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után a városi jövedelmek .fokozására szükség 
van — ezzel kapcsolatosan a vigalmi-adóról 
szóló szabályrendelet-tervezet tárgyalásának 
kell következni, hogy a kértléssel még a szep-
temberi közgyűlés ifoglalkozhassék. 

A bizottság nyomban hozzá is kezdett a 
vigalmi adó szabályrendelet tervezetének tár-
gyalásához, amelyről lapunk más helyén szá-
molunk he. 

A városi fogyasztási illetékek. 
A városi fogyasztási ill-eékekre kötött 

szerződés határideje 1918. december 31-én le-
jár. _ 

A bizottság Balogh Károly előterjeszté-
sére elhatározta, hogy .az illetékek ujabb hat 
évre való meghosszabbítását javasolja a köz-
gyűlésnek, egynéhány cikk után szedett ille-
tékek mérsékelt emelésével. így a pezsgő után 
az illetéket egy koronában és a sörét palac-
kon kint három fillérben állapították meg. 
Ebből a két tételből 150.000 korona körüli jö-
vedelmet. remél a hatóság. 

A légszeszárak felemelése. 
íEzután a gázgyár ujabb ár fel emelési ké-

relmét ismertette a pénzügyi tanácsnok. lEzt 
a. kérelmet a májusi közgyűlés már elutasí-
totta. Ezután tudvalevőleg a miniszterhez 
fordult a gázgyár, hogy a háború esetére át-
kötött kivételes törvények alapján rendelje el 
a miniszter a városnak a légszeszárak feleme-
lését. Ezt a kérelmet a miniszter véleménye-
zés és tárgyalások végett leküldte a város-
nak. 

A pénzügyi bizottság egyhangúlag ki-
mondta, hogy ragaszkodik a szerződéshez, a 
melyet hosszú időre kötőitek és megbízta dr. 
Turóczy Mihály főügyészt, hogy a határozat 
indokolását készítse el. 

A bizottság még 30.000 korona, pőthitel 
engedélyezését javasolja a közgyűlésnek a 
szegény-alap terhére, miután az erre ia célra 
előirányzott 55.000 korona teljesen kimerült. 

Titkos orosz béketárgyalások. 
Stockholm, augusztus 31. Ismeretes, hogy 

az orosz lapok megtámadták a minap iá duma 
alelnökét, I'rotopoporot és Olsufjev grófot, 
az orosz birodalmi tanács tagját, akik Stock-
holmban a német követséghez tartozó urakkal 
állítólag az orosz-német különbékéről tárgyal-
tak. 

Több svéd lap ebben az ügyben kutatás 
indított, liogy megtudja, mennyiben telelnek 
meg a valóságnak laz orosz lapok közleményei. 
Kiderült, hogy iProtopopov és lOlsnfjev csak-
ugyan jártak Stockholmban és előkelő své< 
politikusok közvetítésével összeköttetésbe 
léptek a német követséggel. Azonkívül állí-
tólag tárgyalást .folytattak IVedel gróffal is 
Több svéd újságíró interjút .akart szerezni 
azoktól a személyiségektől, akik résztvettek 
ezeken a tárgyalásokon, azonban az illető 
urak hallgatásba burkolóztak a tárgyalás 
eredményéről és lefolyásáról s csak annyit 
ismertek el, hogy tárgyalások csakugyan vol-
tak. A svéd sajtó megállanitja, hogy Orosz-
ország vészéről jelent meg a titkos misszió 
Stockholmban. Stiirmer orosz miniszterelnök-
nek a kabinet több tagjával való konfliktusa 
is ezzel a stockholmi Ik-kemisszióval vau ösz-
szefüggésben. A svéd sajtó nagy jelentőséget 
tulajdonit az esetnek, annál inkább, mert az 
orosz sajtó szabadon tárgyalhatja a dolgot. 
Az orosz cenzúra most engedte meg- elsőiz-
lien, hogy az orosz lapok a béke-kérdést meg 
vitathassák. 

OOÖO 
Hí. a képviselőház ujabb eínspiíásáiól 

Budapestről telefonálja tudósítónk: A főren-
diház szombaton ülésezik. A főrendiház ülé-
sén először gróf Jisza István miniszterelnök 
szólal M , majd az ellenzék résziéről gróf 
Hadik János mond beszédet. — A képviselő 
ház keddi ülésén napirend előtt felszólalnak: 
gróf Tisza István, gróf Andrássy Gyula, 
gróf Apponyi Albert, gróf Zichy Aladár és 
gróf Károlyi Mihály. — Csütörtökön itöbb 
interpellációt jegyeztek be -az ellenzék re 
széről a legutóbbi eseményekkel 'kapcsolat-
bán. A kormány nem hajlandó ..újból egy in 
terpeWáeiós éjszakát végigülni és kire terjedt, 
hogy a Házat december végéig elnapolják 
és összehívása után az indemnitási javasla-
tot tárgyalják le. — A kormány a Ház iil-ése 
előtt -még tanácskozni fog az ellenzéki ve-
zérekkel 

— Ludendoríí. A német nagyiöhadiszá-llás 
legutóbbi jelentését Ludendorff, a nagyvezér 
kar első ifőszálkismestere jegyzi. Luden-
doríf, mint ismeretes, Hindenbargnak volt á 
vezérkari főnöke és amikor ,-a császár a nagy 
hadvezért kinevezte a német hadsereg ve 
zérkari főnökévé, Ludendorff is odahagyta 
a keleti győzelmes harcok szinterét és mint 
Hindenburg helyettese a vezérkar első fő-
szállásmestere és gyalogsági tábornok lett. 
A német nagyföhadiszállás jelentéseit a há-
ború elején Stein főszállásmester jegyezte, 
később azonban a jelentések alá a „legfőbb 
hadvezetőség" aláírás került. Most ismét a 
főszállásmester neve áll ,a német hivatalos 
jelentések alatt és Ludendoríf tábornok csak 
hamar ismeretes lesz az egész világon, amig 
eddig, mint Hindenburg legértékesebb mun-
katársát, eSaik a központi hatalmak népei 
ösmerté'k és becsülték. 

Kitüntetések. Doktor Pál, 5-ik honvéd-
gyialogozredbeli zászlóst és déléin Gusztáv ti-
zedest az ellenség előtt tanúsított vitéz maga 
tartásuk elismeréséül őfelsége a 2. osztályú 
ezüst vitézségi éremmel tüntette ki 

p_ . u. S'cnro.j v.mai, auiuij cjjrü a. Ul »Mir Orti'eZl 
• röorvosi kinevezés. A király dr. Neuroth Szegedre ás innen éjjel 1 óra, 45 perckor ir 

József neplolkelo segédorvost az 5. népi öt- dűl Budapestre. Azon-kivül Szegedről indv 
kelo parancsnoksag nyilvántartásában ,főor vossá nevezte ki. 

— Közvetlen a termelőktői is szabad 
beszerezni tengerit. A hivatalos lap csütörtöki 
száma közli ai .földmivelésiigyi miniszter kör-
rendeletét, amii'ly szerint a tengeri és egyes 
más termények forgalombahozatala tárgyá-
ban kiadott rendeletek hatályát. 1918-ik évi 
szeptember hó 1-től kézdődőleg Baranya, 
Bács-Bodrog", Békés, Csongrád, Fejér, ÍHajdn, 
Jász-iNagy kun-Szolnok, IVst-Pilis-SoH-Kis 
kun, Somogy, Szabolcs, Szatmár, Tolna, To 
ront ál, Veszprém vármegyék, továbbá Baja, 
Buda-pest, Debrecen, Hódmezővásárhely, 
Kecskemét, Pancsova, .Pécs, Szabadka, Szut-
már-iNémeti, Szeged, Székesfehérvár, Újvi-
dék és Zomhor városok területére is kiterjesz 
ti. A jelzett határnaptól kezdve az 1915-ik évi 
termésből származó tengerit nemcsak a .Ha-
di-tér inén y Részvénytársaság vagy .annak ré-
széire bizományosai, hanem sajá t .gazdasága 
részérő takarmányozási, hizlalási és háztar-
tási szükségletre kizárólag és közvetlenül a 
termelőtől, ennek szabad rendelkezése alatt 
álló készletéből más is vásárolhat. Ez a vásár-
lási jog a törvényhatóságokra is kiterjed. A 

vásárlásnak és a vásárolt tengeri elszállítá-
sán ák már megállapított feltét-elei változat-
lanul érvényben maradnak. 

A városi űzetnek és a szénhiány. A 
tanács csütörtöki ülésén Bokor Pál polgár-
mester-helyettes a .szénhiányra való tekin-
tettel javasolta, hogy szeptember 3-ától kezd-
ve a gőzfürdő üzemét heti bárom napra kor-
látozzák. A tanács elhatározta, hogy a vá-
rosi gőzfürdőt icsak pénteken, szombaton és 
vasárnap tar t ják tizemben. Amennyiben Ta-
táról és sziléziai -széntelepekről a város nem 
tudna szenet kapni, a gőzfürdő üzemét telje-
sen beszüntetik. Végső esetben — a vizntü-
lelep kivételével, amelynek szénszükséglete 
egy évre biztosítva van — a többi városi 
üzem működését is beszüntetik. /Ebez a hatá-
rozathoz az a megjegyzésünk, hogy tudomá-
sunk szerint eddig egyetlen magánvállalat 
sem jutott Szegeden abba a helyzetbe, hogy-
üzemének korlátozására vagy beszüntetésére 
kellene gondolnia. 

Fischer József ékszerész és Nagy 
Zoltán törvényszéki biró rágalmazás! pöre-

Ismeretes az a rágtálrnazási pör, melyet Nagy 
Zoltán szegedi törvényszéki biró indított 
Fischer József -ellen, aki a .Délmagyarország-
ban közzétett nyilatkozatában súlyos kriti-
kával illette a törvényszéki bírót amiatt, 
hogy Fiscliiernével szemben, «al Korzó-mozi-
ban sértő módon viselkedett, a lovagias elég-
tételadást viszont megtagadta. A nyilatkozat 
miatt Na-gy Zoltán rágalmazásért följelentést 
tett Fischar József ellen, >akit a szegedi tör-
vényszék, mint annak idején jelentettük, 300 
korona pénzbírságra iiélt. Eischer a királyi 
táblához íelebbezést jelentett he. A tábla meg-
változtatta a törvényszék ítéletét és Fischev 
Józsefet a rágalmazás vádja alól fölmentette. 

Menetrend változások. Hivatalosan köz-
lik: Szeptember 1-től további intézkedésig 
naponta csak egy gyorsvonat és egy személy-
vonat indul Szegedről Budapestire és érkezik 
Budapestről Szegedre. Megmarad- az a gyors-
vonat, amely Budapest rőt délben 1,1. óra 40 
perekor érkezik Szegedre és amely Szeged-
ről délután 3 óra 14 perckor indul, továbbá aa 
a személyvonat, amely éjjel .1 óra-kor érkezik 

in-
Budapestre. Azonkívül Szegedről indul 

Budapest .felé egy személyvonat éjjel 2 óra 
52 perekor, de -csak Ceglédig, ahová reggel 
8 óra 49 perckor érkezik. .Egy másik személy-
vonat délután 1 óra 38 perckor indul, ugyan-
csak Ceglédiig, ahová este 7 óra 49 pereikor 
érkezik. Változások történtek a temesvár— 
szegedi vonalon is. Személyvonat indu'l Sze-
gedről hajnalban 3 óra perckor, amely reg-
gel 7 óva 47 perékor érkezik Temesvárra. To-
vábbá személyvonat indul Szegedről, délután 
4 óra 15 perckor, amely este 8 óra 47 perckor 
érkezik Temesvárra. Személyvonat indul Te-
mesvárról délután 1 óra 15 perckor, Szegedre 
érkezik délután 5 óra 45 perckor. Továbbá 
hajnalban 3 óra 13 perckor, amely reggel 8 
órakor érkezik Szegedre. Személyvonat indul 
Ceglédről éjszaka 1 óra 10 perckor, Szegedre 
érkezik reggel 7 óra 10 perckor. Ceglédről in-
dul továbbá egy személyvonat délután 2 óra 
10 perekor, amely est-e 8 óra 10 perekor érke-
zik Szegedre. 

A hüvelyesek zár alá vétele. A polgár-
mesteri hivatal közli: A miniszter néhány hét 
előtt kelt rendeletével az ez évi bab-, borsó-
és .lencsetermést zár alá vette. A rendelet ér-
tei méhen a termelő a saját házi és gazdasági 
szükségletén .feliili termésrészt ez évi decem-
ber ,15-éig csak a -helybeli l a k o s o k , kereskedők, 
elárusítóknak, vagy a Haditermény részvény-
társaságnak és ezek vnegbizottainak adhat ja 


