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ló ellen a közszemlére kitétel napjától szó-
lított 30 nap alatt a telekértóknyllvántartö-
ivatálhoz felszólamlásnak van helye. A fel-
sólamlást a telekértéknyilvántartó-kivatalnál 
•ásban kell beadni, vagy ott szóval jegyzö-
önyvbe mondani. Felszólamlással a tiszti 
íiigyész és minden érdekélt léi élliet és pedig 
emcsak az ő terhére, hanem a másnak a ter-
ére megállapított telekérték ós adó ellen is. 
innak a felszólamlásnak, amely a felszólam-
íssal élő és tulajdonos társai, illetőleg a többi 
aszonélvező vagy örökbérlő terhére történt 
íegállapitás ellen irányul, haldsztó hatálya 
an. A felszólamlást a telekértéknyiilvóntartö-
dvatal a szakbizottság meghallgatása mellett 
ntózi el. Határozatát meg kell okolni és ugy a 
élnek, illetőleg képviselőjének, mint a tiszti 
őiigyésznek kézbesíteni kell. 

A telekértéknyilvántartó-hivatal határo-
ata ellen a kézbesítéstől (Számított 15 nap alatt 
igy a fél, mint a tiszti főügyész a-éfözigazga-
asi bizottsághoz felebbezéssel élhet. A feleb-
•ezést a telekértéknyilvántairtó-íMvatalnái 
ráfiban kell beadni, a felebbezésnek a fizetési 
^telezettségre halasztó hatálya nincs. 

A felebbezést a közigazgatási bizottság in-
ézi el. (Előadója a polgármester helyett az adó 

jigyi tanácsnok. íA közigazgatási bizottság ha-
ározata ellen ugy a fél, mint a tiszti főügyész 
i kézbesítéstől számított 15 nap alatt panasz-
ba! élliet a közigazgatási "bírósághoz. A pa-

(\8\aj(ít tudókitónktól.) A szegedi ipartestü-
let a mult vasárnapról részvétlenség miatt el-
maradt rendes évi közgyűlését vasárnap dél-
előtt tartotta még a városháza közgyűlési ter-
mében. 

A közgyűlést Pálfy Dániel elnök vezette, 
az előadói tisztet Bózsó János titkár teljesi-
tétte. A közgyűlés megnyitása után a titkár 
előterjesztette az évi jelentést, amely felölelt 
minden eseményt, ami a testület életében 
191? ben lefolyt, majd nagyszabású tervezetet 
adott az ipartestület jövőbeni munkásságáról. 
Érdekes és .messzeható perspektíva ez, hogy 
mit kell cselekednie a világháború elmúlása 
utáií a vezetőségnek, milyen eszközöket kell fel 
használni áz iparosság helyzetének javításá-
ra, és hogy számot vetve a magyar iparos sú-
lyos helyzetével, mily irányban kell haladnia 
a testületnek, hogy a még kialakulatlan ipar-
fejlesztési politikába célszerűen beilleszked-
hessen. (Persze, mindez ma még csak sejdités 
tehet, de az olyan kiváló érzékű tisztviselő,., aki 
negyedszázados ipartestületi működése alatt 
mindent meglátott és észrevett, mint aminő 
iBózsó János titkár is, már érzi és nagyjában 
kontúrt alkothat magának a nagy munkáról, 
mely előtt az uj korszak kezdetén az iparos-
ság áll. í 

Az é n jelentést, Vcilaúant a gazoag inun-
katervezetet megelégedéssel vette tudomásul 
a közgyűlés. 

Előterjesztette ezután a titkár az 19>17 évi 
vagyonkimutatást és a Myó évi költségelő-
irányzatot. Előbbiből megtudták a tagok, 
•hogy az ipartestület az utóbbi cecenium alatt 
vagyonban gazdagodott, mert a testületi szék-
ház mellett két bérházat vásárolt, viszont azt 
is megtudták, hogy 1917-ben ötezer korona de-
ficitje volt, ami ellen természetesen nem volt 
ellenvető szó, mert mindenki tudja, hegy a vi-
lágháború az (ipartestület bevételeit, részint a 
•tagok hadbavonulása, részint a dologi jöve-
delmek csökkenése folytán, igen alaposan meg 
-csappanotta. És itt egy gyönyörű jelenet kö-
vetkezett. Felállt helyéről Schaffer Máikon, a. 
Bőripari Szövetkezet elnöke, majd utána Men-
ning Mihály, a Cipő-, Csizma- és .Papucs-ter-
melő Szövetkezet elnöke és elmondták, hogy 
hálásan óhajtanak megemlékezni az ipartestü-

let erkölcsi és anyagi támogatásáról, melyet 

nászt a telekértéknyi 1 vántartó-Mvatalnál írás-
ban kell beadni. 

Városi telekértékadó fejében évenkint a, 
megállapított telekérték egy fél százalékát kell 
fizetni. Az adó behajtása közadók módjára 
történik. 

A városi telekértókadót az ingatlan tulaj-
donosa, haszonélvezet esetén a haszonélvező, 
örökbérlet esetén az örökbérlő tartozik fizetni. 
Ha az ingatlannak több tulajdonosa, több örök 
bérlője van, a fizetési kötelezettség őket egye 
ternlegesen terheli. A tulajdonos, a haszonél-
vező, az örökbérlő változása esetén, az illető 
negyedév végóig járó adóért a .régi és uj tu-
lajdonos, haszonélvező, örökbérlő egyetemlege-
sen felelős. 

A fizetést a lakbérnegyedek első hónapjá-
nak (jelenleg minden február, május, augusz-
tus és november hava) 14-éig negy-sdévenkint 
előre kell teljesíteni. Késedelem esetéri a hó 
első napjától törvényes kamat jár. 

'A telekértékadó fizetésére a város taná-
csa kellően megokolt esetekben a fél. írásbeli 
kérelmére fizetési halasztást vagy részletfize-
tési kedvezményt engedélyezhet. A halasztás 
és részletfizetés az adó esedékességének napjá-
tól (Számított két éven tul nem terjedhet s a 
késedelmi kongat . fizetésének kötelezettségét-
nem érinti. Ily kérelmek fölött a tanács vég-
érvényesen határoz. 

megalakulásuk idején élveztek s ezt most, ami 
kor az ipartestület szűkös anyagi viszonyok 
közé került, előbbi háromezer, utóbbi pedig 
.hétezerötszáz korona segéllyel óhajtja viszont-
szolgálni. A nemes eljárást a közgyűlés álta-
lános helyesléssel fogadta. 

iA tárgysorozat 4-ik pontjánál Pálfy elnök 
bejelentette, liogy az elnökök, valamint a 
számvizsgálók hároméves mandátuma lejárt, 
kérte a közgyűlést, hogy a választást ejtse 
meg. A jelölő-bizottság javaslatára a közgyű-
lés lelkesedéssel ós közfelkiáltással újból meg-
választotta az ipartestület elnökévé Pálfy Dá-
nielt, aki gyönyörű beszédben köszönte meg a 
megható bizalmat iparostársainak és sokai-
ígérő programmal kínálta fel munkaerejét a 
jövőre. A választás során azután szintén egy-
hangúlag lett megválasztva Szakáll József és 
Schaffer Márton alelnöknek, üserzy Mihály, 
Paral Pál és Körmendy Mátyás számvizsgá-
lónak. Végül dr. Rainer Ágoston ügyésznek. 
A napirend utolsó pontja a tagsági díjnak 
progresszív módon való felemelése volt, ami-
nek szükségességével lapunk is foglalkozott 
több izben. S itt. rámutattunk arra, hogy ad-
minisztrációt csak költséggel lehet végeztetni, 
a hivatalnokoknak a munkájuk után tisztes-
séges fizetést kel] adni. Menyiing Mihály, 
Schaffer Márton, Kosóczky Pál és Múrcsán 
Mjliály hozzászólása után a javaslatot a köz-
gyűlés elfügadta s igy kormányhatósági jóvá-
hagyás után, az alapszabályok 10. §-ának meg 
változtatásával, 1917 január 1-től kezdve a tag-
sági dijak a következők lesznek: Aki (20 koro-
náig fizet adót, tagdija 6, aki 30-ig, tagdíja 9, 
aki 40-ig, tagdija 12, aki 60-ig, tagdija 15, aki 
80-ig, tagdija 20, aki 100-ig, tagdija 25, aki 
200-ig, tagdija 30, aki 300-ig, tagdija 35, aki 
400-ig, tagdija 40, aki 500-ig tagdija 45, aki 
500-on fölül, tagdija 50 korona. 

Pálfy Dániel elnök javaslatára ezután el-
határozta a közgyűlés, hogy Szterényi József 
kereskedelmi minisztert és Thék Endrét, az 
ipartestületek országos szövetségének elnökét 
táviratilag üdvözli. 

~~ Ha őszül a haja használja a 
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— A hercegprímás a királynál. Bécsből 
jeientik: A király hétfőn külön kihallgatá-
son fogadta Csernoch János .hercegprímást 
és Unkelhauser horvát minisztert. 

— Zenéstakarodó. Hérfőn este 7 órakor 
katonazene járta be az utcákat és fáklyás-
menet volt az orosz béke örömére. A kato-
naság kíséretében nagy csoport vonult fel, 
amely főleg gyerekekből állott, akik lelke-
sedve kiabáltak a békét éltetve. Annyi há-
borús csalódás után eggyel több ismét . . . 
Az orosz béke hirének örömét, lelkesedését, 
a várva-várt sovárgott nap megérkezésé-
nek benső eksztázisát nem ilyen megnyi-
latkozásban vártuk. A zenéstakarodó eléggé 
zenés volt, de annál kevésbé ünnepélyes 
és álig hatotta át az embereket az érzések 
igaz melegsége. 

— Wekerle részt vesz a bukaresti béke-
tárgyaláson. Budapestről jelentik: Dr. Wekerle 
Sándor miniszter elnök a hét végén valószí-
nűen Bukarestbe utazik, hogy .részt vegyen r-
béketárgyalásokon. A' miniszterelnök Buka-
restben a különleges magyar érdekeket fogja 
képviselni. 

— A közélelmezési miniszter Zomborbati. 
Zomborból jelentik Herceg Windischgratz 
Lajos, közélelmezési miniszter szombaton reg-
gel Nagy Ferenc államtitkárral Zombrba ér-
kezett. A megyeházán délelőtt értekezlet volt. 
•amelyen a vármegye tisztikara informálta a 
közélelmezési minisztert a Bácska közélelme-
zési állapotáról. 

— Előléptetések. Erdélyi Gyula, Ajtay 
Győző, Szűcs Jenő, dr. Palócz Sándor, Gyulán 
Béla, Krachtusz Béla Ás Aláes Sándor 5. hon -
véd gyalotgezredbelií hadnagyokat ,lohadna--
gyokká, dr. Szalay László, Eerő Tibor, Baitz 
Károly, Kern József, Horváth József és Gu-
lyás Kálmán zászlósokat -az 5. honvéd gyalog-
ezredben hadnagyokká léptették elő. 

— Kitöntetett szerkesztő. A király, mint 
a hivatalos láp vasárnapi száma közli, dr. 
Brájjer Lajos szerkesztő, fiumei lakosnak tx 
közélet terén kifejtett hasznos munkálkodása. 
elismeréseül a királyi tanácsosi cimet adomá-
nyozta. 

— Az üzletek világítása. A kereskedők 
tudvalevőleg beadványban kérték a hatóság-
tól, liogy engedje THGGf (le lutáu 5—l'y óra között 
a legminimálisabb világítást az üzletekben. 
Minthogy beadványukra még mindig nem kap 
tak választ, a kereskedők, sőt .a, jelek szerint 
nincs is sok hajlandóság a hatóságban az iga-
zán szerény és méltányos kérelem teljesité-' 
sére, most mozgalom indult meg az iránt, hogy 
Acsél, Géza ülésre, hívja össze ez ügyben a 
Lloyd kereskedelmi bizottságát. 

— A Stefánia-Szövetség közgyűlése. A 
Stefánia-Szövetség hétfőn délután 5 órakor 
tartotta dr. Szalay József főkapitány elnöklé-
sével évi rendes közgyűlését. A titkári jelen-
tést dr. Turcsányi Imre igazgató-főorvos ter-
jesztette elő, melynek kapcsán elhatározta a 
Stefánia-lSzövetség, hogy kedden délelőtt há-
romnegyed tizenkettőkor abból célból, hogy 
a város kérését a cseosemőkórház állami kibő-
vítése iránt a maga részéről is támogassa, Sza-
lay főkapitáhy» elnök vezetésével dr. Kele-
men Béla főispánhoz küldöttséget küld, hogy 
járjon közbe a belügyminiszternél a kérelem 
mielőbbi teljesítése érdekében. Elhatározta a 
közgyűlés dr. Wolff Ferenc tiszti főorvos ja 
vaslatára, hogy a szokásos gyermekbemntatá 
sokat az idén tavasszal a himlőoltással egy-
idejűleg az iskolákban vasárnap délutánon-
ként fogják megtartani. Dr. Pártos Zoltóm 
budapesti orvosnak, aki szegedi tartózkodásai 
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Felemelték az ipartestületi tagdíjakat, 
— Az ipartestület közgyűlése. — 


