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Emelkedtek az adó-
befizetések. 

— A közigazgatási bizottság ülése. — 

(Saját tudósítónktól.) A közigazgatási bi-
zottság kedden délután négv órakor tartotta 
dr. Somogyi Szilveszter polgármester elnök-
lésével november havi rendes ülését. Az ülé-
sen az egyes közigazgatási ágazatok vezetői 
tettek jelentést a mult havi viszonyokról. Az 
ülés lefolyásáról tudósítónk a következőket 
jelenti: 

Dr. Somogyi Szilveszter elnök megnyitja 
az ülést. Rack Lipót tb. tanácsos a polgár-
mesteri havi jelentést ismerteti, amit a bi-
zottság tudomásul vesz. 

Faur Kornél műszaki főtanácsos, az ál-
lamépitészeti hivatal főnöke jelentésében a 
közúti és közgazdasági forgalomnak már 
egyáltalán meg nem felelő algyői Tiszakomp 
helyére egy állandó jellegű közúti liid létesí-
tését javasolja. 

Alexander Lajos íőáiiatorvo, jelenti, 
bogy az állategészségügyi viszonyok a műit 
hóban jók voltak. 4 közvágóhídon leöletett és 
közfogyasztásra alkaimasruiK találtató!:: 577 
nagy marha, 338 uövendékmarba, ISI szopós 
borjú, 663 sertés, 5446 juh és 9 ló. 

Dr. Wolf Ferenc tiszti főorvos jelenti, 
liogv a közegészségiig./ viszonyok, ami a 
szokványos ragályos betegségeket iileii, — 
különösen a hasihagymáz és a vörheny; ille-
tőleg — elég kedvezőek voltuk. A hónap kö-
zepe táján a spanyú íátba nra a belterületen, 
mint a tanyán, — annak súlyos tüdőiobos for-
májában — járványszertileg lépett föl. A jár-
ványbizottság megalakulásává! a törvényha-
tóság területén a spanyolnátha járványt ki 
is mondták. A járványbizottság a legm'esz-
szebbmenö intézkedéseket léptette életbe, a 
melyeket annak idején a sajtó részletesen 
közölt. A belterületen a járvány már lezajló-
ban van, mig a külterületen még mindig tart. 

A népesedési mozgalom eredménye a 
következő volt: Élve született 93 íiu, 83 lány, 
összesen 176; halva született 1 íiu, 4 leány, 
összesen 5. Meghalt 182 íiu, 171 leány, ösz-
szesen 353. A népességi szaporulat — 177. 

Jánossy Qyula tanfelügyelő közti, hogy 
az iskolák és óvódák az elmúlt hónapban 
zárva voltak. Jelenti, hcgv a nem állami ta-
nítók rézsére 140,900 korona ruhabeszerzési 
segélyt fizettek ki. 

Tőrös Sándor pénzügyigazgató jelenti, 
hogy október hóban, az előző év október ha-
vához képest az egyenesadók 43,753 korona 
41 fillér emelkedést, a hadmentességi dijak 
892 korona 95 fillér csökkenést mutatnak. Az 
összes befizetési eredmény 42859 korona 46 
fillé(rre| kAdv&zőbb, Jövedelem-, /vagyon- és 
hadinyereségadóban 894020 korona 59 fillér 
emelkedés mutatkozik. Előiratott egyenes 
adóban 3006 korona 01 fillér, töröltetett 17236 
korona 34 fillér, elemi kár cimen pedig 33558 
korona 16 fillér. 

Dr. Harsányi Elemér főügyész jelentésé-
ben előterjeszti, hogy a törvényszéki fogház-
ban a rend, tisztaság és biztonság kifogásta-
lan volt. Szökési eset, járványos betegség 
nem fordult elő., A törvényszék fogházában 
jogerős Ítélettel 40 férfi, 29 ,nő; vizsgálati 
fogságban 75 férfi, 42 nő vott letartóztatva. 
Az elmúlt hónapban a kincstár javára 645 ko-
rona 67 fillért kerestek a rabok. 

A bizottság az előterjesztett jelentéseket 
tudomásul vette, mire az elnök az ülést be-
rekesztette. 
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— Minisztertanács. Budapestről telefonálja 

tudósítónk: A kormány tagjai kedden délután, 

Károlyi Mihály elnöklésével minisztertaná-

csot tartottak. 

— Némedy államtitkár nyugalomba vonul 

Budapestről telefonálja tudósítónk: Némedy 

Károly belügyi államtitkár megrongált egész-

sági állapotának helyreállítása céljából sza-

badságot kért azzá!, hogy szabadsága lejár-

tával nyugdíjazzák. 

— Az ország uj cime. Budapestről je-
lentik: A kormány megállapította az ország 
uj elmét, amely „Magyar Népköztársaság" 
lesz. A kormány elnevezése ezentúl: „Magyar 
Népköztársaság komi ánya." 

— Kinevezések. A hivatalos lap keddi száma 
közli, liogy Ligeti Béla és Újhelyi Sámuel 5. 
honvédgya.logezrebeli népfölkelő főhadnagyo-
kat. századosokká, dr. Czihula Átutal, dr. Gon-
czy Idemér 46. gyalogezredben, Tóth Miklós 
5. honvéd gyalogezredbeli hadnagyokat fő-
hadnagyokká nevezték ki. 

— A Nemzeti Tanács műszaki bizottsága 
a városháza bizottsági termében pénteken dél-
utáni 4 óraikor teljes ülést tart. . 

— Zeiss ezredes búcsúja a 46-osoktól. 
Sanimartinoi Zeiss Oszkár ezredes, a 46. gya-
logezred hősilelkü parancsnoka, aki 1915. jú-
lius 4-ike óta önfeláldozással és fáradhatat-
lan kötelességteljesitéssel vezette ezredét, el-
buesuzásakor a következő parancsot intézte a 
46-osokhoz: Hazátokba indultok a mai napon. 
Én is, mint német-osztrák állampolgár, hazáin 
ha térek vissza, mivel a mai nehéz időkben 
mindenkinek saját hazája a legdrágább. Több 
mint 3 év után útjaink elválnak s* az ezred-
parancsnokságot fíéder Béla századosnak 
adom át. 1915. jidins 4. óta életeken állva meg-
osztottam veletek szenvedést és örömet és 
.mindenkor csodáltam vitéziségtaket, áldozat-
készség tekét, valamint bogy mily emberfeletti 
módon viseltetek el fáradalmat és nélkülö-
zést's meghatva láttam a haza iránti szikla-
szilárd hüságtéket és szereteteteket. Büszkén, 
emelt fővel térhettek vissza hazátokba, mert-
katonai kötelességteket a háború utolsó pilla-
natáig oly fényesen teljesítettétek, mint talán 
egy másik ezred senn. Tárnátok továbbra is 
rendet és fegyelmet, hogy a hazátokban dúló 
zavarok mielőbb elüljenek és a jól megérde-
melt lékem u n ká la tokhoz visszatérhessetek. 
Gondoljatok az, ellenség előtt elesett hősi baj-
társaitokra, kik vérükkel és életükké! pecsé-
telték meg a, harctéren elért fényes sikereié-

U R Á N I A 
Telefon: 872. 

Szerdán és csütörtökön. • 

fl m \ M 

asszony 
filmregény 5 részben. 

Irta: Mar i i t E. 

A főszerepben: Edith Mülier. 

Előadások kezdete: 5, fél 7 és negyed 9 

órakor. 

kot. Legyetek továblp-a is pártfogói a hadiöz-
vegyeknek és árváknak és .gondoskodjatolk az, 
ezreid rokkantjairól. Legjobb kívánságom a 
jövőtökre, valamint szívélyes üdvözleteim kí-
sér hazátokba. Zeiss «. ik. 

— Olcsóbb a marhahús. A hatósági mé-
szárszék vzietosége elhatározta, liogy 1918. 
november 19-től kezdve a húsárakat 3 koro-
nával leszállítja kilogrammonként. Vagyis 
Szerdától kezdve a marha eleje 7 korona, a há 
tulja .9 koron i kilogrammonként. Ezeket a 
húsárakat igyekszik a hatóság lehetőleg mér-
sékelni, de legalább is megtartani. Egyidejű-
leg közli a hatósági mészárszék vezetősége, 
hogy a /Molnár Lajos-féle Tisza Lajos-köruti 
hatósági mészárszék megszűnt, ehelyett, azon-
ban a városháza és bérház közötti bódéban 
ugyancsak a fenti árban mérik a marhahús 
kilóját, 

— Szegedre jönnek a bécsi magyar 
leszámoló tisztviselők. Budapestről jelentik, 
hogy a Bécsben fen.tar.tott közös < gyenlegezé-
si hivatalból a magyarországi vasú ti intézetek 
testületileg kiváltaik. Az uj, önálló magyar 
vasúti, egyenlegezési hely felállítása iránt a 
tárgyalások már megindultak. Erős a re-
mény, minthogy a tárgyalások során már 
erről szó volt, hogy az egyenlegezési helyet 
Szegeden, a magyar vasutak központi leszá-
moló hivatalában fogják felállítani. 

— Vasutasok a szegedi szociáldemokrata 
pártban. A szegedi Máv. szolgák egylete no-
vember 16-án saját helyiségében értekezletet 
tartott, amelyen Gajzágó főellenőr indítvá-
nyára kimondotta, hogy az egyletet fölosz-
latja és belép a szaikszervezeti tanács és a 
szociáldemokrata párt keheiében működő Ma-
gyar Vasutas Szövetségbe. Ebből a célból leg-
közelebb nagy vasutasgyülést tartanak, mely-
re az összes kategóriákat meg fogják hívni, 
hogy az összes vasutasak egy szervezetben tö-
mörüljenek. 

— Elkészült a választójogi törvényja-
vaslat, Budapestről jelentik: A nemzetgyűlés 
határozata alapján a képviselőválasztásokról 
szóló törvényjavaslat nagyrészt elkészült. A 
törvényjavaslat 28 szakaszhói áll. Meg hízható 
értesülés szerint az országgyűlési választójo-
got a törvényhatósági és községi választójog-
gal egyesíti a javaslat. Eddig csak az ország-
gyűlési és törvényhatósági választójog volt 
egyesítve, a községi szélesebb alapokon nyu-
godott. Az egységes választójog kapcsán a 
törvényhatóságok és községek uj szervezeté-
rő! is törvény készük amelynek leglényege-
sebb intézkedése a viriliz-muis eltörlése lesz. A 
törvényjavaslat intézkedik a közgyűlések uj 
szervezéséről is. Az a szándék, hogy a közgyű-
léseken ne tisztviselő, főispán, vagy polgár-
mester elnököljön, hanem az országgyűlés 
mintájára, a közgyűlés maga válasszon tagjai 
sorából elnököt. A járások autonóm iáját já-
rási tanácsok fülállitásával szándékozik a kor 
mány megteremteni. 

— Megnyilt a leszerelő tisztek szociális 
irodája. A napokban alakult meg a Szeged és 
Vidéke nem tényleges tisztek bajtársi szövet-
sége és /máris 200 leszerelő tiszt jelentette be 
csatlakozását a szövetséghez. Ez a szám azon-
ban nemi végleges, mert a jelentkezések még 
elfogadtatnak folyó hó 23-ig. amikor is az 
aláírási i/vek,; .lezáratnak. -Egyidejűleg arról 
értesítenek bennünket, hogy a szövetség által 
felállított szociális iroda, működését megkezd-
te és elsősorban az állásközvetítést tűzte ki 
feladatául, bogy igy a leszerelő tiszteiket -mun-
kához, polgári foglalkozáshoz segítse. A szo-
ciális iroda legközelebb köriratilag fog a na-
gyobb cégekhez fordulni és ezúton is felhívja 
az összes piiuinkaadók.at, akiknek bárminő 
szakmában szellemi munkaerőre, van -szüksé-
gük, hogy erre vonatkozó ajánlataikat a be-
töltendő állás és fizetési feltételek megjelölésé-
vel dr. Nekich Richárd munkáisbiztositó i>énz-
tári igazgatóhoz, a szövetség titkárához (Tisza 
Lajos-körut 91. szám alá) mielőbb eljuttatni 
/szíveskedjenek. 

— Az iskolák megnyitása körül. Jelen-
tettük, hogy a járván,vlnzottság iiniegAUapitot-


