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lezetfek és adótárgyak 1917-ik évre szóló ősz-
szeirásána'k és a házadé 1917-ik évre vonat-
kozó kivetésének megindítása tárgyában. A 
rendelet részletes utasításokat ad a pénz-

ügyigazgátóságoknak és a községi közegek-
nek a teendőkre 'nézve. Az egyenes adók többi 
nemeinek kivetésére vonatkozólag később fog 
rendelkezni a pénzügyiminiszter. 

— Megalakul a Papírhulladék Bizottság 
A hivatalos lap pénteki száma közli, hogy a 

' papírgyártással vagy papiranyaggyártással 
foglalkozó üzemek részére szükséges .papír-
hulladék beszerzésének biztosítása ós arányos 
elosztása végett Budapesten „Papírhulladék 
Bizottság" alakul. A bizottság tagjait a ke-
reskedelmi miniszter nevezi ki. Azok az üze-
nlek, amelyéknek papir-, vagy papíranyag 
gyártása céljából papírhulladékra van szük-
ségük, kötelesek a Papírhulladék Bizottság 
kívánságára a bizottság 'feladatának teljesí-
téséhez szükséges felvilágosításokat megadni 
és a bizottság által esetleg lrivánt igazoló 
adatokat eléje terjeszteni. Papírgyártással 
vagy papiranyaggyártással foglalkozó öze 
mék papírhulladékot csakis a bizottság en-
gedélyével adhatnak el. A papirhulladék-
készleteket be kell jelenteni mindenkinek, a 
ki papírhulladékkal kereskedik, tekintet nél-
kül arra, mekkora készletet tart birtokában 
vagy őrizetében és mindenki másnak, akinek 
birtokában tizezer kilogrammal több papir-
hmlladék gyűl össze. A bejeienaésre kötelezet-
tek készleteiket 1916. évi október 25-ikéig az 
október 15-én volt állapot szerint, azontúl pe-
dig minden hónapban a hó első napján volt 
állapot szerint tartoznak bejelenteni. Min-
denki, akinek bejelentés alá eső papirhulla-
dékkészlete van, köteles a Papírhulladék Bi-
zottság által megállapitanló minta szerint 
raktárkönyvet vezetni és abban a készletében 
beállott változásokat feltüntetni. A rendelet 
hatálya alá eső szerződések érvényüket vesz-
tik. A szállitási engedélyt a Papirhulladék-

Bizottság utján a kereskedelemügyi minisz-
tertől kell kérni. Az állami üzemekben levő 
papírhulladékokra a rendelet nem vonatko-
zik. 

— A rablógyilkos orosz foglyokat kivé-
gezték. A temesvári hadosztálybiróság rögtön-
itélő bírósága, mint jelentettük, csütörtökön 
kezdte meg a rablógyilkosságai vádolt három 
orosz hadifogoly bűnügyének tárgyalását. 
Legelőször a vádlottakat hallgatták ki, akik 
valamennyien beismerő 'vallomást tettek. Az 
egész gyilkosság és rablás értelmi szerzője 
Jelisztratov volt. (Eleinte tagadták ugyan, 
hogy gyilkolni is akartak volna és csak a 
rablási szándékot- vallották be, de Jelisztra-
tov a gyilkosságra is készült és ezt vádlott-
társai a szembesítésnél szemeibe is mondták. 
A vádlottak beismerő vallomásával a tény-
állás teljesen tisztázódott. Tanuknak kihall-
gatta a bíróság Kis Andrásnét, aki a bünesdt 
részleteit mondta el. Ö csak az anyja jajgatá-
sát hallotta a konyhában, amikor az,egyik 
orosz nekiesett és fojtogatta. Koncz Dániel, 
Körösi Imre és László Balázis csendőrőrmes-
te.rek a nyomozásra vonatkozólag tettek ta-
núvallomást. Deckmann Samu, a 14. orosz 
gyalogezred fogoly önkéntese elmondotta, 
liogy a csendőri nyomozásnál mint tolmács 
volt jelen és a három gyilkos akikor már beis-
merő vallomást tett. Jelisztratovra vonatko-
zólag előadta, hogy Galíciáiban hallotta fo-
golytársaitól, hogy amikor a magyar csapa-
tok visszavonultak. Jelisztratov sok gyilkos-
ságot követelt el. A fogolytáboriban is izgága 
magaviseletű volt és többször kapott bünte-
tést. A 'perbeszédek elhangzása után a biró-
ság Ítélethozatalra vonult vissza. Ozuczor 
százados délután három órakor hirdette ki 
az Ítéletet. A bíróság mind a három orosz fo-
goly vádlottat bűnösnek mondta ki a rabló-
gyilkosságban és kötél általi halálra itélte 
őket. iA .vádlottak nyugodtan, minden izga-
lom és megjegyzés nélkül fogadták 'az itéle-
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tét, Jelisztratov összefont karokkal, dacosan 
állt a bíróság előtt. Az Ítéletet pénteken reg-
gel kilenc óraikor hajtották végre. A kivégzés 
minden incidens nélkül történt meg. 

— A menekültek hazautazása. Az erdélyi 
menekültek szegedi irodája közli: Legutóbbi 
erdélyi győzelemeink következtében az a hír 
terjedt el a menekültek közlött, hogy ottho-
nukba való visszaköl tűzésüknek már semmi 
akadálya sincs. A menekültek irodája figyel-
mezteti a menekülteket, hogy a minisztertől 
a visszautazásra vonatkozóan eddig semmi-
nemű intézkedést nem kapott. Ha jön majd 
ilyen rendelkezés, közölni fogják a menekül-
tek kel, addig azonban a hatóság munkáját a 
kérdiezősködésekkel zavarni áldatlan dolog, 
mert azokkal csak az ügyek elintézésében 
hátráltatják a hivatalnokokat. 

— Ujabb burgonya-szállítmány érkezik. 
A közélelmezési üzem közli: A megrendelt 
százötven vaggon burgonyától három nap 
előtt mintegy 3 Vaggoonyi Szegedre érkezett. 
A közélelmezési üzem ezt a mennyiséget szét-
osztotta az árusításra jelentkező kereskedők 
között. Máira már azt jelentették a 'kereske-
dők Balogh Károly tanácsosnak, hogy ez a 
iburgonyamennyisóg teljesen elfogyott. A. 
burgonya-központ értesítése szerint azonban 
néhány .vaggon már ismét uton van a, meg-
rendelt mennyiségiből. 

— Súlyos bűnnel vódoli cipészmester. 
Budai János cipészmestlert azzal vádolta az 
ügyészség, 'hogy ez év julius közepén Turi 
Józsefnó négy esztendős leánykáját megfer-
tőzte. Pénteken vonta felelősségre a szegedi 
törvényszék Hevessy-tanácsa a oipészmes-
teirt, aki tagadta a vádat. A kislányt is kihall-
gatta a bíróság. A leány és az anyja is terhelő 
vallomást tett, A törvényszék (Budait felmen-
tette, mert a vádat nem látt a, bei gazol tnak. 
Turi Józsefné és az ügyész m'egfelébbezték az 
ítéletet. 

— Karamból. Pénteken délelőtt a Petőfi 
Sándor-sugárut és Vitéz-utca1 sarkán, a 11-es 
számú villamos összeütközött egy kocsival. 
K kocsi rúdja eltörött. Szerencsétlenség nem 
történt. 

— Kerékpárt lopott egy katona. A főpos-
táról a napokban egy ,250 korona értékű ke-
rékpárt elloptak. Becsei János rendőrőrsp«-
.rancsnoknak sikerült a tettest Juriciák Mik-
lós repülőosztaglbeli katona személyében ki-
nyomozna. A katonánál a kerékpárt megta-
lálták. Juriciák Miklóst a rendőrség átadta 
a katonai hatóságnak. 

— Példátlanul szenzációs sikert aratott a 
pénteki bemutatón a Homunculus a Korzó-
moziban. A közönséget valósággal frappiroz-
•ta ez a kiváló hatású film, amelyhez hason-
lót még sohasem produkált a filmtechnika. 
Homunculus olyan fenomenális alkotás, a 
mely méltán megérdemli .a közönség óriási 
érdeklődését. 

— Művészi műsor élvezésében lesz része 
szombaton és vasárnap az Uránia-szinhúz 
közönségének. Tatjána Jorah és Alfréd Abei, 
a két ismea-t inevii berlini filmművész játsza 
a Vége a komédiának! című rendkívül érde-
kes és művészi felvételekben gazdag fihndirá-
ma főszerepeit. Ezenkívül ,a legbájosabb 
gyermekbohózat: Palika féltékeny is (bemu-
tatásra kerül. 

— Gépészeti tanfolyam a szegedi felső 
ipariskolán. A szegedi felső ipariskolán a 
folyé taná. ben a következő (gépészeti tanfo-
lyamok fognak megtartatni: 1. Kazánfűtő 
tanfolyam Október 16-átóI november 30-ig: 2, 
Lokomobil és esóplőgépkezelő tanfolyam de-
cember 1-től február 15-ig; 3. iStabilgépkezielő 
tanfolyam február 16-tól április 30-ig. 4. Gáz-
és benzinmotorkezelő-tanfolyam október hó 
16-tól december 15-ig; 5. Dinamógépkezelő 
tanfolyam január 15-től március 31-óig. A ka-
zánfűtő tanfolyam tandija 8, vizsgadija hat 
korona. A lokomobil, stábilgép és gázmotor-


