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R szárazság hatása a szegedi termésre, 
— A közigazgatási bizottság üiése. — 

• (Saját tudósítónktól.) A közigazgatási bi-
zottság hétfőn délután tartotta dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester elnöklésével szoká-
sos havi ülését. Az egyes hivatalok vezetői 
elreferálták juniusról jelentésüket. Legérde-
kesebb Bagáry Kálmán gazdasági felügyelő 
jelentése, mely részletesen beszámol arról, 
hogy a mult hónapi nagy szárazság mennyi-
ben volt kedvezőtlen hatással Szegeden és 
környékén a termésre. Bagáry jelentése a 
következő: 

Júniusban az időjárás egész hónapon ke-
resztül derült, száraz volt, aminek következté-
ben a növényzet fejlődése nagyd>n visszamfi-
Iipdt. Az őszi kalászok a .kedvezőtlen száraz-
ság miatt a szokottnál előbb kezdtek érni, 
ugy, hogy a homokon a rozsvágását egyesek 
már 18-án megkezdték, az általános aratás 
pedig 254 kén vette kezdetét. 

A szárazság miatt az ősziek nem tudtak 
bokrosodni, miért ritkák és szalmájuk ala-
csony maradt. A kalászok azonban elég na-
gyok és szemmel vannak telve. 

A beérkezett gazdasági tudósi tói jelenté-
sekből a városi földek területén a buzábój 
6—7, a rozsból 5—6 métermázsa közötti átla-
gos termés mutatkozik katasztrális holdan-
kint. Bizonyosabbat majd a próbacséplések 
után lehet megállapítani. 

Sokkai többet szenvedtek az őszieknél a 
latiaszi kalászosok a szárazság miatt. Szalma-
juk alig pár .arasznyi magasságot ért csak el, 
kalászukat alig tudták kihányni, minek foly-
tán az kicsiny maradt. Ezeknél katasztrális 
holdankint 4—5 métermázsánál több termés 
nem várható. 

Táng^/j, burgonya és répa rosszul kelt, 
sok helyen foltozni és utánvetni kellett,« szá-
razság miatt alig fejlődhetnek. A kapálást és 
töltögetést bevégezték. 

A kerti vetemények nagyon visszamarad-
tak. Hogy teljesen ki non száradtak, az an-
nak tulajdonitható, hogy állandóan bőséges 
harmatképződés volt. 

A rétek .kaszálását bevégezték. Miután eső 
nélkül nagyon kiszáradt volna, már be is 
hordták a szénát, amelynek minősége kitűnő, 
hozama azonban közepes. 

A legelök meglehetősen kiszáradtak; .ugy, 
hogy az állatállomány alig talál ruit.uk kellő 
táplálékot, 

Az állatállomány egészségi állapota ki-
elégítő. Az aratás teljesen rendben folyik, a 

hozzá szükséges munkaerő, ha szűken is, de 
megvan. A hónap végével a fogolyállomány 
27123, egyénileg szabadságolt katonák 408, ki-
vezényelt katonák száma 741 volt. 

(A többi jelentés.) 
Dr. Wőlff Ferenc tiszti főorvos jelentése 

szerint a juninsi közegészségi állapotok álta-
lában igen kedvezőek voltak. A szokványos 
ragályos betegségek ebben a hónapban is a 
szokott aránynál jóval kisebb számban mu-
tatkoztak. A nem .szokványos ragályos be-
tegségek közül egyetlen eset sem fordult elő. 
A népességi mozgalom eredménye a követ-
kező volt: Élve született 60 fiu, 75 leány, ösz-
szesen 135, meghalt 89 fiu, 83 lenáy, összesen 
172. A népességi .szaporulat mínusz 27, amiig 
májusban, minusz 25 volt, 

Fiaur Kornél műszaki tanácsos, az állam 
építészeti hivatal vezetője azt jelentette, hogy 
az. állami közutak még kielégítő állapotban 
vannak, csupán a szeged-temesvár-szászsebesi 
közút több szakaszának, amelyek Szeged vá-
ros kezelésében vannak; helyreállítása szük-
séges. A Fehértó hullámverése által megron-
gált budapest-szégedii állami közút 5—7 kiló-
méteres szakasza munkaerő hijján még min-
dig nem volt végérvényesen helyreállítható. 

Tőrös Sándor királyi tanácsos pénzügy-
igazgató jelentette, hogy a folyó év junius ha-
vában, a mult év ugyanezen hónapjához ké-
pest egyenesadóban 1309 K 48 fillér emelke-
dés, hadmentessógi díjban 144 korona csökke-
nés történt. Eszerint, tehát, az említett, ágaza-
tok jövedelmezősége a mult évi ugyanezen 
hónapi eredményhez képest 1165 korona 48 fil-
lér összeggel kedvezőbb. .Jövedelem:: dóban 
10.758 kotorna 68 filllérrel kevesebb folyt be. A 
folyó évi junius hónapban előírtak egyenes-
adóban 5439 K 94 fillért; országos betegápo-
lási .pótadóban 221 korona 96 fillért; adóbehaj-
tási illetékként 478 korona 98 fillért. Tárgy-
változás cimén töröltek egyenesadóhan 6625 
korona 85 fillért, orsz. betegápolási pótadó-
ban 275 korona 46 fillért. Behajthatatlanság 
eimén töröltek egyenesadóban 624 korona 6'/ 
fillért, orsz. betegápolási pótadóban 23 korona 
90 fillért. Házadómentességeket két esetben 
állapítottak meg: végül tizenkét szegedi la-
kos részére 3578 korona 34 fillér adóhátralék 
erejéig engedélyeztek fizetési halasztást, 

Jánossy Gyula tanfelügyelő jelentette, 
hogy júniusban befejeződtek a vizsgák és az 
eredmény kielégítő. Elismeréssel emlékezik 
meg a tanítókról, akik a háborús nehézségek 
között is, lelkiismeretesen teljesítették nehéz 
feladatukat.' 

Alexander Lajos főállatorvos arról tett 
jelentést, hogy .az állategészségügyi viszo-
nyok júniusban kedvezőek voltak, csak; egyet-
len esetben fordult elő a takonykór. 

A jelentéseket tudomásul vette a bizott-
ság. j. !. i i , 
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Reímsben 44 ellenséges 
üteget fedeztek fel. 

- 8 0 2 4 lövést tettek a németek 
a városra. — 

Berlin, julius 16. A Wolff-ügynökség 
jelenti: Légi megfigyelőszervezetünk és re-
pülőgép-felvételeink segítségével ReírnSban 
és külvárosaiban junius 21-től julius 6-áig 
44 ellenséges üteget ismertünk fel és ezékre 
8024 lövést aditunk le. Ezekejr kivtil lőttünk 
más helyekre és kéményekre, melyeket meg-
figyelőhelyekül ismertünk fel. Annak a meg-
állapításával, hogy Reimsot rendszeresen az 

ütegek valóságos fészkévé építették ki, a 
Reims kivetéséről szóló francia szemrehá-
nyások nagyon különös világításba kerülnek,. 

Francia hivatalos jelentés. 
Julius 14, este 11 óra. Reims kétezer 

gránátot kapott. Két ember megsebesült. 

Az orosz békedelegátusok 
tanácskozása. 

Stockholm, julius 16. Az orosz delegá-
tusok tanácskozitak Dasincki osztrák reichs-
rati képviselővel, aztán Londonba utaztak, 
ahol a francia megbízottakkal is tanácskoz-
ni fognak. 

POLITIKAI HÍREK. 
— Budapesti tudósítónk telefonjelentése. — 

(Károlyi nem tárgyalt CzerninneU Qróf 
Károlyi Mihály erélyesen cáfolja azt a hírt, 
mintha bécsi tartózkodása alkalmával gróf 
Czernin külügyminiszterrel akárcsak talál-
kozott volna is. A vele folytatott tanácsko-
zásokról szóló hírek tehát teljesen alapta-
lanok. 

(Rakovszky kilép a néppártból.) A Nap 
irja, hogy Rakovszky István legközelebb 
kilép a néppártból és belép az alkotmány-
pártba. 

(A belügyminiszter és Pallavicini ál-
lamtitkár programmbeszéde.) Ugrón Gábor 
belügyminiszter vasárnap programmbeszé-
det tartott kerületének székhelyén. Maros-
vásárhelyen. A belügyminiszter beszédében 
említést tett a kormány közelebbi feladatai-
ról. ezek között a birtokpolitika radikális 
reformjáról, a vármegyék, városok és köz-
séges közigazgatásának szerves újjáalakítá-
sáról, a városok háztartásának rendelkezé-
séről. továbbá pénzügyi önállóságuk meg-
teremtéséről Nagy elismeréssel emiékezelít 
meg a belügyminiszter a köztisztviselőkről 
A belügyminiszter kijelentette még. hogy a 
kormány a főispánok beiktatása után azon-
nal hozzálát az ország politikai átszervezé-
séhez. A választók a belügyminiszter be-
szédét tetszéssel fogadták- — Ugyancsak 
vasárnap tartotta progranímbeszédét őrgróf 
Pallavicini György miniszterelnökségi ál-
lamtitkár Szegváron és Mindszenten. Pal-
lavicini a Tisza-féle választójogi törvény-
ről azt mondotta, hogy az a nemzetiségi 
kerületeknek kedvez. Fölemiitette, hogy a 
mig a színtiszta magyarságú Csongrád-
megyében — a tápéi kerület beolvasztásá-
val — apasztotta a kerületek számát, ezzel 
szemben a nemzetiségi Krassó-Szörény-
megyében szaporította a kerületeket. A 
kormány választójogi programmja — mon-
dotta Pallavicini — nem fogja veszélyeztet-
ni a magyarság szupremációját. Kijelentette 
még Pallavicini, hogy a kormány a munka-
párttal fölveszi a harcot, mert a demokra-
tikus fejlődést nem lehet feltartóztatni. A 
király és a nemzet ebben egyetért. Végső 
esetben a kormány a munkapárttal szem-
ben a nemzetre apellál. Pallavicinek ellen-
jelöltje nincs. A választás egyhangú lesz. — 
Budapesti tudósítónk jelentésével szemben 
Hódmezővásárhelyről azt az értesülést 
nyerjük, hogy a szegvári kerületben dr. Ci-
catricis Lajos volt főispánt jelölték képvi-
selőnek Pallavicini államtitkárral szemben. 

(Gróf Batthyány választói között.) Va-
sárnap tartotta programmbeszédét gróf 
Batthyány Tivadar, a király személye kö-
rüli miniszter is Szekszárdon. A minisztert 
gróf Károlyi Mihály vezetésével több kép-
viselő kisérte el Szekszárdra. Gróf Baitiby-
ány beszéde során hangsúlyozta, hogy a 
kormányba politikai meggyőződése és pro-
gramja teljes integritásával lépett be és 
senki sem kivánta tőle, hogy elveit a kor-
mányon megtagadja. Ezután rátért a vá-
lasztójog kérdésére és kijelentette, hogy a 
kormány elment addig a legvégső határig, 
amely mellett a választójogi reform még 
általánosnak és titkosnak nevezhető. Ezt a 
megállapodást — mondotta Batthyány 
az úgynevezett választójogi blokkban egye-
sült pártok jegyzőkönyvbe foglalták. Ennél 
kevesebbet adni nem lehet. További lealku-
dozásoknak te-hát helye nincs. 

(Választás Palugyay államtitkár kerü-
letében.) A ráckevei kerületben hétfőn volt 
a képviselőválasztás. A kerület mandátuma 
Palugyay Móric belügyi államtitkár lemon-
dásával üresedett meg. A belügvi államtit-
kárt újból képviselővé választották egyhan-
gúlag. 


