftszeitung der Zentralmacbte, Königs-
berger Allgemeine Zeitung, Hamburger 
Nachrichten, Dresdner Neueste Nachrichten, 
Leipziger Tagblatt, iH-annoversche Kurier, 
Münohener Neueste Nachrichten, Mann'hei-
mer Qeneral-Anzeiger, Stuttgartéi" Tage-
blatt, Bremer Tagéblatt, Düsseldorféi- Gene-
ral- Anzeiger, Breslauer General-Anzeigcr, 
Magdeburgisohe Zeitung, tBergisch-Markische 
Zeitung. A vendégek fogadására, kalauzolá-
sára a város hatóságából, országgyűlési kép-
viselőiből, a szegedi sajtó vezetőségéből, a 
kereskedelmi és iparkamara és az érdeklő-
dők köréből egy rendező bizottság alakult. 
A vendégeket a iBoldogasszony-sugárúton, 
Tisza Lajos-körúton, Takaréktár-utcán és 
Széchenyi-téren át a rendező-bizottság a 
kul t u rp a 1 o táb a vezeti, 
gességekböl egy kis 
A Somogyi-könyvtár 

ahol szegedi különle-
kiállitást rendeztünk, 
és néprajzi muzeum 

megtekintése után este 6 órakor a társaság 
három részre eszik, hogy fél 8 óráig a há-
rom legnagyobb szegedi ipartelepet; a két 
kendergyárat és a Back-malmot megtekintse. 
Este fél nyolc órakor a Széchenyi-téren gyü-
lekezik a társaság és a város belső részét 
tekinti meg. Fél 9 órakor a város megven-
dégeli a német .hírlapírókat a Kass-vigadó-
ban. A vendégek éjjel 2 órakor tovább utaz-
nak Temesvárra. A város különlegességeiből 
•egy kis gyékénykosárban minden vendégé-
nek egy doboz szegedi paprikát és tojásos-
tarhonyát ad, a város látképes levelező-lap-
jával, a város térképével és ismertető leírá-
sával. — A szegedi sajtó nevében az állo-
máson Striegl E. József, a Délmagyar ország 
munkatársa üdvözli a német hirla,pirókat, 
mig a társasvacsorán a sajtó nevében dr. 

Balassa Ármin, a Szeged és Vidéke főszer-
kesztője mond beszédet. 

— Az álfőhadnagy leugrott a vonatról. 
Néhány hét előtt megírta a Délmagyarország, 
bogy a szegedi rendőrség egy dr. iZatihu-
reczky Almos néven széUiámoskodó álfőham 
nagyot tartóztatott le. A szélhámos megláto-
gatta az ország nagyobb hadikórházait es 
az ott ápolt tiszteket meglopta. A rendőrség 
megállapította, hogy a szélhámos Baczoml 
Gábor gazdasági gyakornokkal azonos, aki a 
besztercei ügyészség fogházából megszökött. 
A rendőrség értesítésére két, segesvári csend-
őr érkezett Szegedre és magukkal vitték Ba-
ezonit, hogy egy másik ügyében, nyomozza-
nak. Segesvárról Kolozsvárra szállították, 
onnan pedig .Besztercére akarták vinni. A 
csendőrök megbilincselték és közrevették Ba-
ezonit. Sajó udvarhely közelében a rab a mel-
lékhelyiségbe ment. Amikor oda ért, kinyi-
totta a kocsi a j t a j á t és kiugrott a robogó vo-
natból. Az egyik csendőr utána ugrott és árú-
kig hajszolta a kukoricásban, mig elbírta 
fogni. A csendőr-ok most már a lábát is ösz-
szekötözték és Besztercére szállították. 

— Aage Madelung Budapesten. Budapest-
ről jelen-t,ik: A magyarság lelkes barátja, 
Aage Mndelimg, a Berliner Tagebíattlnui 
süriin közöl a magyar katonák hadi erényeit 
magasztaló tudósításokat, vasárnap este Bu-
dapestre érkezett és néhány napig ott marad 
A kiváló iró legutóbb Erdélyben, járt , hogy 
személyes tapasztalatokat szerezzen a roméi,i 
kérdés aktualitása alkalmából, ÍMadelrmg 
megjelent a Szent István napi körmeneten 
is. 

— Gróf Apponyi a bizalmi t anács sze-
repéről . Budapesttől jelentik: Gróf Apponyi 
Albert ujabb bécsi út jával kapcsolatosan a 
bizalmi tanács szerepéről és a bizalmi tanács 
lemondásáról elterjedt híresztelésekre vonat-
kozólag az alábbi nyilatkozatot tette: 

— Amit mi akartunk, az az volt, hogy 
akár a kormánynak, akár őfelségének elő-
adhassuk 1 öl fogásunkat. .Ebből a célból a jö-
vőben gyakrabban fogunk föl utazni Bécsbe. 
Miután pedig külpolitikai kérdésekben egye-
zik a fölfogásunk, nem szükséges, hogy együt-
tesen jelenjünk meg. a király előtt, elegendő, 
ha egyikünk mindhármunk felfogását meg-
ismerteti. 

A bizalmi tanács lemondásáról elterjedt 
hirökre vonatkozólag gróf Apponyi kijelen-
tette, hogy amennyiben ez egyáltalán bekö-
vetkeznék, a nyilvánosság előtt játszódnék 
le. Bizonyos bécsi körökben uralkodó fölfo-
gásra vonatkozólag, amely szerint Bethmann 
HoUweg német kancellár bécsi tanácskozása 
a bizalmi tanács tagjainak hozzászólása nél-
kül folyt le és ez a bizalmi tanács mellőzéséi 
jelenti. Gróf Apponyi Albert megjegyezte: 

— Andrássy két .nappal a német kancel-
lár 'bécsi utazása előtt Berlinben jár t és ott 
alkalma volt fölfogását megismertetni a leg-
sürgősebb kérdésekben. De egyébként is — 
mondotta gróf Apponyi — mi nem aka-dtunk 
meg formalitásokon és mi nem fogjuk for-
malitásokon törni a fejünket, amikor egy 
ország sorsáról van szó. 

— Sikkasztó katona. Sikkasztás büntette 
miatt vonta felelősségre hétfőn a szegedi 
honvéd hadosztálybiróság Kovács Imre me-
neskatonát, aki az általa vezetett lajstromok-
ba hamis tételeket jegyzett be és a kezelésére 
bízott pénzből néhány koronát eltulajdoní-
tott. A vádlott tagadott, de a kihallgatott ta-

nuk ellene vallottak. A hadbíróság Kovács 
Imrét bűnösnek találta és egy havi súlyos 
börtönre itélte. 

— A vasárnapi hivatalos jelentésekből. 
Károly kir. herceg harcvonalán, a (Magurán, 
Moldovától nyugatra több támadást vissza-
vertünk. Német csapatok elfoglalták a Kreta-
begyet. A Czrnhora északkeleti llej tő in to-
vább folyik a harc. A Tatár-szorostól észak-
ra az ellenség erősebb előtörései meghiúsul-
tak. Horozankától délre ágyutüziink szét-
ugrasztott egy előnyomuló orosz oszlopot. 
Hindenburg vezértábornagy hadseregarcvo-
nalán, Kisielinnél német osztagok elűzték az 
ellenséget néhány előretolt árkából. Rudka-
Czereviszczénél, ahol az oroszok a (folyó 
nyugati par t jára nyomultak előre, eredmé-
nyes ellentámadásunk van folyamatban. Az 
ellenség 6 tisztet, 367 főnyi legénységet és 
6 gépfegyvert hagyott ,a szövetségesek ke-
zén. — Áz olasz és délkeleti harctéren külö-
nös esemény nem történt. •— A nyugati harc-
téren a Somaiétól északra a harci tevékeny-
ség lassankint ellanyhult. Ovillersnél a kö-
zelharcok estig tartottak. Az angolok elszi-
getelt támadásait iPoziérestől északnyugatra 
és a Foureaux-erdő mindkét oldalán vissza-
vertük. A most előttünk fekvő jelentések sze-
rint az augusztus 18-ifci támadásban legalább 
nyolc angol és négy francia hadosztály vett 
részt, A Maastól jobbra az ellenség a Thiau-
mont—•Fleury-szakaszon tegnap este meg-
ismételte támadásait. Fleury faluba ismét 
behatolt, egyebütt azonban visszavertük. — 
Thiaumont-erődtől északnyugatra és a Cha-
pitre-erdőben az ellenség kézigránátelőretö-
rései eredménytelenek maradtak. Fromelles-
nél és Lievintől északra visszavertünk angol 
járőröket. 'Leintreynél néhány foglyot ejtet-
tünk. — Német tengeralattjárók az angol 
keleti tengerpart vizein egv ellenséges kis-
cirkálót és egy torpedórombolót megsemmi-
sítettek, egy kis cirkálót és egy sorhajót 
megrongáltak. 

— Iskolai értesítés. A szegedi kegyesrendi 
városi főgimnáziumban a beirattí sokat az 
1916—47-ik tanévre szeptember 1-én, 2-án, 
4-én és 5-én tar t ják meg a következő sorrend 
szerint: Helybeliek: szeptember 1-én délelőtt 
5—lö óráig az 1. osztály, délután 3—5-ig a 
II. és 5—6-ig a VIII . osztály. 2-án délelőtt 
S—10 óráig a III., 10—11-ig az V. és 11—12-ig 
a VT. osztály, délután 3—J5-i,g a IV. és 5—6-ig 
a VIT. osztály. — Vidékiek: szeptember 4-én 
délelőtt 8 - 9 óráig az I., 9—,10-ig a II., 10-ü.l 
óráig a III., 11-42-1 g a W . osztály. 5-én 8—9 
óráig a IV., 9—'10-ig az V., 10—1,1.-ig a VII. 
és 11—42-ig a VIII. osztály. — A javitó-, 
pótló-, felvételi- és magánvizságlatok idejéül 
augusztus hó 30. és 3il. napját tűztük ki. Ja-
vitóvizsgáLal a helybeliek részére augusztus 
30-án, a vidékiek részére augusztus 31-én lesz. 
A magánvizsgálatokat augusztus 30-án dél-
előtt háromnegyed 8 órakor kezdjük. — Az 
igazgatóság. 

— Talált pénztárca. A rendőrkapitányság 
közli: Hétfőn: hajnalban négy órakor ,a Sza-
badka felől Szeged-Rókus-ál 1 omásra. érkező 
személyvonat, a 100. számú őrháznál összetört 
egy kerékpárt, amelynek darabjait a moz-
dony magával vonszolta. Az őrháznál talál-
tak egy fekete pénztárcát kétszáz korona és 
hatvan fillér tartalommal. A rendőrség ugy 
a kerékpár, mint a. pénztárca tulajdonosát 
felhívja, hogy jelentkezzék. 

— A porosz szén ára. Berlinből táviratoz-
zák: A felsősziléziai szénikonvenció ármegál-
1 api tó ülésén az érdekeltség egyelőre nem tu-
dott, megegyezni. Valószínűen az ipari szén 
árát mérsékelten felemelik, de a háztartási 
fiitőszé'n á ra a kormány beavatkozása foly-
tán nem változik. A tárgyalást folytatják. 

— Életunt földműves. Tóth Mihály sándor-
falvai földmives vasárnap este öngyilkossági 
kísérletet követett el. Bezárkózott a szobá-
jába és revolverrel a szájába lőtt. Szegeden, 
a közkórházban ápolják. A rendőrség még 


