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A Balkán Akadémia 
felállítása. 

(Saját tudósítónktól.) A Balkán Akadé-
mia -végrehajtó bizottsága tegngp délután dr. 
Somogyi 'Szilveszter polgármester elmöklésé-
vel a kereskedelmi -és iparkamaráira®, ülést 
tartott , amelyein a jelenlevők az akció továb-
bi vezetésének módozatait állapították meg. 
Minthogy a vallás- ós közoktatásügyi minisz-
ter az egységes szöveggel (kibocsátandó ala-
pító levélnek bemutatott tervezetét, jóvá-
hagyta, Becsey Károly, Wimmer Fülöp, 
TAczél Géza, Koós Elemér, Glücksthal Lajos 
Tonelli Sándor és mások hozzászólása után 
elhatározta a bizottság, hogy a jóváhagyott 
alapítólevelet kinyomatja, <az egyes -alá,Írók-
nak megküldi és felkéri őket,, hogy az akadé-
mia javára megajánlott összegeket a városi, 
főpénztárnál fizessék he. Az alapító leveleket 
a kereskedelmi ós iparkamara gyűj t i össze és 
azután megőrzés végett a polgármesternél 
helyezi letétibe, .aki az intézet megvalósítása-
kor ju t ta t ja az egyes példányokat rendelteté-

*6i helyére, i. i. a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez, a városi levéltárim és az intézet 
i ra t tárába. 

Egyrészt a nagyközönség tájékoztatása, 
másrészt az alapítók intencióinak -biztosítása 
céljából ia bizottság kilenc pontban (körvona-
lazta és formulázta az intézet céljait ós -azokat 
az elveket, melyeik szerint az intézet megvaló-
sítandó lesz. Ezek a pontozatok a következők: 

1. A Szegeden -létesítendő főiskolának 
célja a magasabb kereskedelmi oktatás nyúj-
tása olyan -intelligens if j-aík részére, akik -a 
nagykereskedelem, a gyáripar, különösen 
pedig a keleti kereskedelem számára óhajt-
j ák magukat kiképeztetni. 

2. E szempontokból kiindulva az intézet 
különös súlyt helyez a tekintetbe jövő orszá-
gok gazdasági viszonyainak ismertetésére és 
az ára-ismeretre és a németen kívül főiként a 
keleti kereskedelemiben használatos nyelvek 
tökéletes elsajátítására. Az intézet loktatárn 
rendjében elsősorban a gyakorlati szempontok 
az irányadók.t 

3. Az intézet főiskolai rangban áll, vagyis 
hallgatói a középfokú ik-ereslk-edel-mi iskolák, 
gimnáziumok és reáliskolák érettségizett nö-
vendékeiből kerülnek ki. 

4. Az intézet nem kiegészítő tanfolyam, 
hanem önálló zárt oktatási egység, amely tel-
jes képzettséget nyúj t hallgatóinak. * 

.5- Az intézet egyenrangú a budapesti ke-
reskedelmi -testület akadémiájának felső ta-
gozatával. a keleti kereskedelmi akadémiá-
val. a fiumei kiviteli akadémiával ós a ko-
lozsvári (kereskedelmi akadémiával. 

6. Az intézet önálló, ami abban ju t kifeje-
zésre, bogy más intézettel kapcsolatosan, kö-
zös szervezetben nem létesíthető. 

7. Törvény által megkivánt fenntar tója 
Szeged szab. (kir. városa, önállósága azonban 
az ügyeket vezető iskolai tanácsnak vagy fel-
ügyelő bizottságnak autonóm módon való 
működésében jut kifejezésre. 

8. -Rendes tanárai csákós szakmájukban 
kiváló, megfelelő tudományos működést fel-
mutatni tudó kereskedelmi ós -egyéb -szak-

t a n á r o k sorából kerülhetnek ki. Egyes -szak-
mákban előadók gyanánt elméletileg és gya-
korlatilag megfelelő képzettséggel biró -szak-
mabeli iparosok és kereskedők is működ-
hetnek, 

9. Az intézet a legkésőbb a békekötést ku-
vdkő második esztendő régéig létesítendő. 
Amennyiben - az intézet ezen időpontig nem 
létesül,, ia -befizetett összegek az alapitókra 
visszaszállnak. 

-E pontozatok elfogadása után -a bizottság 
(felkérte a polgármestert, liogy annak idején 
az alapitól-evejek aláírását és -az összegek 
megtörtént -befizetését iá kultuszminiszternél 
bejelentse, egyúttal pedig felkérje, hogy a 
vázolt elvek szerint az intézet felállításához 
szükséges lépéseket, megtegye. Az alapító-
levelek a legközelebbi napok folyamán fog-
nak -aláírás céljából visszaküldetni. 

A be nem sorozottak 
szemléje Szegeden. 

Április 10-én kezdődnek az összeírások. 

(Saját tudósítónktól.) Csütörtöki szá-
munkban ismertettük a honvédelmi minisz-
ter rendeletét, amely a 46—50 évesek és a 
még he nem sorozottak pótszemléjéről intéz-
kedik. A szemlékre -vonatkozólag Szegeden 
megtörténtek a szükséges előintézkedések-
A hirdetmény a napokban már meg is jele-
nik. Külön hangsúlyozni kivárniuk, hogy az 
összeírásoknál most azoknak is jelentkezni 
kell, akik eddig a pótszemléken- való meg-
jelenés alól bármi cimen föl voltak mentve. 
A szegedi katonaügyosztálv által a jelentke-
zésekre vonatkozólag kiadott hirdetmény a 
következő: 

A rn. kir. honvédelmi minisztérium 6100. 
Eln. 18—1917. sz. rendeletével 1886. évi 
20. tc. és az 1915- évi II. t-c. alapján elren-
delte, hogy mindazon népifelkelésre kötele-
zettek, akik 

1871., 1870., 1869., 1868.. 1867. 
évben születtek magyar, osztrák állampol-
gárok s bosznia-hercegovinai tartományi 
illetőségűek és idegen állampolgárok, akiit 
jelenleg a közös hadseregben, haditengeré-
részetnél, honvédségnél (népfelkelésnél) vagy 
csendőrségnél nern szolgálnak, tekintet nél-
kül arra, hogy a sorozáskor vagy a szemlén 
alkalmatlanoknak találtattak vagy alkalmas-
ságuk folytán bevonultak és később a tény-
leges szolgálatból alkalmatlanságuk -miatt el-
bocsájtattak. tartózkodási helyükön össze. 
irassanák. 

Felhívom ennélfogva az előbbiek szerint 
felsorolt és Szegeden tartózkodó itteni ille-
tőségű, továbbá az itt tartózkodó bármely 
községi illetőségű magyar, osztrák vagy 
bosznia-hercegovinai honosságú férfiakat, 
hogv összeírás végett Szeged szab. kir. vá-
ros katonai ügyosztályánál (Bérház II. eme-
let 7- ajtó) az alább felsorolt napokon dél-

előtt 8—12 óráig a törvényes következmé-
nyek terhe alatt jelentkezzenek és pedig: 

3917. április 10-én az 1871. évi szüle-
tésűek. 

1917. április 11-én az 1870. évi szüle-
tésűek-

1917. április Í2~ér. az 1869. évi szüle-
tésűek. 

1917. április 13-án az 1868. évi szüle-
tésűek. 

1917. április 14-én az 1867. évi szüle-
tésűek. 

A törlendőknek és minden népfelkelés! 
szolgálatra alkalmatlannak osztályozott 
azon népfelkelők, akik mentességi igazol-
vánnyal, végeibocsátó levéllel vagy kilépti 
bizonyítvánnyal bírnák. 

1917. április hó 16-án 1893. évtől 1878. 
évi születésüekig. 

1917. április hó 17-én 1877. évtől 1867. 
évi születésüekig. 

1917. április hó 18-án az idegen állam-
polgárok. 

Fenti évfolyamheli névszerint felmentett 
népfelkelők összeírása és a felmentési jog-
címük igazolása később közzéteendő hirdet-
mény utján történik. 

A fenti rendelet értelmében tartoznak 
megjelenni az összeiráson azon népfelkelők 
is. akik eddig akár fogyatkozásuk, akár fog-
lalkozásuk folytán az előbbi összeiráson nem 
tartoztak megjelenni: 

és pedig: a vasutaknál, postánál, távir-
dáná!, hajózási vállalatoknál, határrendőrség-
nél, pénzügyőrségnél alkalmazottak: 

a mindennemű népfelkelési szolgálatra 
alkalmatlannak osztályozott, az eskórosök. 
a nyilvánvalóan alkalmatlanok (pl- egyik 
vagy másik végtag hiánya, elmebeteg); 

a katonai vagy honvéd felülvizsgálaton 
elbocsájtott összes, tehát nyugdíjjal, sebesü-
lési, személyi pót- vagy rokkantsági nyug-
díjjá: ellátott egyének; 

lelkészek, papi (jellegű tanárok. 
Az összeírásnál az eddigi katonai ok-

mány felmufatandó és a katonai ügyosztály-
nál hagyandó. 

Vasúti, postai vagy hajózási vállalatnál 
alkalmazottaknak szabadságukban áll a fenti 
határnapok bármelyikén akkor megjelenni, 
amikor szabadságuk van. illetve a városban 
tartózkodnak. 

Sem az összeírásra, sem pedig a szem-
lére nem tartoznak jelentkezni: a tartalékos, 
a szolgálaton kívüli viszonyban levő és a 
nyugdíjas katonai havidijasok, amennyiben 
katonai rangjukat megtartották. 

Azon népfelkelésre kötelezetteket, akik 
összeírás végett nem jelentkeznek, karhata-
lommal elővezetik és az 1890. 21. tc. 4. §-ai 
értelmében 2 évig terjedhető börtönnel bün-
tetik. 

Összeiráson. valamint a bemutató szem-
lén is tartoznak megjelenni azon 1871—1867. 
évi születésű volt havidíjasok, akik a már 
közölt honvédelmi miniszteri rendelet értel-
mében katonai igazgatás és helvi szolgálat-
ra alkalmasnak találtattak, illetve kijelölve 
lettek, de még be nem hivattak. 

ü l fonyő Sománál 


