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— A fogyasztási adók megváltása. Csü-
törtökön folytatták a tárgyalásokat a fo-
gyasztási adók kezelésének megváltása ügyé-
ben. A pénzügyigazgatóság képviseletében 
Juhász Károly pénzügyi tanácsos, Scultéty 
Sándor városi főszámvevő és dr. Thuróczy 
Mihály főügyész vett részt a tárgyaláson. 
Ezeket az adókat a város >az állam részére 
szedi be és az előző évi eredmények alapján 
egy összegben megváltja az államtól. (Eddig 
570.000 korona volt az évi megváltási összeg. 
Az utolsó hároni évi átlag alapján Juhász 
Károly pénzügyi tanácsos 542.000 korona 
megváltási összeget kért a várostól. A város 
képviselői azonban — az 1916. évi kezelési 
eredmény alapján — csiak 300.000 koronát 
ajánlottak föl. A tárgyalásról jegyzőköny-
vet vettek fel, amelyet a pénzügyigazgatóság 
a miniszterihez fog felterjeszteni. A tárgya-
lások alapján a miniszter fogja meghatároz-
ni a következő bárom évi megváltási össze-
get. 

— A pékek éjjeli üzeme. Dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester a városi tanács csü-
törtöki ülésén bejelentette, hogy nézete sze-
rint a pékboltok előtti népesődületeknek 
egyik főoka az, Ihogy julius tizedike óta a 
pékek éjjel nem dolgozhatnak és igy csak 
9—<10 óra tájban kezdik a közönséget kiszol-
gálni. Javasolta a polgármester, hogy intéz-
zen a város feliratot a miniszterhez és kérje, 
engedje meg a miniszter, hogy a pékek éjjeli 
üzemüket visszaállíthassák. A tanács egy-
hangúkig magáévá tette a polgármester ja-
vaslatát, . ítij'•••."' 

— A szegedi piacra szállított dinnyék fele 
nem kerül forgalomba, mert a hatóság meg-
semmisíti. Teszi ezt azért, mert a meg nem 
felelő dinnye a kolera legalkalmasabb ter-
jesztője.- Tekintettel a nagy melegre, meg 
arra, hogy amúgy is nagyon drága <a dinnye, 
— egyik if'őokia, hogy a hatóság szigorúan 
ellenőrzi és a meg nem felelőt nem engedi 
forgalomba hozni. 

— Szeged flórája. A bécsi állat- és növény-
tani társaság most megjelent idei. 5. .füzeté-
ben iHayek dr. beszámol .a monarchia vidé-
keiről, amelyek flórája még mindig nincs 
eléggé földolgozva. Hazánk vidékei közül a 
Mátra, a Hükkhegység és Erdély némely ré-
szei, a pécsi hegyvidék és (Zala vármegye hi-
ányzanak. De hiányzik az Alföld flórájából 
Szabadka, Szeged, Hódmezővásárhely és 
Nagybecskerek környéke is. Középiskoláink 
botanikusai igazán nekiláthatnának már 
Lányi Béla munkájának kiegészítéséhez! 

— Wimmer Fülöp a kenderközpont elnöke 
A Magyar Szent Korona Országainak Ken-
derközpontja r.-t. most tartotta alakuló köz-
gyűlését Budapesten a [Magyar Textilgyáro-
sok Országos Egyesülelének helyiségeiben. 
Az "lakúié közgyűlésen Wimmer 'Fülöp el-
nökölt, akit a megalakulás után tartott igaz-
gatósági ülésen a Kender központ elnökévé 
választották. Igazgatósági tag lett Szász 
Ernő kendergyári igazgató. 

— A cseh árulók légiójának pusztulása. 
A Hamburger Fremdenblait irja a követ-
kezőket: A cseh katonaszökevények ellensé-
ges területen külön légiókat alkottak, hogy a 
központi hatalmak ellen harcoljanak. A cseh 
hazaárulók legnagyobb része, minden bizony-
nyal Oroszországba szökött. Innen azonban 
külön cseh légiót küldtek el Franciaországba 
és itt beosztották a francia hadseregbe, ahol 
miután nem érdemelt más sorsot, teljesen el-
pusztult. A iliazaii cseh népben, Csehország és 
Morvaország egy részében, a légió elpusztulá-
sának hire nagy megelégedést keltett. I t t kö-
zöljük egy csehországi lapnak véleményét: A 
Hlasz Narodna Kiinni cseh újság a francia 

hadseregbe beosztott cseh légióról, amellyel 
minden közösséget megtagad, azt irja, hogy 
ez a légió ugyanazt a sorsot érdemli meg, 
mint aztík a műveletlen, színes hordák, ame-
lyeket Franciatífszág Németország ellen ker-
get, A cseh lap azt irja, ihogy az ellenségeink 
nem érezhetnek becsülést e légió iránt, mert 
ennek a légiónak puskáinz ellene harcoló cseh 
nép melle ellen vannak irányítva. Ebből a 
légióból az árulás szelleme sziszeg. Elpusz-
tulása a cseh nemzetnek államim részét meg-
elégedéssel és elégtétellel tölti el. Jobb, hogy 
ez a légió elpusztult, semhogy nevével s fön-
állásával bemocskitotta volna a cseh népet, 
amely boldog és büszke arra, hogy belátha-
tatlan légiói államuk és hazájuk határán kö-
telességüket teljesítik. 

— Gailovich Jenő rágalmazást pöre. Is-
meretes az a rágalmazási pör, amelyet iGallo-
vicli Jenő, a Dm'ke volt főtitkára, — akit a 
budapesti törvényszék, mint annak idején 
jelentettük, három évi börtönre itélt, — in-
dított Andreics János nyug. miniszteri ta-
nácsos, az Emke budapesti helyi választmá-
nyának elnöke ellen. A budapesti büntető bi-
róság szerdán tárgyalta ezt az ügyet. A tár-
gyaláson Gailovich Jenő panaszos, aki ez idő 
szerint a gyűjtőfogházban van, nem jelent 
meg és ügyvéddel sem képviseltette magát. 
Igy dr. Böhm Hümér járásbiró Andreics 
ellen a további eljárást megszüntette. 

— Rendelet a papírgyártásról. A hivatalos 
lap csütörtöki száma rendeletet közöl, amely 
szerint a kereskedelmi miniszter a pénzügy-
miniszterre] egyetértően egyes papirgyári 
vállalatokat arra kötelezhet, hogy amennyi-
ben valamely papirgyári termék nem áll 
kellő mennyiségben rendelkezésre, azt a ter-
méket megszabott minőségben és mennyiség-
ben előállítsák. 

— Az ítélőtáblai tanács uj alakulása. A 
hivatalos lap legutóbbi száma kormányren-
deletet közöl a „kir. Ítélőtábla, tanácsának 
alakulásáról polgári ügyekben." A rendelet 
szerint a királyi Ítélőtábla tanácsa minién 
polgári peres és nem peres ügyben az elnökön 
kivül két birói ói alakul, azokban az ügyek-
bon is, amelyeket a rendelet életbeléptetése 
elótt tűztek ki tárgyalásra, vagy jelentetlek 
be előadásra, vagy amelyeknek tárgyalását a 
rendelet életbelépése előtt megkezdték. A 
rendelet 1916. augusztus 28-án lép életbe. 

— Művészi kiállítás. Teván István, a hősi 
halált Inalt festőművész művészi hagyatéká-
ból tárlatot rendeznek. A kiállítás vasárnap 
délelőtt nyílik meg a Kelemen-utca és a Kál-
lay Albert-utca sarkán levő Till-féle folo-sza-
lonhan. Kiállítják Teván értékes festményeit, 
rajzait, harctéri vázlatait, amelyek az elesett 
fiatal művész nagyrahívalottságánaik bizo-
nyítékai. 

— Elitélték a bácsmegyei lisztcsempésző-
ket. Újvidékről jelentik: Szerdán tartották meg 
a liszteseniipészóssel vádolt \Seumkk Géza pa-
lánkai állomásfőnök és két társa ügyében a 
tárgyalást. Délután 5 órakor hirdette ki dr.. 
Fischer Frigyes elnök az ítéletet, amely sze-
rint a biróság bűnösnek mondta ki mind a 
három vádlottat és Sewsikk Gézát megvesz-
tegetés bűntettéért, mint tettest, 2 és fél évi 
fegyházra, 5 évi hivatal vesztésre és 5 évi po-
litikai jogainak fölfüggesztésére, Stern Ger-
zsont a megvesztegetés bűntettében mint bűn-
társat 4 havi fogházra és 2 évi politikai jo-
gainak felfüggesztésére és Szterin István 
szépítgeti állomásfőnököt hivatali visszaélés 
bűntettében 10 napi elzáráson át változtatható 
200 korona pénzbirságra ítélte. Utóbbinál a 
-184. §. figyelembevételével a hivatalvesztés 
kimondását mellőzte. Az első két elitéltnél 
2—2 havi vizsgálati fogságot a büntetésbe be-
számítanak. Az ügyész az elitéltek terhére 
fölebbezett, mig a védők bejelentett semmi-
ségi panaszaikét föntartva, a minősités mi-

att ujabb semmiségi panaszt jelentettek be. 
Sewsikk Gézát az ügyész indítványával 
szemben a törvényszék szabadlábon hagyta. 

— Iskolai értesítések. A III. ker. áll. pol-
gári fiúiskolába (Boldogasszony-sugárut 6.) 
a rendes beiratások szeptember ihó 1—4-ig 
délelőtt 8—12-ig az iskola helyiségében tar-
tatnak meg a következő sorrendben: Szep-
tember 1-én és 2-án a szegedi illetőségű tanu-
lók; szeptember 3 és 4-én vidéki, de elsősor-
ban ebben az iskolában tanult tanulók irat-
nak be. Szeptember 5-én tul, ha lesz még hely, 
a tanulók a kir. tanfelügyelő úrhoz benyúj-
tott kérelem alapján irhatok be. Javitó vizs-
gák: aug. 31.-én .délelőtt 8—12-ig a III—IV. 
oszt,, szeptember 1-én délután t2—6-ig az I. és 
II. osztály. — Az igazgatóság. — A beiratá-
sok a faipari szakiskolában szeptember 1—3. 
napjain tartatnák. Felvétetnek, kik 12-ik 
életévüket betöltötték és korukhoz képest ki-
fejlett, munkaképes testalkattal bírnak, leg-
alább 2 középiskolai, vagy G elemi osztályt, 
vagy 3 tanonciskolái osztályt végeztek, vagy 
pedig felvételi vizsga utján kimutatják, hogy 
a sikeres haladáshoz megkívánt előismerete-
ket birják, nevezetesen magyarul olvasni és 
irni tudnak és a négy számtani alapművele-
tet ismerik. Jelentkezés alkalmával a szüle-
tési bizonyítvány (keresztlevél), az atya vagy 
gyám beleegyezését tartalmazó nyilatkozat, 
melyben kifejezendő annak a kötelezettsé-
gének elvállalása, hogy a tanuló az iskolát 
teljesen bevégzi és hogy a szülök ezalatt a 
tanuló ellátásáról gondoskodnak} köziépisi 
kola két osztályának, vagy az elemi népisko-
la hat osztályának sikeres beevégzéséről szóló 
és az rrjraoltást igazoló bizonyítvány. — 
Az igazgatóság. 

— Orosz hadifogoly balesete. Feingol 
Milica orosz hadifogoly a Szekfü-utca 10. sz. 
alatt levő szikvizgyárban a szódás-üvegek 
töltésével foglalkozott, amikor az egyik szó-
dúsüveg szétrobbant és az üvegszilánkok sú-
lyosan megsebesítették. A mentők a városi 
közkórházba szállitatták. 

— Szárított főzelék közélelmezésre. Egy 
nagyvállalkozó ajánlatot tett a város-
nak téli száritott-főzelék szállítására. A főze-
lékeket. tetemesebben olcsóbb árért kapná a 
város meg, mint amekkora, a mai piaci árfo-
lyama. Balogh Károly pénzügyi tanácsnok, 
a közélelmezési üzem vezetője azonban csak 
abban az esetben hajlandó rendelést eszkö-
zölni, ha a szárított főzelékekre megfelelő je-
lentkező akad. Fölhívja ezért a vendéglők, 
kávéházak, szállodák és kifőzök tulajdono-
sait, hogy jelentkezzenek van-e szükségük 
erre a főzelékre. Ha megfelelő előjegyzés tör-
ténik, egyelőre egy vaggonnal rendel a. szárí-
tott. főzelékből. 

— Tiz százalék jut az augusztus 27-én a 
Korzó-moziban rendezendő miivszestély jöve-
delméből a (háborúban megrokkant színészek-
nek. Az előadás valóban elsőrangúnak Ígér-
kezik. Három uj kabarétréfa, kuplék, lán-
cok kerülnek bemutatásra. A fényes műsor 
keretében fellépnek: Antal Erzsi, Nagy Te-
réz, Déry (Rózsi, Almássy Endre, Körmendy 
Kálmán, Szeyhö Endre, Ferenczy Frigyes 
stb. Az előadás fél kilenckor kezdődik. Je-
gyek előre válhatók a Korzó-moziban. 

— Beiratások a városi nyelviskolában. 
Szeged szab. kir. város felügyelete alatt álló 
nyelviskolában (városi felső kereskedelmi isko-
lában) a beiratások augusztus 21-től (délelőtt 
és délután) kezdődnek. Német, francia, angol, 
olasz, magyar, román és bolgár nyelvek társal-
gási alapon. Kezdők és haladók, tanulók és fel-
nőttek külön-külön nyolcas csoportokban. Tele-
fon 1411. Az igazgatóság. 

Írógépszalag—szénpapír és az összes 
írógép kellékek állandóan raktáron tart és díj-
mentesen felszereli Keller Irógépválialat Sze-
ged, Széchenyi-tér 8. Telefon 363. 


