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— Eíöféutetések. Dr. Bauer Imre, a szegedi 
honvéd liftck-.%zíálybirósághoz beosztott 29. va-
rlászzásóaljbeli tartalékos főhadnagyot és 
dr. Sul Ármint, a honvéd ügyészséghez beosi-
tott népfölkelő főhadnagyot, századosokká lép-
tették elő. 

— Zsidó katonák húsvétja. Herceg Win-
ttiscbgraefe Lajos közélelmezési miniszter 
értesítette az orthodox zsidó hitközség íro-A 

dáját, hogy a fronton levő zsidó katonák 
részére négy vagon liszt őrlését engedé-
lyezte pászka készítésére. A zsidó katonák 
a húsvét két első napján szolgálatmentes-
séget kapnak. 

—- A 3. osztályú kereseti adó helyesbítése. 
Az Iskola-utcában, ott, ahol n. sorozóbizottság 
szokott dolgozni, a régi gimnáziumban, csü-
törtökén, március 14-én reggel 8 órakor kezdi 
meg működését az a felszólamlási bizottság, 
amely a 3. osztálya kereseti adó helyesbítése 
fölött másodfokban határoz. Arról valame-
lyik hivatal mulasztása folytán nean jelen? 
meg hirdetmény, hogy ezen felszólamlási bi-
zottság mikor és hol fog ülésezni. Mivel azon-
ban igen sok kereskedőnek, iparosnak, ügy-
védnek, orvosnak tekintélyes mennyiségű adó-
járól van' szó: a. közönség érdekében állónak 
tartottuk, hogy a felszólamlási bizottság mun-
kásságának megkezdésére az érdekelteket fi-
gyelmeztessük. Az 1216. évi XiXXiIII-ik tör-
vénycikk módot nyújt, a kincstárnak arra, 
bogy a III. osztály kereseti adó helyesbítését 
kérhesse, ha hiteit érdemlő adatokkal igazol-
ja, hogy a féladóköteles foglalkozásának ter-
jedelme az 1916. évi adó megállapítása idején 
elért terjedelemmel szemben lényegesen emel-
kedett, vagy hogy az adó más ugyanazon, 
vagy hasonló foglalkozást'űzök adójával a fog 
Mkozások terjedelmének figyelembe vétele 

mellett arányban nem áll. Ha valaki irányá-
ban ezt akarja alkalmazni a kincstár, akkor 
február végéig köteles- erről postára adott ér-

iásitővel a falat A t ik Hibát 1017-
februárban ily értesítőt kaptak és az 1917., 18. 
és 19-ik évekre III. osztályú kereseti adóju-
kat az adókivető bizottság magasabbra helyes 
bitette és e miatt felszólamlással éltek: azok 
a tárgyaláson okvetlenül jelenjenek meg, mert 
ezen felszólamlás elbírálása kezdődik csü-
törtökön az adófelszólamlási bizottság előtt. 
Természetes az érdeklődés és hogy ki4d várta 
a szegedi napilapokban a tárgyalás idejének 
közzétételét. E közzététel elmaradt ugyan, 
azonban értesülésünk szerint a felszólamlási 
bizottság mégis meg fogja tartani tárgyalá-
sait. Ez idén februárban még többen kaptak 
értesítőt a pénzügyigazgatóságtól, hogy a III. 
osztályú kereseti adójuk helyesbítését fogja 
kérni, azonban értesülésünk szerint ezt- nem. a 
csütörtökön összeülő felszólamlási bizottság 
fogja tárgyalni, hanem jóval később az adó-
kivető bizottság első fokban. 

— Rendelet a leszerelés lebonyolításáról. 
A hivatalos lap szerdai száma kormányren-
deletet közöl a leszerelés folytán fölöslegessé, 
illetve nélkülözlietővó vált katonai javak for-
galomba hozatala tárgyában. A rendelet sze-
rint a forgalomba hozatalt és értékesítést a 
korábbi kormányrendelettel szervezett bizott-
ság elnöki teendőit ellátó átmenetgazdaság-
ügyi miniszter egy vagy több nyilvános számi 
adásra kötelezett olyan társaságra, bizhatja, 
amely nyerészkedés kizárásával alakul. A for-
galonrbahozatallal megbízott vállalatot meg-
illető jutalékok nagyságát és azok fizetésé-
nek módozatait a minisztertanács hozzájáru-
lásával a már szervezett bizottság elnöki 
teendőit ellátó miniszter állapítja ineg. 

— Amnesztia Magyarországon az uj fő-
herceg születése alkalmából. Károly király 
Vázsonyi Vilmos Agazságügyminiszferhez 
kéziratot intézett, amelyben a királyné sze-
rencsés lebetegedésével a királyt és az ural-
kodóházat ért örvendetes esemény alkalmá-
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vaj mindagQkkal szemben, akik a büntető 
törvények ellen vétették és arra méltóknak 
látszanak, kegyelmet óhajt gyakorolni és er-
re vonatkozólag előterjesztést kér, 

— a katonák szabadságának lueghosz-
szebbitása. A Magyar Tudósító jelenti: A 
hadügyminisztérium a kétségek elosztására 
hivatalosan a következőket kö'zll: A napi-
lapok utján annak idején közhírré tétetett 
14 napi szabadság-meghosszabbítás a hadra-
kelt seregnél szabadságoltak részére csak 
azon hadrakelt sereghez tartozó személyek-
re vonatkozik, akiknek szabadsága március 
10-ikén vagy ennél korábbi napon járt le. 
Mindazokra, akiknek s'zabadsága március 
10-ike után járt le, ezen rendelkezés nem 
vonatkozik. 

— Sztrájk a Kenderfönógyárban. A Sze-
gedi Kenderfonógyárban szerda reggel óta, 
szünetel az üzem, mert a hatalmas vállalat 
összes munkásai sztrájkba léptek. A munka-
sok egy hét előtt követeléseiket irósha foglal-
va átnyújtották a gyár igazgatóságának. E 
szerint minden munkás számára a mostani 
fizetés 140—180 százalókkal való fölemelését 
kérték. A Keuderíonógyár a béremeléseken 
kivül a munkásokat a háború kitörésétől kezd 
ve ellátta élelmicikkekkel: burgonyával, liszt-
tel, kenyérrel és egyebekkel. Ezeknek árait a, 
háború folyamán nem emelte. A ruhaárak" 
nak a képtelenségig való emelkedése követ-
keztében a vállalat most meg akarta, könnyí-
teni munkásainak a szövet- és ruhabeszer-
zést. Az igazgatóság arra nem érezte magát 
feljogosítottnak, hogy a munkások követele-
seit a maga hatáskörében elintézze, igy a ma-
morandumot felküldte Budapestre az elnök-
ségnek. Kedd délután a munkások egy kül-
döttsége jelent meg az igazgatóságnál, ahol 
ezt közölték velük. iA kiküldöttek értesítették 
a válaszról társaikat. Szerda reggel fél 8-kor 
valamennyi munkás abbahagyta a munkák 

— ó s ötveneveseket ss&Dadságolják. 
Debrecenből jelentik: Juhász Nagy Sándor 
országgyűlési képviselő értesítést kapott a 
honvédelmi minisztériumtól, hogy az 1887, 
évben született és ötven évüket, betöltött nép-
felkelők szabadságolását most készítik elő és 
legkésőbb a nyár elejére az összes ötvenévese-
ket elbocsátják a katonai szolgálatból. 
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