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a városi átiratási dijak fölemelésére. 
Balogh Károly tudvalevőleg előterjesztést 

tett a város tanácsának, hogy a városi átiratási 
dijakat egy százalékról másfél százalékra emel-
jék föl. A fél százalékos emelésből, amely 
igazságosan csak a vagyonos osztályt, vagy 
azokat sújtja, akik örökséghez jutottak, éven-
te inti 150—180.000 korona több jövedelme volna 
a városnak. A tanács pártoló javaslattal terjesz-
tette az ügyet a közgyűlés elé. 

Dr. Detre János a tanácsi javaslatot mó-
dosítani kívánja. Ne egyforma kulcs szerint 
adóztassák az átíratásokat, hanem vigyenek 
bele némi progresszivitást. Aki élete munkájá-
nak eredményeképpen vesz magának egy kis 
földet, ne adóztassák meg ugy, mint azt, aki 
például örökölt. Ez — ugy hiszi — méltányos. 
Kéri a közgyűlést, utasítsa a tanáceot, hogy 
ennek inegfelelőleg módosítsa a juniusi köz-
gyűlésre hozzon be uj javaslatát. 

Balogh Károly hosszabb beszédben bizo-
nyítja, hogy ebben az adókulcsban már benne 
van a progresszivitás. Azt hiszi, mondja ki a 
közgyűlés, hogy ezt az adójavaslatot elfogadja, 
de utasítja a város tanácsát arra, hogy a prog-
resszivitásnak a községi adórendszerbe való 
beillesztéséről már most gondoskodjék. Miután 
ehhez a javaslathoz dr. Dettre János is hozzá-
járult, a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 
tanácsi javaslatot. 

Schorr Ottó ajánlatot tett a városnak, hogy 
Mars-tér 6. szám alatti 646 négyszögölnyi tel-
két, amelyen egy ház is van, vegye meg. A 
tiszti főügyész a tanács megbízásából meg is 
egyezett Schorral 80,000 korona vételárban, 
mivel a telek alkalmas arra, hogy a város is-
kolát vagy más közcélt szolgáló épületet emel-
tessen reá. A tanács a vételhez a közgyűlés 
hozzájá-ulását kérte. A közgyűlés névszerinti 
szavazással 19 szóval egy szó ellenében meg-
adta a vételhez hozzájárulását. 

A kisegítő tanítók háborús lakbérsegélyük 
fölemelését kérték 1917 szeptembertől kezdve. 
A tanács májustól kezdve javasolta az 50 ko-
rona havi háborús lakbérsegély kiutalását. Dr. 
Becsey Károly az eredeti kérelem teljesítését 
kérte a közgyűléstől. Dr. Végman Ferenc preci-
szirozni kívánja az indítványt. A fölemelt há-
borús segélyt a tényleges szolgálat idejére adná. 
Wimmerí Fülöp kimondani kéri azt is, hogy a 
segélyt még a miniszter jóváhagyása előtt, 
előlegképen utalja ki a város. A közgyűlés dr. 
Becsey Károly és Wimmer Fülöp indítványát 
nagy szótöbbséggel elfogadta a tanács javas-
latával szemben. 

A közgyűlés esti fél 8 ódakor véget ért. 

India önkormányzatot követei 
magának. 

Rotterdam, május 16. A Daily Telegraph 
jelenti Bombayből: A hindu nemzeti kongresz-
"szus előkészítésére kiküldött bizottság Besani 
miniszter- elnöklésével ülést tartott, amelyre 
India minden részéből érkeztek kiküldöttek. A 
tanácskozásokat zárt ajtók mögött folytatták. 
Hatodfél órás bizalmas eszmecsere után semmit 
sem hoztak nyilvánosságra, azonban hir sze-
rint határozatot hoztak arról, hogy akciót indí-
tanak az indiai hadseregbe való újoncozás tá-
mogatására és hogy felszólítják^ a kormányt, 
jelentse ki záros határidőn belül, hogy törvény-
javaslatot terjeszt elő India önkormányzatáról, 
még pedig alapelveknek megfelelőt, melyeket a 
a mozlimok szövetsége és kongresszus el-
fogadott. (M. T. I.) 

lij német offenzíva -
IPáris ellen. 

Lugano, május 15. Luigi Barzini, a Cor-
riere della Sera jelenti a nyugati frontról : 
A németek rendkivüi erős csapatokat gyűj-
tenek az Arras-Noyon-szakaszon. Az Ypern 
mellett folyó harcoknak csak helyi jelentősé-
ge van. A döntő offenzív lökés egész biztos. 
A németek célja az, hogy vagy Amiensnak 
észajttfól való •mégherüléséá&i, vagy pédig 
Nojjon és Mbreuil között való áttöréssel Pá- ; 
As ellen vonuljanak. 
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— Előléptetések. Tonheiszer Elemér 5-
honvéd gyalogezredbeli! főhadnagyot száza-
dossá, Székely Emil és Halász Ívűimért had-
nagyokat főhadnagyokká, Tiszó Lajos, Vér 
János, Török János és Pain Radován zászló-
sokat hadnagyokká léptették elő az 5. hon-
véd gyalogezredben. Dr. Bodnár Mihály 3. 
Imszárezredbeli és Hósa Lajos 46. gyalogez-
redbeli aiépfölkeló tisztjelölteket az 5. népföl-
kelő parancsnokság nyilvántartásában nép-
fölkelő hadnagyokká léptették elő. Hátai Pál 
István, Bonczos Miklós, Tasnády Imre, Fran-
kó Dyula, Baranyai .Gyula hadnagyokat fő-
hadnagyokká, Lázár Pál , Németh (Ferenc, 
Káinoki Bedő Lajos, Koncza Kálmán, Vitz-
mavín Ferenc és Bászler 'Antal 5. honvéd-
gyalogezredbeli zászlósokat hadnagyokká lép-
tették elő. \ ; 1 ! ; -i' 

— A szegedi újságírók sztrájkja. A Sze-
ged és Vidéke szerkesztőségének sztrájkja ügyé-
ben szerdán levél érkezett a Vidéki Hírlapírók 
©rszágos Szövetsége Szociális Bizottságának 
elnökétől és távirat az Újvidéki Hírlap szer-
kesztőségétől, amelyekben a legmesszebbmenő 
szolidaritásról biztosítják a sztrájkoló szegedi 
újságírókat. A levél szószerint a kivetkező: 

A Szegedi Ujsáfirók Egyesülete tekintetes 
Elnökségének Szegeden. Vasárnapi levelemben 
már jeleztem, hogy a Szeged és Vidéke sztrájkja 
ügyében érintkezésbe léptem a Magyarországi 
Laptudósitók Szindikátusával, az Újságírók 
Szabad Szervezetével, a Magyar Távirati Iro-
dával s a Budapesti Újságírók Egyesületével. 
Mindenütt a legnagyobb rokonszenvvel kisérik 
a szegedi kollegák mozgalmát és teljes szoli-
daritásukról biztosítottak. Kartársi üdvözlettel: 
Budapest, 1918. május 14-én. Vidéki Hirlapirók 
Orsz. Szövetsége Benedek Árpád a Szociális 
Bizottság elnöke. Az Újvidéki Hirlap szerkesz-
tősége az alábbi táviratot küldte a Délmagyar-
ország szerkesztőségéhez: A sztrájkoló szegedi 
kartársakat a legmelegebb rokonszenvről, együtt-
érzésről biztosítjuk, erkölcsi és legmesszebb-
menő anyagi támogatásunkat is felajánljuk. Az 
Újvidéki Hirlap szerkesztősége nevében Mayor 
József főszerkesztő. 

— A Demke közgyűlése. A Délmagyar-
országi Magyar Közművelődési Egyesület 1918. 
évi junius 2-án délelőtt 10 órakor Szegeden az 
egyesület székházának tanácskozási termében 
tisztújító rendes közgyűlést tart. A közgyűlést 
megelőzően junius 1-én délután fél 4 órakor 
elnöki tanács és délután 5 órakor igazgatósági 
ülés fog tartatni a következő napirenddel: 1. 
Elnöki megnyitó. 2. Tisztújítás. 3. Költségve-
tési hiány és rendkívüli szükségletek rendezé-
séről való intézkedés. 

— Szeged é s a központok. A különféle 
központok elejétől fogva nem voltak szimpa-
tikusak. Az egyes érdekeltségek sorra jelent-
keztek sérelmeikkel és ma már inog a közpon-
tok alapja. Maga Szterényi József kereskede-
lemügyi miniszter is fikciót indított ellenük. 
Most a Központi Országos Kereskedők és 
Iparosok Szövetsége pünkösd -vasárnapjára or-
szágos értekezletre hivta meg a városok ható-
ságait, igy Szegedet is. A szövetség a közpon-
tok megszüntetését követeli, amennyiben pedig 
az hamarosan keresztülvihető nem volna, ugy 
a legszigorúbb felügyelet alá való helyezésüket 
és a jövedelmük hovafordításáról nyilvános el-
számolást adjanak. Szeged egyetért a szövet-
séggel, az ülésén részt is vesz. Balogh Károly 
tanácsnok ez ügyben Budapestre fog utazni a 
város képviseletében. 

— Zár alá veszik a korai burgonyát. 
A hivatalos lap szerdai száma rendeletet kö-
zöl az 1918. évi korai borgonyatermés zár alá 
helyezéséről es közszükségleti célokra való 
ífelhasználásáról. Kora i buirgonyai alatt az 
.1918. junius l- től augusztus l - ig kiszedett, 
korán érő burgonyafaj tákat kell érteni. Ál-
lati takarmányozás céljára korai burgonyát 

j felhasználni tilos. A korai burgonya vasúton, 
' hajón vagy gépkocsin csak szállitási igazol-

vánnyal szállítható. Az ország 1918. évi ko-
rai burgonyatermését azokon a területeken, 
melyeket az Országos Közélelmezési Hivatalt, 
vezető miniszter kijelöl, zár alá veszik. A 
korai burgonya legmagasabb árát a közélel-
mezési miniszter á l lapí t ja meg. 

— Rozoga-e a közút i híd. A városi köz-
úti hidon régóta nem végeztek jelentősebb ja-
vításokat. A mérnökség felelősége tudatában 
oly jelentést tett a városnak, hogy a közúti 
hid alapos restaurálást igényelne. Ehhez ter-
mészetesen sok pénz kellene, különösen most, 
amikor az anyagok ára és azok beszerzése a 
lehetetlenséggel határos. A tanács a kormány-
hoz fordult szakértőért, hogy az állapítsa meg 
a hid használhatóságát. Szerdán értesítette a 
tanácsot a miniszter, hogy a hid műszaki 
felülvizsgálatát elrendelte. 

— Istentisztelet a zsinagógában. A pün-
kösdi istentisztelet csütörtök este nyolc órakor, 
péntek este fél nyolckor kezdődik, Prédikáció 
csütörtök este nyolc órakor és szombaton dél-
előtt háromnegyed tizenegykor. 

— A nyugdijasokhoz. A beszerzési-csopor-
tok központja a szegedi köztisztviselők jövő 
téli fa- és kőszénszflkségletéről gondoskodni 
kiván ezért felkérem mindazon nyugdijasokat, 
(a vasutasok kivételével), akik a tüzelőanya-
gokra igényt tartanak, hogy bevásárlási köny-
vecskéikkel folyó hó 16., 17. és 18-án min-
denkor délután 4 és 6 óra közt Mars-tér 17. 
szám alatt nálam jelentkezzenek. Mikes Gyula. 

— Egészségügyi előadás nők részére. 
Dr. Turcsányi Imre csütörtökön este 7 órakor 
egészségügyi előadást tart a Munkás Otthoa-
ban a munkásnők részére. Erre az előadásra, 
valamint a folytatólagosokra is minden érdek-
lődőt szívesen lát díjtalanul a vezetőség. Az 
előadáson csak nők vehetnek részt. 

— Nyilvános köszönet és elszámolás. A 
Magyar Szent Korona Országai Vörös Kereszt 
Egyesülete Szegedvárosi választmánya által 
1918. május 4-én a rókusi templomban rende-
zett egyházzenei hangverseny bevételeiről és 
kiadásairól az alábbaikban számolunk el : Je-
gyek árából, műsor árusításából és felülfizeté-
sekből befolyt 2113 korona 41 fillér. Kiadás 
40 korona, tiszta jövedelem : 2073 korona és 
41 filér. Felülfizetések : Szegedi Kenderfonó-
gyár R.-T, 182 korona, Wimmer Fülöp 32 ko-
rona, Magyar Kender- és Lenipar R.-T. 50 
korona, Szász Ernő 50 korona, dr. Zadraveez 
István 20 korona, Fabriczky István 16 korona, 
özv. Holtzer Jakabné 14 korona, dr. Fülöp 
Zsigmond 10 korona, May-bankház 6 korona, 
a városi zeneiskola növendékei Szántóné-Ladá-
nyi Mariska urnő utján 48 korona, N. N. 80 
fillér, N. N. 60 fillér és végül N. N. 50 fillér. 
Megtisztelő kötelességünk ezúton is mélységes 
hálánkat nyilvánítani Breisach Béla plébános 
urnák a rókusi templom átengedéséért, továb-
bá hangversenyünkön közreműködő valameny-
nyi szereplőnek, elsősorban Kőnig Péter, Ficht-
ner Sándor, Naszády József uraknak, Szántó-
né-Ladányi Mariska és Miksa Ilona énekmü-
vésznőknek, valamint a honvéd zenekarnak, a 
városi egyházzenei énekkarnak, a városi zene-
iskola növendékeinek és a kántor-szeminárium 
tagjainak. Hálás köszönetünket fejezzük ki min-
den testületeknek és közreműködő úrasszo-
nyoknak, akik a jegyek árusításával, valamint 
hangversenyünkön különféle tisztségek betölté-
sével hangversenyünk sikerét előmozdítani mél-
tóztattak. Őszinte köszönetünket fejezzük ki 
ezenkivül a nemesielkü adományozóknak is, a 
kik anyagi támogatásukkal tisztelték meg 
ügyünket. A Szegedvárosi Választmány Elnök-
ségének nevében: dr. Pálfy József elnök, lo-
vag Worzikovszky Károlyné elnöknő, Vásárhe-
lyi Júlia főtitkár. 

— Népünnepély a Tanítók Háza javára. 
A Szegedi Tanítók Háza intézőbizottsága má-
jus 19-én, pünkösd vasárnapján nagyszabású 
jótékonycélu népünnepélyt rendez a Gedó-féle 
kerthelyiségben. A népünnepélyen, amely dél-
után 3 órakor kezdődik, a szegedi honvédzene-
kar is közreműködik. Lesz szerencsekerék, 
konfetti, világposta, élelmiszersátor, szépség-
verseny," nagy kabaré, tekeverseny. Belépődíj 
személyenkint 60 fillér. Kedvezőtlen idő esetén 


