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vett. A halálos golyó az olasz frouton, a le-
génységi állások megvizsgálása közben érte. 
Súlyos sebesülésével a kötözőhelyre akarták 
vinni, útközben érte a halálos golyó. A hősi 
halált halt hadnagy szegedi származású volt. 
Édesatyja magánhivatalnok. Szülein kiviil 
hat leánytestvére gyászolja. 

— Pénzintézetek helyzete és a felmen-
tések. A honvédelmi minisztériumban most 
folyik « felmentések revíziója. Ezzel kapcso-
laíban elterjedt az a hir, hogy különösen á 
pénzintézeti tisztviselők közül sok katonai 
szolgálatra alkalmas népfölkelőnek be kell 
vonulniok. Azért Horváth Elemér miniszteri 
tanácsos, a budapesti áru- és értéktőzsde el-
nökének és a Magyar Általános Hitelbank 
igazgatójának vezetésével grótf Esterházy 
Móric minist zerelnöknél, Graetz /Gusztáv 
pénzügyminiszternél és tegnap Szurmay Sán-
•dor honvédelmi miniszternél a pénzintézetek 
igazgatóságainak egy küldöttsége jelent meg. 
A deputációban képviselve voltak az ország 
legnagyobb bankjai, a vidéki pénzintézetek. 
Horváth Elemér igazgató kifejtette beszédé-
ben azokat az okokat, amelyek sok felmentett 
pénzintézeti tisztviselőnek a helyén való meg-
maradását szükségessé teszik. A revíziónál a 
katonai hatóság nem jár el azzal a körülte-
kintéssel, amelyet ez a nagyfontosságú mun-
ka megkövetelTólyanok felmentését is meg-
szüntették, akiknek a munkájára sokkal in-
kább szükség van, mint olyanokéra, akiknek 
felmentése továbbra is érvényben marad. 
Így megtörtént, hogy a vidéken több bank 
igazgatóját ihivták be katonai szolgálatra és 
fiatal tisztviselőket a helyükön hagytak meg. 
•— A birrel kapcsolatban érdeklődtünk több 
szegedi pénzintézetnél. A pénzintézetek igaz-
gatói azt a felvilágosítást adták, hogy a re-
vizió befejezése előtt, ami még nem történt 
meg, nem látják tisztán a helyzetet. Több 
pénzintézetnél a tisztviselők határozott időre 

voltak felmentve Ez az idő lejár, a tisztvise-
lők ujabb felmentését kérte, de döntés még 
nem történt. Általában az a helyzet, hogy a 
személyzet nagy része nőkből áll, az egy-két 
férfitisztviselőre pedig feltétlen szükség van. 

— Próbavágás szakértői felügyelettel-
A polgármester, mint ismeretes, leszállította 
a húsárakat, A mészárosok azóta mindent el-
követnek, hogy a polgármester ismét, a régi 
húsárakat léptesse életbe. A mészárosok ar-
ról akarták meggyőzni a polgármestert, hogy 
a mai árak mellett ráfizetnek a mester-
ségükre. Kívánságukra a polgármester hozzá-
járult ahhoz, hogy a mészárosok próbavágást 
rendezzenek. A próbavágást most tartották 
meg, amelynél szakértőként Katona mészá-
ros szerepelt. A próbavágásnál valóban sike-
rült 40 korona ráfizetést kimutatni. A polgár-
mester azonban — igen helyesen — még ezek 
után sem volt hajlandó a húsárakat fölemel-
ni, mert a mészárosok nagyon jól értenek a 
próbavágáshoz. 

— A reformáció négyszázados évfordu-
lója. Október 31-én országos ünnepet tart a 
református egyház. Négyszázados évifordu-
lója lesz annak, hogy a reformáció szelleme 
hódította meg a népek lelkét.. <A reformáció 
nemcsak vallásitjitás volt, hanem lendületet 
/adott a nemzetek függetlenségi küzdelmei-
nek, előbrevitte a megújhodásban a tudomá-
nyokat és művészeteket. A reformáció után 
a politikai, társadalmi és irodalmi élet rene-
szánsza következett el különösképen Ma-
gyarországon, aihol a vallásszabadságért ví-
vott százados küzdelmek a nemzet független-
ségi harcával forrtak egybe. A reformáció 
négyszázados évfordulóján alkotmányözó zsi-
nat lesz magának az ünnepnek részletes pro-
grammját azonban még nem állapították 
meg-

— Korniíov tábornok szőktetőjének bün-
pöre. Pozsonyból jelentik: A most folyó har-
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cokban olyan fontos szerepet játszó Kornilov 
orosz tábornok tudvalevőleg a gorliceí át-
törésnél mint a 48-ik orosz hadosztály pa-
rancsnoka egész vezérkarával együtt ma-
gyar és osztrák hadifogságba esett. A fog-
ságot nem birta el; általános idegességben, 
álmatlanságban szenvedett, egészen lefo-
gyott és általában igen nehéz betegnek lát-
szott. Így került a kőszegi csapatkórházba, 
ahonnan Mmak József cseh katona segítsé-
gével 1916 évi augusztus 12-én megszökött. 
Kornilov hosszas bolyongás után szeptember 
4-én lépte át a határt. Mrnakot a pozsonyi 
közös hadosztálybiróság kötél általi halálra 
ítélte. Semmiségi panasz folytán a bécsi cs. 
és kir. legfelsőbb haditörvényszék az itéle-
'tet megsemmisitette. Másodízben szombaton 
tárgyalta az ügyet a pozsonvi hadosztály-
biróság. Vádlott előadta, hogv Kornilov 
20.000 koronát ígért neki és patikajogot 
Oroszországban, ha segédkezik neki. Cipész-
iparát Qorlicénél szerzett kézsebe folytán 
nem folytathatja. Az ajánlat elfogadására 
anyagi okok késztették, nem politikaiak. — 
Kornilov beteg ember volt és ő megsajnálta. 
Az erdélyi havasokiban, amikor a tábornok 
az orosz kémkedésekről beszélt, megbánta 
tettét és akkor eszmélt fel, hogv hazájának 
árt. Megtévesztette tehát a tábornokot az 
útirány tekintetében és a katonaság kezére 
akarta juttatni. Ebben csak elfogatása aka-
dályozta meg. A hadbíróság Mrnakot a 327. 
§-ba ütköző és a 329. §. szerint büntetendő 
bűntettben mondotta ki bűnösnek és tíz éyi 
börtönbüntetésre Ítélte, melyből a vizsgálati 
fogsággal 9 hónapot kitöltöttnek vett; 

— aausöurgboi KitessekeiiK az idegeneket 
A Salzba\rger Volksblgtt julius 27-iki számá-
ban a következő felhívás jelent meg: Felhí-
vás a Salzburgban lévő idegenekhez. Az élel-
mezési szövetség ifi következő sorok közzététe-
lét kéri: Salzburg városának a legszüksége-
sebb élelmiszerrel való ellátása nagy nehéz-
ségekbe ütközik és minden nap még nehezebb 
lesz, mert a kapható élelmet a szállodák az 
idegeneknek vásárolják meg. Miután- ilyen 
körülmények között az idegenforgalom az 
idevaló lakosok számára nagy veszedelmet 
jelent, az idegeneket nyomatékosan felhívjuk, 
hogy Salzburg < árosát a leggyorsabban hagy-
ják el. ii.isi.ij 

— Erőíakarmánygyór Nagyváradon. Nagy-
váradról jelentik; Nagyváradon félmilliós 
alaptőkévei erőtakarmánygyár létesül, amely 
néhány hét múlva megkezdi működését. Az 
újonnan alakuló erőtakarmánygyár a város 
üzemeinek részére 300 vaggon takarmányt 
biztosított, amely minden más anyag beszer-


