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A szegedi földeken 550 kiló 
buza termett holdanként. 
— A közigazgatási bizottság ülése. — 

(Saját tudósítónktól.) Szeged város köz-
igazgatási bizottsága szerdán délután tar-
totta dr. Cicatricis Lajos főispán elnöklésé-
vel augusztus havi rendes ülését. Az ülésen 
az egyes köizgazgatási ágazatok vezetői tet-
ték meg jelentéseiket. 

IA polgármesteri havi jelentést Back Li-
pót tanácsjegyző olvasta fel. A jelentés sze-
rint a tanácsi ügyosztályokhoz 4(129 ügydarab 
érkezett, amelyből 4049 aktát intéztek e.l. Há-
zassági hirdetés alóli felmentést 25 esetbe® 
engedélyezett a polgármester. Lopás miatt 
227, sikkasztás miatt 12, csalás 14, vagyonron-
gálás 8, becsületsérétis 10, rágalmazás 5, ható-
ság elleni erőszak 1, liamis vár 1 és király-
sértés miatt egy esetben tettek júliusban fel-
jelentést. 

Bagáry Kálmán gazdasági felügyelő je-
lentésében előadja, bogy az aratás gyorsan os 
minden akadály nélkül befejeztetett. A cs íz-
lésnél 80 cséplőgép dolgozik a város terüle-
tén. A termés eredménye gyengébb volt, mint 
azt a gazdák várták. A város területén búzá-
tól átlagosan 550 kiló, rozsból 000, árpából 
050, zabból 600 kiló termett hol dan kint. A 
kedvezőtlen időj áras miatt a tengeri és bui-
gonya visszamaradt, annyira, hogy csak fél 
termés várható. A gazdasági munkáknál 
1130 állandó hadifogoly, 50 ujabban érkezett 
fogoly, 87 a kendergyártól átengedett fogoly 
és 220 katona volt alkalmazva. Hordásra a> 
egyéb gazdasági munka végzésére 895 szegedi 
katona volt szabadságolva. 

iDr. Andrássy Ferenc helyettes tiszti fő-
orvos jelenti, bogy a közegészségügyi viszo-
nyok júliusban kedvezőek voltak. A népességi 
mozgalom a következő volt: élve született 88 
fin, 57 leány, 31-el kevesebb mint júniusban. 
Halva született 2 fiú és 1 leány. Meghalt 102 
fin és 90 leány. 

Dr. Papp Sándor ügyész jelenti: A foij. 
házban rend és tisztaság van, szökési eset jn-
liusban nem fordult elő. Az'egészségi állapot 
megfelelő volt. A törvényszék fogházában 
jogerősen elitélve 39 férfi, 38 nő, lfelebbez.es 
alatt 8 férfi, 5 nő, vizsgálati (fogságban 4b 
'férfi, 19 nő volt. A kincstár részére 80.29 ko-
ronát kerestek a rabok munkájukkal. 

Alexander Lajos főállatorvos jelenti, 
bogy az állategészségügyi viszonyok július-
ban lényeges változást nem mutattak. Az I., 
III., VII. kerületben a száj és körömfájás 
megszűnt és a zárlat a napokban feloldható 
lesz. Juliusban a város területén elhullott 22 
ló, 7 szarvasmarha és 51 sertés. A közvágóhí-
don leöletett és közfogyasztásra alkalmasnak 
találtatott 210 marha, 32 növendék marha-, 
397 szopósborju, 973 sertés, 615 juh, 99 bárány 
és 9 ló. 

Tőrös Sándor pénziigyigazgató a követ-
kezőket jelentette: 

— Van szerencsém az általam képviseli 
pénzügyi közigazgatási ágazat 1916. évi julius 
havi egyenesadó és hadmentességi d i j jöve-
delmét feltüntető kimutatást, valamint <t* 
ugyanezen havi adó- és had mentességi dij 
előírásokról, törlésekről szóló jegyzéket, úgy-
szintén az engedélyezett házadómentességek-
ről vezetett jegyzékkivonatot és a fizetési ha-
lasztásokra vonatkozó kimutatást bemutatni. 

A kimutatás szerint a f. évi julius bává-
ban a mnlt év ugyanezen havához képest a a 
egyenes adónemek jövedelmezőségében és pa-
dig egyenes adóban 36924 K 84 fill. emelke-
dés, hadmentességi dijban 398 K 92 fill. csök-
kenés történt. 

Az emiitett ágazatok jövedelemezősége te-
hát a mult évi ugyanezen havi eredményhez 

képest 36527 Ii 92 fill, összeggel kedvezőbb. 
Jövedelem adóban befolyt 165.75 K 84 fill. —-
Folyó évi julius havában előiratott egyenra-
adóban 118801 K 89 fill., országos betegápo-
lási pótadóban 42 K 78 fill. Tárgy változás ói-
mén töröltetett egyenesadóban 19438 K 50 l\, 
orsz. bet. pótadóban 767 Ív 18 fill. 

(Házadómentesség két esetben állapítta-
tott meg, végül 7 szegedi lakos részére 3401 R 
67 fill. adóihátralék erejéig engedélyeztetett 
fizetési halasztás vagy havi részletfizetés. 

'A bizottság a jelentéseket tudomásul 
vette. 

A tisztviselők országszerte 
szervezkednek a drágaság 

ellen. 
(Saját tiidósitónktól.) A tisztviselők — 

bár kissé későn — országszerte szervez-
kednék az egyre növekvő és-már elviselhe-
tetlen drágaság leküzdésére. Szövetkezete-
ket, beszerzési csoportokat létesítenek és 
több városban közös konyhát állítanak föl. 
Szegeden, mint ismeretes, a hatóság és a 
Felebaráti Szereiét Szövetség indított akciót 
közös konyhák létesítése érdekében, de 
mindkét mozgatom még az előkészítés stá-
diumában van. Amint az alábbi adatokból 
ki fog tűnni, más városokban a drágaság 
elleni védekezés nagyobb eredménnyel ke-
csegtet, mert maguk a tisztviselők szervez-
kednek a súlyos meg'élhefési viszonyok meg 
javítására. A helyi hatóságok támogatása 
mindenesetre értékes szolgálatokat teliet a 
tisztviselői érdekeknek, kétségtelenül elö-
Imozditlhatija) szervezkedésüknek .sikerét, de 
mindent a kormánytól, ,vagy a hatóságtól 
várni mégsem lehet, 'hanem a tisztviselők-
nek és alkalmazottaknak kell mozgalmat 
inditaniok a mostani létfentartási nehézsé-
gek leküzdésére. 

A tisztviselőik országos szervezkedésé-
ről a következő néhány adatot közöljük: 

Kolozsvámn Jiahájb (László állategész-
ségügyi főfelügyelő kezdeményezésére száz 
tagú szövetkezet alakult sertéshizlalda lé-
tesítésére. Minden tag 300 koronát fizetett 
be a 'szövetkezeti pénztárba egy-egy serté-
sért, fizeti a sertések élelmezéséilök havi 
diját. A szövetkezet tagjainak karácsonyra 
140—150 kilogramos sertésük lesz leölésre. 
Fgy sertés kilograrnonként tehát élősúly-
ban 4 koronába keriil. 

Nagyváradon a tanitök és tanároik be-
szerzési csoportot alakitottak. A csoport 
tagjai a vezetőséghez beküldik a szükség-
leti kimutatásokat, amelyek alapján a be-
vásárlásokat a tagok részére a beszerzési 
csoport eszközli. 

A postások és vasutasok fogyasztási 
szövetkezeteket alakítanak. 

Mozgalmat indítottak a nagyváradi 
tisztviselők közös konyha (felállítása érde-
kében is. A bukovinai kormányzóság Nagy-
váradra való helyezésével 500 uj tisztviselő-
családdal növekedett a fogyasztók száma, 
a közös konyha 'felállítását ezért halasztha-
tatlan szükségnek tartják. Különös gondot 
kívánnak fordítani a nőtlen tisztviselők el-
látására, akik elsősorban vannak rákény-
szerítve arra, Ihogy a méregdrága vendég-
lői ellátáson éljenek. 

Makón is megalakult a tisztviselők be-
szerzési csoportja, amelynek elnökévé Nagy 
Károly kir. tan., református lelkészt válasz-
tották meg. A beszerzési csoport már mleg 
is kezdte működését. A tagok megrendelési 
lapokat kapnak kézhez, amelyeikre a szük-
ségleteket följegyzik. A bevásárlást a cso-
port vezetősége teljesiti. 

Kecskeméten a köztisztviselők gabőm. 
Ihiszerzési csoport ja vasárnap délután né-
pes értekezletet tartott. Az elnök közölte, 
liogy 916 család 509 mm. búzát és 460 imm. 
rozsot jegyzett. Az értekezlet kijelölte a 

gabouaátvtevő és kimérő bizottságot és fel-
hívást intézett a termelőkhöz, liogy termé-
seiket a közölt mennyiség erejéig a csoport-
nak ajánlják fel. 
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Németország nem tárgyal még 
a békéről. 

— A német külügyi alállamtitkár a békéről, a 
blokádról és az angol hadseregről. — 
Frankfurt, augusztus 16. Hágából jelen-

tik: A Daily Telegrapli-nek jelentik New-
yorkhói: A Newyork Times berlini levelezőié-
nek megengedték, i r ja meg Amerikába, Ibogy 
Némeiországban az a vélemény, hogy a béke 
ideje még nem érkezett el. 

Zimmermann alállamtitkár a külügyi hi-
vatal nevében fölhatalmazta a levelezőt, cá-
foljon minden olyan hírt, hogy német, rész-
ről. valamiféleképen békéről tárgyalnak. Zim-
mermann kijelentette, hogy azl> antant illú-
zióban r ingat ja magát, amikor azt hiszi, bogy 
kilátásai a jelenlegi offenzíva által javultak. 
Németországban meg vannak arról győződve, 
liogy nyugaton a vasfal átthihetetlen,és liogy 
keleten u j sikerek várhatók. 

— Meg kell várnunk, — ngymind Zim-
mermann — mig az antant ábrándjai szerte-
fo&zlanak. Szerencsére addig minden tekin-
tetben föl vagyunk készülve. Jó termésünk 
az angolokat is meg (fogja győzni, hogy éh-
ség blokádja sikertelen marad. 

lArra a kérdésre, Ihogy vajijon Anglia a 
mostani offenzívában minden tartalékát hete-
vetette-e, Zimmermann. igy válaszolt: 

— Kétségtelen, Hitünk szerint a további 
milliókról való szóbeszéd nem egyéb üres le-
csegésnél. Anglia állandóan a szövetségese ii 
vitte a vágóhídra, most azonban az angolok 
vesztesége akkora, hogy csökkenteni fogja az 
angoloknak a háború tovább folytatására va-
ló kilátásait. , , _u 
NÉMETORSZÁGNAK SZÜKSÉGE VAN A 

BALTI TAR 1 OMAÍNYOKRA 

Berlin, augusztus 16. Heydebband, a 
német birodalmi konzervatív párt ismert 
vezére, Frankfurtban beszédet mondott, a 
melyben hangsúlyozta, hogy Németország 
nem akar ja annektálni Belgiumot, csak azt 
akar ja megakadályozni, hogy Belgium An-
glia betörési kapuja legyen. Sokkal fonto-
sabbnak tar t ja a Balti tartományok meg-
szerzését, mint Lengyelország megszerzé-
s t . , _ 4 J 

A törökök további előnyomulása 
a Kaukázusban. 

Kőpsiftfttinápoly, augusztus 16. A fő-
hadiszállás jelenti augusztus 16-án: , 

K\ankázus-frop,t: t A jobbszárnyon csa-
pataink elűzték az jellenség felderítő oszta-
gait, valamint az ellenséges csapatokat né-
hány hegy szorosból, ahol megfigyelésünk 
szerint sáncmunkálatokkal voltak elfoglal-
va. Csapataink ilyen módon előkészítették 
a további előnyomulást. A centrumban, a 
balszárnyon és a parti szakaszon csak jár-
őrharcok és helyi tüzérharcók. k 

Az arcvonal többi ,részén /nem volt je-

lentős esemény \(M. T. I.) 


