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Jf közigazgatási bizottság 
a vonatközlekedés javításáért 

(Saját tudósítónktól.) Szeged közigaz-
gatási bizottsága kedden délután 4 < órakor 
dr. Kelemen Béla főispán elnöklésével illési 
tartott. Az ülésen a szakelőadók bemutat-
ták rendes havi jelentéseiket, amelyeket a 
bizottság hozzászólás nélkül, egyhangúlag 
tudomásul .vett. Ezen kivül csak egy szá-
mottevő tárgy akadt az ülésen és pedig az, 
hogy vonta (közlekedés javításáért föRr a köz-
igazgatási bizottság a kereskedelmi minisz-
terhez. A bizottság már nem k ivá r ja uj vo-
natok beállítását a menetrendbe, de kéri, 
hogy ,a helyi forgatom Jobb tebonyoXthatlsa 
szempontjából a vonatot délután 1 ór'a után 
indítsák, vagy pedig valamelyik menetrend-
be illesztett, délután induló budapesti teher-
vonatihoz néhány személykocsit csatolhas-
sanak. 

Az .ülés lefolyásáról a következő tudó-
sításunk számol be: 

Taschter Endre főjegyző jelen ti. hogy 
a közigazgatási bizottság néhány hónappal 
ezelőtt fölírt a kereskéde'mi. illetve -hon-
védelmi miniszterhez a déli egy órás sze-
mélyvonat visszaállítása iránt. Erre a föl-
terjesztésre most megérkezett a miniszter 
válasza, amely szerint a mai rendkívüli 
időkben ezt a kérelmet nem tetöesithefli. 

Dr. Turóczy Mihály főügyész a jelen-
téssel kapcsolatban köz i , hogv a délutáni 
öt órás. vonatot úgyszólván megostromolja 
a 'közönség. Mintán a hajnali 4 órakor in-
duló budapesti -vonat úgyis csak délután 
indul el Ceglédről, meg lehetne talán csinál-
ni: azt, hogy ez a haJasiU vorífít induljon dél-, 
ben egy órakor. A város közélelmezési 
szempontjából is nagyon fontos ez. mert a 
környékbeli falvak népének nagy része csal: 
azért nem jön a piacra, mer t nincs, vonatja 
vissza megtelelő időben. Ezenkívül pedig 
rengeteg diáik kénytelen- órákon át várni 
vonatja indulására a tanítási idő után. En-
nek a vonatnak nem is kellene Budapestig 
menni, de legalább Félegyházáig. 

Dr. Végrnan Ferienc .szerbit vannak 
menetrendbe illesztett tehervonatok. Ezek-
hez hozzá lehetne esetleg csatolni néhány 
kocsit a diákok és környékbeli utasok ré-
szére. 

Jánossy Gyula tanfelügyelő felszólalá-
sa után a közigazgatási: bizottság elhatároz-
ta, hogy fölir a miniszterhez a két megoldási 
mód valamelyikének megvalósítása iránt. 

Bagáry Kálmán gazdasági felügyelő 
jelentése szerint a hordást, cséplést m á r tel-
jesen bevégezték. Tengeriben vterméskilá-
tás igen gyengédek mutatkozik, amennyi-
ben homokon 4—5, feketéiken pedig 6—7 
métermázsa ha lesz holáankmt. -A burgonya 
sok helyt »lig fizeti vissza a bevetett -ma-
got. A .termés átlagosan 6—8 mázsára te-
hető katasztrális holdankínt. .A kaszálók és 
legelők a nagy szárazság következtében 
teljesen kisültek, sarjai és szénatermés egy-
általán nincs. Az állatállomány a legelőkön 
táplálékot alig talál, arrii azért bal. mer t az 
állatok az erőtak'armány hiánya következ-
tében amúgy is el vannak gyengülve. Az 
őszi munkák is stagnálnak a szárazság 
.miatt. • . 1 J . f . s 

Dr. Wolí Ferenc főorvos jelenti, hogy 
augusztusban la közegészségügyi viszonyok 
általában véve kedvezőek voltak. Szórvá-
nyosan a hasiihagyunáz mutatott némi emel-
kedést. összesen hét vérthas-esetet jelentet-
tek be, a bakteorologi'ali vizsgálót során 
azonban egyik sem bizonyult annak. A né-
pességi szaporulat júliushoz képest jelenté-

kenyen emelkedett. Élve született augusz-
tusban 89 fiu, 106 lány, meghalt 87 fiu, 96 
lány, — Elkoboztak 63 liter tejet. 36 kosár 
gyümölcsöt, 2 kiló kolbászt. 10 kiló hata t és 
94 kiló egyéb élelmiszert, amelyek az egész-
ségre ártalmasok lettek volna. A várost 
vegyvizsgáló állomás 1294 esetben eszkö-
zölt vegyvizsgálatot. 

Tőrös Sándor kir. tanácsos pénzügy-
igazgató a mult hfevi adózásról tett jelen-
tést. E szerint cz év augusztusában a mult 
év ugyané havához viszonyítva egyenes-
adóban 381.461, 1/adanentességi díjban pedig 
916 koronával több folyt be. Jövedelem,' 
vagyon és hadinyereségadóban az ered-
mény a mult év augusztusához viszonyítva 
564.335 koronáttal kedvezőbb. Ez év augusz-
tusában előírtak egyenesadóban 37.548 ko-
ronát. tárgyváltozás elmén ebből összesen 
7838 koronát törüllek. 

Fam Kornél kir. műszaki főtanácsos 
jelentése szerint a közutak égetően szüksé-
ges kavicsöMsa ismét tetemes késettemet 
szenved, miután egy megrendelt ktaviccsa! 
terhelt hajó .Törökkaniisa alatt még a mult 
hóban elakadt s igy nem tudott ez ideig 
Szegedre jönni, De az országos gazeta sági 
és közélelmezési érdekéket is sulvosan érinti 
az a körülmény, hogy a Tisza jelenlegi kis 
vízállása mellett még alsó szakaszán sem 
itat józható. Ezt ,a helyzetet erősen súlyosítja 
az a körülmény, hogy a vasutak tul vannak 
terhelve. A jelentés további részében a sze-
gedi és tiszamenti nagy érdekeltségre tá-
maszkodva kérd a feldmüvelésügyf ,minisz-
tert , hogy a tervbe vett többrendbeli fo-
lyamszabályozási, csatornaépítési és egyéb 
vízi építkezés programjának végleges meg-
állapításánál elsősorban is arba az alapvető 
érdekre gondoljon, mely ahhoz fűződik, 
hogy a Tisza legalább Szolnoktól Titalig a 
lehető legkisebb vízállás mellett is hajózha-
tó legyen. Ezt a kérelmet «a közigazgatási 
bizottság támogatás céliából valamennyi 
tiszamenti városi és vármegyei törvényha-
tóságnak (megküldi. 

Dr. Harsányt Elemér kir. vezető fő-
ügyész jelenti, hogy augusztusban a tör-
vényszéki fogházban rend és .tisztaság ural-
kodott, szökési eset nem fordult elő. Jo,g 
erősen elítéltek 38 férfit. 22 nőt. felebbezés 
alatt ál! egy férfi és négy nő ügye, vizs-
gálati fogságban ,van 165 férfi és 46 nő. A 
foglyok rabmunkákkal az állam iavára 487 
koronát kerestek. 

Alexander Lajos kir. főáJlatorvos jelen-
tése szerint augusztusban az első. harma-
dik és hatodik kerületben lóriihkór. az első 
(kerületben síertésvész fordult .elő szórvá-
nyosan- Elhullott összesen 9 ló. 4 szarvas-
marha, 43 sertés; a közvágóhídon levágta* 
334 marhát , 138 növendékmartiát. 571 szo-
pósborjut, 370 sertést, 893 juhot, egy kecs-
két és 14 lovat. 

Jánossy Gyula tanfelügyelő az elmúlt 
hó tanügyi állapotáról tett jelentést. E sze-
rint a mult hónapot a z uj iskolaii év meg-
nyitásának előkészítése vette igénybe. Szep-
tember első napjaiban a város belterületén 
levő összes iskolák kivétel néllkiül megnyíl-
tak. Sok nehézséggel' járt azonban a kül-
területi iskolák Zavartalan működésének 
biztosítása. A fölmentések revíziója .során 
ugyanis több férfi-tanító katonai szolgálat-
ra bevonult, ami .a férfi-tanerők számát je-
lentékenyén csökkentette, összesen 1-8 he-
lyettest kellett 3 tanyákra beállítani a had-
bavonultak helyett. • 

A .bizottság a jelentősöket tudomásul 
vette. 
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P O L I T I K A I H Í R E K . 
— Budapesti tudósítónk telefonjelentése. — 

(Készül az fuj választójogi törvény.) 
A 8 Órai Újság jelenti: A választójogi .mi-
nisztérium Vázsonyi Vilmos választójogi 
miniszter irány.iltásia mellett már hozzá-
fogott a beérkezett uj statisztikai "adatok 
feldolgozásához és hu ezzel elkészülnek, 
azonnal megkezdik a törvényjavaslat szer-
kesztését. A kerületek, illetve a képviselők 
számát az uj javaslatban, jelentékenyen föl-
emelik, ami a nemzeti szupretmácia bizto-
si tása érdekében történik. Budapesten 37 
választókerület lesz, d'e emelnii fogják a 
többi városok kerületének 'számát is. Való-
színű, hogy 157 városi kerületet 'alkotnak. 
A kormány és a kormánypártok körében 
az a meggyőződés, hogy a javaisilart keresz-
tül 'fog menni a parlamentben. 

(Az uj pénzügyi államtitkár.) A pénz-
ügyminisztérium politikai államtitkára Vér-
tessy Sándor fesz, aki képviselői megbí-
zatásit is fog Vállalni. Dr. Gritn János, akit 
most nevezett ká az uralkodó oimzetés ál-
lamtitkárrá, adminisztratív államtitkárságot 
kap és a nemsokára távozó Papp Elek ál-
lamtitkár helyébe kerül, akii mostani tiszt-
ségét más előkélő pénzügyi állással cs'eréli 
föl. ' 

(A király válasza a képviselőház hó-
doló határozatára^) A király a képviselő-
háznak Wekerle Sándor miniszterelnök ut-
ján táviratilag 'felterjesztett hódoló határo-
zatára a következő távirattal 'válaszolt: 

Különös megelégedésemre, szoCgál, 
hogy a magyar nemzet fiai mint a világ-
háborúban annyiszor, ezúttal is ujabb tanú-
jelét adták őseiktől öröklött kiváló harci 
erényeiknek. Tolmácsolja a magyar or-
szággyűlés képviselőházának hódolat áént 
hálás köszönetemet . s 

< < * » i m i a M a n m « n n i M i n i n < t m n n i ! i t m i n i 

Megalakult az uj orosz kormány. 
Pétervár, szeptember 18. Nekrasov k!-

ieüentette az 'Izvesztia (a katona- és mun-
kástanács lapja) munkatársának, hogy a 
különböző csoportokkal és politikusokkal 
folytatott hosszabb tanácskozások után Ke-
renszkinek a következőképen sikerült a 'kor-
mányt megalakítani: 

Kerenszki miniszterelnök és hadsereg-
főparancsnok; Terescsenko külügyminiszter 
és 'valószínűleg a 'miniszterelnök helyettese; 
Kiskin belügyminiszter; Konovalev keres-
kedelmi miniszter; Kartasev vallásügyi mi-
niszter; Bernackij pénzügyminiszter; Nal-
iankovics igazságügyminiszter; Archangel-
Sizkij közoktatásügyi miniszter; ' Axentyev 
földművelésügyi miniszter; "Verdhovszki tá-
bornok hadügyminiszter; Verderevszki ad-
mirális tengerészeti miniszter; Buryszk bi-
rodalmi ellenőr; Skobelev munkásügyi mi-
niszter; ' Jef remov hadseregellátási minisz-
ter; Nikátin postaipiniszter. 

A kormány öt tagjából (Kerenszki, Te-
rescsenko, Verohovszki, Verderevszki és 
Nikitin) áli a 'direktórium. 

A Möwe 
m u n k á b a n a t e n g e r e n . 


