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— Apponyi és Rakovszky a királynál. 
Bécsből jelentik: Oróf Apponyi Albert, Ra-
kovszky István és báró Burián közös kül-
ügyminiszter között délelőtt tiz órakor a 
külügyminisztériumban tanácskozás kezdő-
dött, amelyről gróf Apponyi és Rakovszky 
fél tizenegy órakor tért vissza a Sacher-
fogadóba s azután ketten tanácskoztak egy-
mással. Fél tizenkét órakor gróf Apponyi 
Albert elhagyta a szállodát s villamos vas-
úton kiment Scihönbrunnba. Félegykor a ki-
rály kihallgatáson fogadta. A kihallgatás 
egy teljes óráig tartott. Délután Rakovszky 
István jelent meg audiencián. 

— A városok lisztellátása. Budapestről 
jelentik: Vasárnap idélben Pozsony város kül-
döttsége jelent meg a miniszterelnöknél, akit 
arra kértek hogy a kormány a törvényható-
sági városokra nézve függessze fel a gabona-
vásárlási körleteket megállapító rendeletét 
és engedje meg, ihogy a várasok bárhol sza-
badon vásárolhassanak gabonát. A miniszter-
elnök kijelentette, hogy a meglevő rendeleten 
nem 1változtathat és 'hogy a '.közvetlen bevá-
sárlást a kormány nem engedheti meg, azon-
ban gondoskodni fog arról, hogy a törvény-
hatóságok a kellő időben és mennyiségben 
elláttassanak gabonával. 

— Koholt merénylethír gróf Tisza István 
ról. Hogy az orosz zsoldért hazudó bukarest 
lapok milyen vakmerően koholt rémmesékkeli 
igyekeznek háborúra uszítani a román köz-
véleményt, azt bizonyítja az Agentur Eudio, 
mely Bukarestből érkezett távirat szerint" azt 
újságolja, ihogy Tisza István miniszterelnök 
ellen merényletet követtek el. Ez a merénylet 
az Agentur Eudio szerint bizonysága a Ma-
gyarországon ural kodó elégül ellenségnek. — 
Koholta pedig ezt a hazugságot az Agentur 
Hu dia épen azon a naipon, mikor gróf Tisza 
István iMáramarosmegyében járt, alhol ugy a 
polgárság, mint a fronton küzdő magyar ka-
tonák rajongó lelkesedéssel ünnepelték a ma-
gyar miniszterelnököt, aki személyesen győ-
ződött meg árról, hogy a mi vitéz hadsere-
günk ércfalán nem törhet. töbl>é a Kárpáto-
kon át magyar földre az orosz áradat. 

— A biróság köréből. Az igazságügymi-
niszter Moldoványi Géza szegedi királyi 
ügyészt saját kérelmére a budapesti ügyész-
ségihez helyezte át. — Dr. Nagy Aladár kir. 
törvényszéki elnök megkezdte szabadságát; 
a törvényszék vezetését Pókay Elek tábla-
bíró vette át. 

— Az angol bank megszűntette az arany-
kimutatást. Berlinből jelentik: Az amerikai és 
az európai pénzpiacon egyformán meglepe-
tést fog kelteni az a londoni hivatalos je-
lentés, hogy az angol1 bank az aranyállo-
mányban béállőitt változásiról szóló kimuta-
táséi nyilvánosságfahözaküát megszüntette, 

— Kinevezések. A pénzügyminiszter Bakacsi 
Sándor kataszteri mérnöksegédet ,a szegedi 
•felmérési felügyelőséghez mérnökké, Bálint 
Emilt felmérési gyakornokká nevezte ki. 

— Mangra Vazul az uj román metropolita. 
Nagyszebenből jelentik: Vasárnap tartották 
meg a román metropolita-választást. Nagy 
szótöbbséggel Mangra Vazult választották 
meg metropolitának Papp János és Chrjstea 
Miron püspökökkel szemben. 

— A szegedi leánygimnázium. Dr- Gaál 
Endre a hétfői tanácsülésen jelentést tett 
budapesti utjának eredményéről. A kultusz-

miniszter hajlandó a szegedi leánygimná-
ziumot már szeptemberben megnyitni, ha á 
város megfelelő helyiségről gondoskodik. A 
leánygimnáziumban 300 korona lesz a tan-
díj. Miután a közoktatásügyi kormánynál 
a város kérelme .méltánylásra talált, most 
már szükséges, hogy a hatóság a maga ré-
széről a miniszter ifeltételeinek eleget te-
gyen. A leánygimnázium valószínűleg a felső 
leányiskolában nyer elhelyezést. 

— A képviselőház napirendje A Budapesti 
Tudósító jelenti: A képviselőház három heti 
szünet után szerdán, e hónap 9-ikén délelőtt 
tiz órakor ülést tart. Az iilés napirendjén az 
adójavaslatok szerepelnek, még pedig a kö-
vetkező Sorrendben: jövedelemadó, vagyon-
adó, III. osztályú kereseti adó. A ház este 
hét órakor áttér az interpellációk meghall-
gatására.. Négy interpelláció kerül előter-
jesztésre, ezek a következők: Mezössy Béla 
az állán: vasú ti beruházások és a tisztviselők 
és alkalmazottak fizetése, illetve háborús 
segélye tárgyában. Rakovszky István a cen-
zúra tárgyában, Windisch Graetz Lajos her-
ceg néhány választ váró interpelláció tár-
gyában, Preszly Elemér a gabonavásárlű-
sck és a lisztellátás tárgyában. 

— Az iparostanonciskola Ideiglenes he-
lyisége. Dr. Gaál Endre kulturtanácsos csü-
törtökön Budapestre utazott, alhol több sze-
gedi iskola ügyében eljárt a minisztérium-
ban. Vasárnap érkezett vissza Szegedre és a 
hétfői tanácsülésen beszámolt utjának ered-
ményéről. Az iparostanonciskola és tanonc-
otthon idén való ideiglenes megnyitása érde-
kében a minisztériumban az ügyosztály-ve-
zetővel tárgyalt. A tanács tudvalevőleg a 
régi zeneiskola épületét ajánlotta föl az is-
kola és a tanoncotthon ideiglenes céljaira. Az 
ügyosztályvezető értesítette a kulturtaná-
csost, lliogy a telek kiválasztása és az ideigle-
nes helyiség megtekintése céljából szeptem-
berben kiküldött jön Szegedre. iHa lehet-
séges, a tanonciskolát még az idén megnyit-
ják. 

— A bácsmegyei lisztpanama. Újvidékről 
jelentik: A bácsmegyei lisztpanamának ujabb 
áldozata van. a iMáv. szabadkai üzlet/vezető-
sége Sztevni István szépligeti állomástfőnö-
köt állásától felfüggesztette, Igy most már 
három állomásfőnököt függesztettek föl visz-
szaélések miatt. A lisztpanamával kapcsolat-
ban az „Újvidéki Hirlap" dr. Buday Pál fő-
szolgabíró ténykedésére vonatkozólag is tett 
közléseket. A főszolgabírónak a vádakkal 
szemben a következő nyilatkozata jelent meg: 

Az 1914. évi XIV. t.-c. 20. második be-
kezdésének negyedik pontja alapján az Újvi-
déki Hirlap mai számában megjelent „Óriási 
lisztpanama B ácsmegy ében" cimet viselő köz-
leménynek személyemre vonatkozó ténybeli 
részeire egyelőre az a kijelentésem, hogy 
azak <a valóságnak nem felelnek meg. A köz-
leménynek személyemre vonatkozó része 
miatt felettes (hatóságomhoz Írásbeli jelen-
tést tettem, melyben minden egyes ténybeli 
állításra bőven kiterjeszkedvén, ezennel bár-
kit felhatalmazok arra, hogy ezen jelentést 
Bácsmegye alispáni hivatalánál betekinthes-
se. Egyúttal kötelességemnek tartom, hogy 
kijelentsem, miszerint felettes hatóságom 
utasításának bevárása nélkül á törvényes ba-
táridőn belül a cikket közlő lap ellen a sajtó-
pört megindítani fogom. 

A nevezett cikk irója a nyilatkozathoz 
azt a megjegyzést fűzi, hogy igazat irt és 
nyugodtan vár ja a sajtópert. 

— Polgári kifőzőt létesít a város. A hét-
fői tanácsülésen tárgyalták a városi Polgári 
Vendéglő felállításának ügyét, amelyre vo-

natkozólag Sipos Iván .újságíró intézett be-
adványt a tanácshoz. A beadvánnyal kapcso-
latosan elhatározta a tanács, hogy felhivást 
intéz az állami és városi tisztviselőkhöz, to-
vábbá a magántisztviselőkhöz, hogy akik ezt 
az ellátást igénybe akarják venni, augusztus 
20-áig jelentkezzenek iScultéty Sándor fő-
számvevőnél. IHa elég jelentkező akad, akkor 
polgári kifőzőt létesítenek, amely szeptember 
1-én megnyílik. (Külön helyiséget bérelnek a 
ibent-étkezők részéree. A kifőző létesítésén ki-
vül elhatározta a tanács, hogy a Polgári Ven-
déglő fölállitása ügyében is megkezdi a tár-
gyalásokat és megbízta ezek vezetésével Ba-
logh Károlyt. — A „Felebaráti Szeretet Szö-
vetség" a legközelebbi jövőben a nagyobb 
tisztviselők és családtagjai részére ízletes ás 
a nagy drágaság dacára is jutányos áron ké-
szített ételeket nyújtó, u. n. kultur-konybáí 
fog létesíteni a Stefánia-kert kioszkjának -he-
lyiségeiben, melyeket a városi hatóság erre a 
célra ingyen- fog a szövetség rendelkezésére 
bocsátani. Ez a nagyjelentőségű intézmény 
kiegészítése lesz annak a közös konyhának, 
melyet most tudvalevőleg a város óhajt meg-
szervezni a kisebhfizetésii tisztviselők és csa-' 
lá<(tagjai'k (élelmezésére s ily módon fizok 
háztartási terheinek könnyítése végett. A 
kultárkonyba iránt,, melynek élén Budinszky 
Ernőné és Kerner Pálné állanak, máris rend-
kívül nagy érdeklődés mutatkozik. 

— A városok gabona-ellátása. Budapestről 
jelentik: A magyar városok országos kon-
gresszusának elnöksége Brolly Tivadar po-
zsonyi polgár mester, a kongresszus helyet-
tes elnökének elnöklésével hétfőn ülést tar-
tott, amelyen a főváros részéről Bódy Tiva-
dar alpolgármester, Folkusházy és Harrer 
Ferenc tanácsnok, a kongresszus főtitkára, 
valamint Nagy Ferenc miskolci polgármes-
ter vett részt. Az ülés tárgya a városok ga-
bonaellátása és a városok kongresszusának 
a kormány gabonarendeletével szemben le-
endő állásfoglalása. Elhatározták, hogy sür-
gősen küldöttségileg felkérik a belügyminisz-
tert .arra, hogy a városok lakosainak ga-
bonavásárlási engedélyt adjon idegen tör-
vényhatóságok területére is és egyúttal 
megújítják azt a kérelmet, hogy a városok 
a közellátásra szánt gabonamennyiséget kí-
vánságuk szerint akár termény, akár liszt 
alakjában kaphassák ímeg. 

— Hadiárvák leányinternátusa Szegeden. 
A ^Felebaráti (Szeretet Szövetség", mely 
egyéb céljai mellett most „Hadi özvegyek és 
Árvák Otthoná"-nak a létesítésén fáradozik, 
már a legközelebbi jövőben, a most jelzett 
intézmény keretében, — egy igazán életre-
való tervét óhaj t ja megvalósítani. A jelent-
kezésekhez képest, már szeptember (hónapban 
leányinternátust kiván felállítani hadiárva 
urileányok számára és pedig az eddigi meg-
állapodások szerint havonkinti 60 (hatvan) 
korona dij lefizetése mellett. Ebben az inter-
nátusban elhelyezést nyernének az olyan lia-
diárvák, akik akár gimnáziumi, akár polgári 
iskolai tanulmányokat végeznek Szegeden. 
Az intézmény kereteinek megfelelő megálla-
pítása végett szükséges a bennlakásra jelent-
kezők mielőbbi felvétele. Ebből az okból fel-
kéri a szövetség vezetősége mindazokat, kik a 
fent megjelölt internátusnak a bennlakó tag-
jai akarnak lenni,, hogy belépési szándékukat 
dr. Rusz Gusztávné igazgatónőnél (Szeged, 
Polgár-utca 08.) augusztus 20-áig okvetlenül 
szíveskedjenek bejelenteni. /Ugyanitt tudha-
tók meg az internátusra vonatkozó részlete-
sebb feltételek is. 

— Nagyvárad csodája. Pár nap előtt kö-
zöltük azt a nagyváradi birt , hogy a boldog 
váradiaknak annyi lisztjük van, hogy a szö-
vetséges államok sok városából oda utaznak 
és ott telepednek le, akik fehér kenyeret 


