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Naponta ötvenezer koronájába kerül Szegednek 
a rendkivüli állapot 

— Három millió koronát remélnek a vagyonadóból. — 

(Saját tudósítónktól,.) A Délmagyar ország 
llegutóbbi számában közölte, ihogy a közgyii-

a jövő szerdán tárgyalja a vagyonadót, 
I ^melynek kirovása a forradalmi állapotból 
T/áinnazó költségek fedezésére szükséges. A 
I .-^odikivüli állapot olyain snlyos terheket ró a 
[városra, amelyet a vagyonosabb polgárokra 
Leli áthárítani. A költségek tekintélyes része 
L közbiztonság megőrzésére szükséges, érthető 
Itehát, hogy ezt elsősorban azoknak kell elő-
Iteremteniök, akiknek van mit félteniök. Hogy 
|,uilyein nagy összegre lehet szükség a rend-
Ikiváli kiadások fedezése céljából, a r ra jel-
llomző őr. Somogyi Szilveszter polgármester 
Ikijeientése, amely szerint csupán a közbizton-
I -ág megőrzése és az átvonuló katonák ebédje 
\ naponta ötvenezer koronájába kerül a város-
I>tlák. -És ezek a kiadások még szaporodni fog-
Itiak. A közüzemeik munkásai sorra előállnak 
[béremelési követeléseikkel. Azt mondják, hogy 
ja, nemzetőrök harminc koronát kapnak na-
Iponta, ők sem liajlaindák tehát (tovább dolgoz-
Ini az eddigi munkabérért. És a hatóság, hogy 
I,biztosítsa a közüzemek zavartalanságát, 
1'kénytelen teljesíteni iái követeléseket. Rjülö-
I nősen sokba kerül az élet- és vagyonbiztonság 
I megóvására, hivatott őrségek szervezése. A 
Irendőrök is például' liusz korona külön dija-
Izásban részesülnek naponta. 

Sürgősen kell gondoskodni a horribilis 
Iköltségeik fedezéséről. Amint a közgyűlés a 
Imegállapítandó kulcs szerint 'kirójja a va -
Igyonadót, a polgármester kijelentése szerint 
[azonnal hozzáfognak annak behajtásához, Há-
\rorrt millió koronát remélnek a vagyonadó-

ból- A legsúlyosabban a kadigazdagokat adóz 
ttufták' mdg. E g y e d ü l a fiadjítilrexjesé^ aidój 
után másfélmillió koronát remélnek. A hadi-
cnyareségadóf, amelyeit) fa .pénzügyigazgatását 
gok róttak ki, tudvalevőleg hatvan százalé-
kig terjedték, vagyonadónak a hadinyereség-
adó ötven százalékát fogják számítani s mint-
hogy a szegedi pénzügy igaz gatóság a legutób-
bi kimutatásában iSzeged területérc három 
millió korona, hadi nyereségadó szerepel, en-
nek ötven százalékaként másfél millió korona 
vagyonadóra kell számítani. Igy tehát a ha-
di,nyereségnek összesen kilencven százalékát 
vonhatják le adóba, hozzá kell tenni azonban, 
hogy a — bevallott, hadinyereségét, 

A földadó iszáz százalékát fogják számí-
tani vagyonadóként. A föld elbírja ezt. a ter-
het, A házbérek után. is vetnek ki vagyonadót, 
ide csak az ötszáz koronán felüli házadóra 
rónak ki vagyonadót. Ezt a méltányosság 
követeli igy. mert a házon úgyis sok teher 
van és tekintélyes azoknak a háztulajdonosok-
nak a száma, akiknek esak a ház után van 
jövedelmük. A házigazdák egyébként nem-
csak a házuk után: fognak vagyonadót fizetni, 
hanem a kereseti 'és jövedelemadójuk után is. 
Valamennyi egyenes iadót megadóztatnák. 
Az addig fizetett vagyonadó után is száz szá-
zalékot számítanak. 

Remélhető, hogy a három millió korona 
elegendő lesz a rendkivüli költségek fedezé-
sére. .Szükség esetén azonban ujabb fedezet-
ről volna kénytelen gondoskodni a, város, ter-
mészetesen akkor is a progresszivitás elve 
alapján. 
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Legkésőbb november 11-én meg kell kezdeni 
a leszerelési 

— A magyar hadügyminiszter rendelete . — 
Rendkívül fontos rendelet jelent meg a 

Ihivatalos lap .pénteki számában, amelyet Lin-
\dcr Béla hadügyminiszter adott ki a leszere-
lésre vonatkozólag. A rendelet szerint: mé-
lyen sújtott hazánk, a közrend, a közblzton-

] ság, a magán- és népvagyon, valamint az 
I-összes polgárság érdeke és jóléte követeli, 
hogy a leszerelés a viszonyokhoz képest a 
legnagyobb rendben és gyorsasággal, lehető-

| leg súrlódás nélkül legyen végrehajtva. 
A rendes, gyors leszerelésnek alapfölté-

I tele a fegyem. A jelenlegi viszonyok mellett 
l a leszerelés decentralizálva hajtandó végre a 
I nőtt esteknél, a kiegészítő parancsnoksdgák-
\iuil és ahol ilyen parancsnokság nincsen, az 
állomásjkimncsnoksdgoknil. Tájékozásul 
szolgáljon, hogy a kerületi parancsnokságok: 
Budapest, Pozsony, Kassa, Szeged, Kolozs-
vár, megmaradnak, inig a katonai parancs-
nokságok (Miltarkotnmandó) Budapest, Kas-
sa, Pozsony, Nagyszeben. Temesvár, a fel-
sorolt kerületi parancsnokságokba beolvad-

| nak, tehát megszűnnek. 
A leszerelés sorrendje a rendeltet rnegje-

| lenése után azonnal, de legkésőbb november 
11 -tőí a következőkép megy végbe: A nem 

[tényleges állományú katonai személyek, ha-
vidijasok és havidíjas jelöltek, 'valamint a le-
génységi állományú egyének közül szabadsá-

. gölandők: 1. Az 1895. és ennél idősebb szü-
| letésü évfolyamok. 2. Azon főiskolai hallga-
iák, Születési évfolyamaikra való teláúíel nél-
kiil, akik ezen minősítésüket igazolják. lAz 

[ ugyanilyen beosztású tényleges állományú és 
az 1896. és ennél fiatalabb korosztályú legény-
ség, a továbbszolgáló altisztek és az önként 
visszamaradok, visszatartandók, illetve a 

| hadügyminiszter rendelkezésére állanak. 
Az orvosok föltétlenül maradjanak a he-

íyüköfri akár tényleges, -vagy nem tényleges 
[ viszonyban varinak. Katasztrofális következ-

ményekkel járna, — mondja a rendelet, — 
ha az orvosok támogatása hijján az országot 
betegekkel árasztanánk el, vagy iha a beteg-
ségben sínylődő testvéreinket a háború lik-
vidálásánál elhagynánk. 

A katonai hatóságokhoz, üzemekhez, in-
tézetekhez beosztott személyzet további in-
tézkedésig visszatartandó. A visszatartott le-
génységnek a helyszokásos munkabérnek 
ímegíeldően az elhelyezési 's kezelési illetéken 
kivül, de legföljebb napi 10 tfaifana összilteték 
fizethető ki. Természetesen szolgálati helyei-
ken maradnak azon katonai egyének, akik a 
nemzetőrségb&n szolgálatát teljesítenek, a kö-
telezett üzemekben dolgozó murikások s aú>h, 
akik karhatalmi szolgálatot Vállaltak. Az el 
nem bocsátott egyének visszatartása csak rö-
vid ideig fog tartani és azonnal elbocsáttat-
nak. mihelyt a szükséges célókra elég önként 
jelentkező rendelkezésre áll. 

Ezen visszatartás részben vasút (hajó) 
szállítási okokból történik, hogv a leszerelés 
rendszeresen lebonyolítható legyen, mivel a 
szállítóeszközök tömeges megrohanása a sza-
bályszerű elszállítást bénítja és igy a lesze-
relés tartamát meghosszabbítja, másrészt, 
hoigv muinkásoszitiagiokkfént a fontos közüze-
mekben az ország érdekeit szolgálhassák, 
szükség esetén karhatalmi szolgálatokkal a 
inépvagyont megóvhassák és a belrendet biz-
tosítsák. Annál is inkább visszatarthatok ezen 
fiatalabb korosztályú katonai egyének, mert. 
a népkormány meg van győződve róla, hogy 
ez a lelkes ifjúság önként is a haza szolgála-
tába szegődik, hógy a belső termelés fölépíté-
se és az ország betrendje minél gyorsabban 
és erélyesebben biztdsilható legyen. 

A visszamaradiottak ezen hazafiúi áldo-
zatkészségét az ország és a magyar kormány 
azzal fogja meghálálni, hogyha földbirtokpo-
litikai reformjánál ezen katonai egyéneket 

külön és számottevő előnyökben fogja része-
szes zenekarok, továbbá a hadrakelt seregtői 
iiteni. 

A kerületi hadosztály, valamint az ösz-
esetleg bevonuló zenerészlegek, továbbszolgá-
ló és egyéb önként visszamaradó személyzete 
további intézkedésig a póttesteknél megma-
radnak. 

Az elbccsátandók elbocsátásuk előtt or-
vosilag megvizsgálandók. A ragályos és nemi 
betegségben szenvedő egyének nem bocsát-
hatók el. Ily beteg a legközelebbi katonai, il-
letve polgári kórháznak, egészségi állapotuk-
hoz mérten, azonnal átadandók. 

'Minden szabályosan elbocsátott legény-
ségi állományú egyén: 

a) 10 napi zsoldot cs élelmezési Váltsá-
got kap. 

b) Aki állandó lakhelyén megérkezve, a 
közigazgatási hatóságnál jelentkezik és sza-
bíilyszerii elbocsátását a fenti igazolvánnyal 
igazolja, ezen hatóságtól további 30 napi 
zsolddt és élelmezési váltságot kap, amely á 
közigazgatási hatóságoknál 1918. évi decem-
ber hó 1-től kezdve folyósittatik. 

e) Azon ipari munkások, akik a munka-
közvetítő szervnél történt kötelező jelentkezés 
és szorgos kutatás után munkát nem talál-
tak, egy még külön rendeletben meghatáro-
zandó munkanélküli segélyezésben részesül-
nek. 

di) Azon munkások, akik illetékes pót-
testeiknél már jelentkeztek, vagy az üzemek-
ből történt elbocsátásuk igazolják, amig ré-
szükre valahol munkaalkalom kinálkozik. a 
munkás-otthonokban hajlékot találnak. 

A rendelet további részeiben gondosko-
dik az elbocsátandó legénységnek az elbo-
csátásáig való jó és kiadós élelmezéséről, ru-
házatáról, elhelyezéséről. 

Sarkoiieof vezérkarával 
egyiitl elfogták 

Bécs, november 8. A Zeitnak jelentik 
Budapestről): Sarkotic 'vezérezredest, Bosz-
uia kormányzóját, aki október 26-á;n elhagy-
ta Szeraijevót, a Száva me&tti Bródban ve-
zérkarával együtt elfogták. Kísérő legénysé-
gét — körülbelül 600 embert — lefegyverez-
ték. 1 

Nagy délszláv sereg 
Laibachnál. 

Bécs, november 8. Laibachíban és kör-
nyékén 200,000 főnyi délszláv hadisereg áll. 

József főherceg a hazatérő 
katonákért 

Budapest, november 8. A Politikai Hír-
adó jdlenti: A hazatérő (katonák támogatása 
érdekében a társadalom által megindított 
gyűjtéshez ma Habsburgi József 50,000 ko-
ronával járult hozzá, amell'y összeget Libits 
Adolf jótszágkórmányzó utján juttattak a mi-
niszterelnök kezeihez. 

Horthy Miklós Habsburg Károlynál 
Bécs, november 8. Habsburg Károily ma 

délelőtt külön kihallgatásom fogadta Horthy 
Miklós volt ffio'tta,parancsnokot és mint a hi-
vatalos jelentés közli, „szolgálatonkivüii" el-
lentengernagy ot. 

Scheidennann a német birodalmi 
kancel lár? 

Bécs, november 8. Itteni, politikai körök-
ben az a Jár terjedt el, hogy a német hadi-
kabinet lemondott és Scheidemann birodalmi; 
államtitkár lett a birodalmi kanvelár. 


