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iektetési összeg után az Áll amikincstárnál 
évenkmti adóvisszatéri lésben részesülnek, 
ellenben mindazon közérdekű társulatok, a 
hol a belikvidált alapbefektetési költségei 
összege az árterület iránt nevezett makszi-
mális teherviselési képességének előirt hatá-
rát meghaladja, törvényszerüleg jogosultak 
arra is, hogy adóvisszatéritésrt is nyerjenek, 
de azonkívül ezen többlet befektetések osz-
szegét az államkincstártól teljes egészében 
visszakapják. A szeged—martonosi öblozet-
re különösen nagy jelentőségű volt az egye-
sülés mivel az régebbi külön állásában ma-
gán társulat és nem közérdekű társulat jói-
legével birt és ha az öblözetek fúziója előtt 
likvidállatta volna alapbefektetési költségeit, 
csakis állami adóvisszatéritést nyerhetett 
volna, ellenben állami alapbefektetési meg-
térítésben nem részesülhetett volna, mivel 
eme kedvezmény élvezetére csakrs a koz 
érdekű társulatok érdekeltségei jogosultak. 

Reök Ivari. 

Szeged augusztusban. 
- A közigazgatási bizottság ülése. -

(Saját tudósítónktól) Szeged város köz-
igazgatási bizottsága hétfőn délután négy 

A lisztellátás uj rendjének 
hibái. 

(Saját tudósítónktól.) A lisztellátás uj 
rendje meglehetős rendszertelenséggel kezdő-
dik. Hétfőn a kereskedőknek és a közönség-
nek csak nagyon kis része tudott lisztjéhez 
jutni. Ezt az állapotot sürgősen meg kell 
szüntetni, amiben azonban a kereskedőknek 
és a közönségnek karöltve kell működni a 
hatósággal. 

Hiba kétségtelenül minden irányban tör-
tént. 'Nagyon sokan vannak tudvalevőleg, 
a k i k _ a legszerényebb anyagi viszonyok 
között élvén — csak nap-nap után tudják 
szükségletüket beszerezni. Ezek teljesen 
liszt nélkül vannak, mert a kereskedők te-
kintélyes része vagy lisztet nem kapott még, 
vagy nem kapta meg azoknak névsorát, 
akiket a vevők jelentkezése alapján ho.zzá 
osztottak be ellátásra. Sokan nem kaptái 
meg a bevásárlásra jogosító füzetjegyeket, 
mások kevesebb mennyiségre kapták meg, 
mint amennyire megilleti őket. Vannak, akik 
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elnöklése alatt szeptember havi rendes ülé 
Sét. Az ülésen a különböző közigazgatási 
ágazatok vezetői tettek jelentést augusztus 
haváról. 

Dr. Cicatricls Lajos elnök megnyitja az 
ülést. Rack Lipót tanácsjegyző a polgármes-
teri havi jelentést ismerteti. 

Tőrös Sándor, pénzügyigazgató jelenti, 
hogy ez év augusztusában a múlt év ugyan-
ezen havához ¡képest egyenes adóban 56.290 
korona, hadmentességi dijban 251 korona 
csökkenés mutatkozik. 

fíagáry Kálmán gazdasági felügyelő a 
következőket jelentette: — Az időjárás au-
gusztus első felében általában száraz és me-
leg volt. Felsőtanyán a cséplések befejezést 
nyertek. Alsótanyán a cséplés még mindig 
tart A tengeri a itar.tós szárazság miatt 
kényszerérés alatt van, a törést megkezdték. 
A terméskilátás gyenge, homokon négy.̂  a 
feketéken 6—7 mázsa szemes termés var-
ható A burgonyaszedést megkezdték, hol-
damként 15—30 mázsa a termés Mezei 
munkára kivezényelve 550 helybeli illetőségű 
katona volt. A kincstár 87 lovat adott ki a 
gazdáknak mezei gazdasági munkára. 

Alexander Lajos főállatorvosi .jelenti, 
hogy a város területén uralkodott száj- és 
körömfájás megszűnt. Az első kerületben 
szórványos sertésvész volt. A III. és VU. ál-
lategészségügyi kerületben ebveszettség szór-
ványosan fordult elő. A közvágóhídon le-
vágtak 216 marhát, 38 növendékmarhát, 341 
szopós borjút, 2159 sertést, 683 juhot, 95 bá-
rányt és 9 lovat. 

Harsdnyi Elemér vezeto-űgyész jelenti, 
hogy augusztusban a törvényszéki fogház-
ban rend és tisztaság volt, szökési kísérlet 
nem történt. Jogerős birói ítélet alapján le-
tartóztatásban volt 38 férfi és 32 nő, feleb-
bezés alatt van 7 férfi és 4 nő ügye, vizsga-
lati fogságban van 48 férfi és 22 no. A kerü-
leti börtön rabpénztárába augusztus havában 
a kincstár javára 124,81 korona folvt be. 

A bizottság az előterjesztett jelentéseket 
tudomásul vette, mire az ülés véget ert. 

mégis beosztották őket a közellátásra szoru-
lók közé. Ezek tartsák kötelességüknek, hogy 
a lisztfüzeteket haladéktalanul adják vissza 
a hatóságnak. Sajnos, olyanok is vannak, 
akik beszerezték a buzájukat is és közellá-
tásra is jelentkeztek. Az ilyeneknek töröl-
tetni kell nevüket a közellátásra szorulók 
névjegyzékéből. 

Ezek a 'hibák és tévedések azonban si-
mán kiküszöbölhetők lettek volna. A zavart 
és kellemetlenséget első sorban az idézte elő, 
hogy az uj rendszer bevezetésére szükséges 
intézkedéseiket a legutolsó napokon fogana-
tositották. Nyilvánvaló, hogy a lisztfüzeteket 
legalább egy hét előtt ki kellett vólna kéz-
besíteni, ugyanakkor meg kellett volna kap-
ni minden kereskedőnek á nála vásárlók név-
jegyzékét ési a lisztellátás uj rendijének elő-
estéjén minden üzletben ott kellett volna 
lenni a szükséges lisztmennyiségnek. 

Legyünk azonban őszinték abban, hogy 
ez nem igy történt, nemicsak azok hibásak, 
akik az adminisztrátiv előkészítésinek ezt a 
nagy munkáját végezték, hanem a közönség 
is. Nagyon sokan a legutolsó napokra hagy-
ták a jelentkezést, mások téves adatokat 
mondtak be, általában a közönség egy része 
ugy viselkedett, mintha a hatóságnak tenne 
szívességet azzal, ha idejében jelentkezik, 
vagy a szükséges adatokat pontosan bo-
csátja rendelkezésre. Nem szívesen állapít-
juk mindezt meg, de azt hisszük, senkise 
veheti tőlünk rossz néven, ha a közönséget 
az eddiginél valamivel nagyobb fegyelemre 
intjük és ha arra figyelmeztetünk, hogy a 
hatóságot munkájának alaposságáért csak 
akikor lehet felelősségre vonni, ha megvolt 
a pontos elvégzésnek minden feltétele. 
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talmás tömeg tolongott ezek miatt az előz-
mények miatt az uj liszthivatal helyisége 
előtt, amely a közélelmezési hivatal szom-
szédságában van. Kereskedők, akik a liszt-
jüket, vagy a névjegyzéküket, magánosok, 
akik a könyvüket, vagy a könyvük kiigazí-
tását sürgették. Hihetetlen türelmetlenséggel 
viselkedtek a várakozók. Ennek például az 
ebéd utáni órákban az lett az eredménye, 
hogy a munkát megakasztották, az ajtók 
üvegtábláit betörték. Annyira tolongtak, 
hogy senki sem tudott a helyiségbe bejutni. 
Megjelent a liszthivatalban délután dr. Ci-

catricls Lajos főispán, aki megvizsgálta a 
munka rendszerét. Erélyesen közbelépett, 
rendőröket rendeltetett ki, akik felállították 
a várakozókat, rendet teremtettek, ugy, 
hogy szép sorjában mindenki bejuhatott a 
helyiségbe. 

Török hivatalos jelentések. 
Konstantinápoly, szeptember 18. (Meg-

késve érkezett.) A 12-iki hivatalos jelentés 
közli: A Kaukázus-fronton, a ¡jobbszárnyon, 
Ognak szakaszán az ellenség támadásait ; 
visszavertük. Számos foglyot ejtettünk. 

Konstantinápoly, szeptember 18. A 15-
iki hivatalos jelentés közli: A Messzirie-
fronton a.z ellenséget, amely jelentékeny ; 
erőkkel igyekezett előnyomulni, nagy vesz-

teségeket okozva visszavetettük. Két ellen-
séges vizirepülőt, amelyek Palesztina part-
jai felé igyekeztek, tüzelésünkkel visszaker-
gettük. 

Konstantinápoly, szeptember 18. A 17" ! 
iki hivatalos jelentés közli: Kaukázus-front: 

A jobbszárnyon meglepő támadást hajtottunk 
végre, amely eredménnyel járt. 

Egyiptomi front: Két ellenséges repülő 
10 bombát dobott El-Triszra, de kárt nem 
okozott. Ellenséges lovascsapatok a Szuez-
csatornától keletre élőnyomulást kíséreltek 
meg, de ellentámadásunk után kénytelenek 

voltak visszafordulni. A többi frontról nincs 
jelentenivaló. 

Az oroszok Konstantinápolyt 
akarják elfoglalni. 

Genf, szeptember 18, De Lanessm a 
Petit Párisién-ben kifejti, hogy a szövetsé-
gesekre nézve a Konstantinápoly felé vezető 
ut sokkal fontosabb, mint a Szófia felé való 
törekvés. A török főváros elfoglalására sür-
gős szükség van. Már benne vagyunk az 
őszben és a tél hamarosan elkövetkezik, 
már pedig Oroszország téli hónapokban tel-
jesen el van zárva Angliától és Franciaor-
szágtól, mert az archangelski kikötő befagy-
Ezért az antant legnagyobb érdeke, hogy a 
szövetségesek szoros összeköttetése és a 
hadseregek egységének főn tartása céljából 
megszerezze Konstantinápolyt, mert ezzel 
megnyílnék az ut a Dardanellákon keresZ' 
tiil. Ez a hóditás maga után vonná a török 
keleti hadseregek kapitulációját és Bulgária 
ki lenne szolgáltatva az antantnak. Nem le-
het kétség, hogy Oroszország inkább a 
Konstantinápoly felé vivő ut forszirozása 
mellett van és hogy Ivanov tábornok is erre 

kapott parancsot. Ú 
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