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Nagyobbítják a 
szegedi pályaudvarokat. 

— Még ebben az esztendőben 
megkezdik a munkát. — A ke-
reskedelmi miniszter leirata. — 
(Saját tudó0ónktól.) A közigazgatási 

bizottság szokásos jelentésére leirat érkezett 
ma a városhoz a kereskedelmi minisztertől. 
A jelentésben vannak olyan, a város fejlő-
dését érintő fontos kérdések, amelyeknek az 
elintézése a kereskedelmi miniszter hatáskö-
rébe tartozik. Ilyen a szegedi pályaudvarok 
nagyobbitása, amit az évről-évre növekedő 
forgalom most már halaszthatatlanul szük-
ségessé tett. A közigazgatási bizottság je-
lentése kitér erre a kérdésre, a kereskedelmi 
miniszter pedig a leiratban pozitív választ 
ad, még pedig azt, hogy az államvasutak 
igazgatósága a szegedi pályaudvarok kibő-
vítésére vonatkozó terveket már elkészítette 
és a tervek fokozatos megvalósítását az 1913. 
évi költségvetés keretében fogják keresztül-
vinni. A nagyobbitás munkálatait tehát még 
ebben az évben megkezdik. 

A szegedi pályaudvarokon kivül a leirat 
'a bizottsági jelentés egyéb, többé-kevésbé 

jelentős ügyeivel is foglalkozik. Igy a város 
közúti alapjának állami segélyezésével, a téli 
kikötő kérdésével, a vasúti személy-dijsza-
•bással, az élelmiszerek kiviteli kedvezmé-

nyével, a kézi zálogüzletek államosításával, 
az ipari munkás-lakások kérdésével és végül, 
a vidéki statisztikai hivatalok fölállításával. 
Pozitív Ígéretet aoznban csak a pályaudva-
rok kérdésében tesz a miniszter, mig a többi 
ügyeket a jövő körülményeihez képest füg-
gőben hagyja. 

A közigazgatási bizottságnak február 15-
én kelt jelentésében — mondja a miniszteri 
leirat — a vezetésem lalatt álló minisztérium 
ügykörét illetőleg foglaltakra a következőket 
közlöm a bizottsággal: 

A város közúti alapjának állami segélye-
zése az 1913—1914. évi közúti költségelőirány-
zat megállapítása során fog megfontolás tár-
gyává tétetni. 

(A téli kikötőt illetőleg .megjegyzem, hogy 
annak létesítése a földművelési minisztérium 
ha táskörébe tartozik. 

A jelentések a vasúti személy dij szabásra 
vonatkozó részét illetőleg megjegyzem, bogi7 

a Máv. u j személyidijszaíbásában 'Szeged város 
kívánságai a lehetőség szerint figyelembe 
vannak véve. Azon kívánság, hogy a menet-
díjak 27 kilométer távolságig egyáltalán ne 
emeltessenek, természetesen nem volt teljesít-
hető, de a díjemelés oly mérsékelten történt, 
hogy az utasforgalomra káros visszahatást 
ne okozzon és az egyes nagyobb városok kör-
nyékén lakó közönség eddigi berendezkedését 
ne alterálja. E tekintetben igen messzeeső 
intézkedések történtek, mert nemcsak ,a me-
netdíjak igen mérsékelten emeltettek, de 
mérsékelt áru menettérti jegyek 2—3 napi ér-
vénnyel, mérsékeltáru 30 lapos füzetjagyek 
és még 28—63%-al .mérséklet áron havi bér-
letjegyek is rendszeresítettek. 

Az élelmicikkeik kiviteli kedvezményére 
nézve megjegyezzük, hogy élelmicikkek csu-
pán a szerződéses vámterületen kivül fekvő 
országokban való forgalomban áll fönn, 
mintegy 20—30 százalékos kiviteli kedvez-
mény a beviteli vám ellensúlyozása és a fo-
gyasztási terület kiterjesztése céljából. Bár-
mily jelenség tulaj donittassók is ezen díjked-
vezménynek. semmiesetre sem helytálló Sze-
ged városnak azon állítása, liogy az élelmi-
cikkek könnyebben érik el a külföldi, mint 
a hazai piacot. Ez annál kevésbbé felel meg 
a valóságnak, mert a budapesti vásárcsar-
nokba szállítandó élelmiszerekre is van en-
gedélyezve szállítási kedvezmény. Egyéb-
ként kijelenthetem, hogy a vámkülföldre 
rendelt élelmiszerekre vonatkozó díjkedvez-
mények alkalmas időpontban való beszünte-
tését kilátásba vettem. 

A szegedi pályaudvarok kibővítésére vo-
natkozó tervmüveietet a Máv. már elkészitet-
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te s a fokozatos végrehajtás az 1913. évi költ-
ségvetés keretében már megkezdetni tervezte-
tik. 

Az ipari munkáslakások ügyének rende-
zésére vonatkozó törvényelőkószitési mun-
kálatok már folyamatba tétettek. 

A kézi zálogüzletek államosításé nnk kér-
dése az 1881. évi XIV. törvénycikk esetleges 
revíziója során megfontolás tárgyává fog té-
tetni. 

Vidéki statisztikai hivatalok fölállításá-
nak kérdése alapos, előzetes elvi .megfonto-
lást és tárgyalást igényelvén, e részben eaidő-
szerint nyilatkozni módomban nem áll. 

Poincaré -
Franciaország uj elnöke. 

Pár is, január 17. 

(Saját tudósítónktól.) óráról-órára izgal-
masabban bontakozott ki az elnökválasztás 
eseménye. A harmadik szavazópróbán ú j ra 
csak Pams győzött 323 szavazattal Poincaré 
309 szavazatával szemben, néhány szavazat 
pedig a több jelölt között oszlott meg. Tekin-
tettel pedig arra, hogy az abszolút többség-
hez 324 szavazat szükséges, nyilvánvaló lett 
tehát, hogy a legérdekesebb küzdelem lesz a 
két vezető j elölt között. 

Combé ós Clémencau a legerősebben agi-
táltak Pams mellett s tegnap arra is történt 
kísérlet, hogy a republikánus fegyelem ér-
dekében Poincaré mondjon le, a miniszterel-
nök azonban nem volt hajlandó erre, szemé-
lyes kérdésnek tekintette most már a harcot 
a vele egy kabinetben levő földmivelésügyi 
miniszterrel szemben. 

A baloldali pártok, .mely Poincaré le-
mondását propagálták, este nagygyűlést tar-
tottak a szenátusban, bogy meghallgassák a 
Poincaróhoz küldött bizottság jelentését 
Százötven törvényhozó volt együtt rendkívüli 
izgalomban. Az a hir, bogy Poincaré minisz-
terelnök vonakodik jelöltségétől visszalép-
ni, valóságos tumultust idézett elő. Bissont, 
aki Poincaré magatartását akarta indokolni, 
többször zajosan félbeszakították. Hevesen 
kiáltották feléje: 

— Tönkretette a fegyelmet! Jelöltsége 
szégyen! Napoleon herceg jelöltsége óta ilyet 
nem értünk még! 

A teljes ülés végül lelkesen tüntetett 
Pams mellett, akit az összes republikánusok 
jelöltjének jelentettek ki. 

Poincaré barátai mindvégig remélték, 
hogy ma az első szavazásnál választják meg 
az elnököt, Ugy is lett. Pamts hivei azonban 
azt hitték, hogy nem fog abszolút többséget 
kapni. Ez is bekövetkezett, ugy, hogy az első 
szavazás után u j jelölések lettek. 

Az elnökválasztás délután egy órakor 
kezdődött igazán, amikor fölvonultak szava-
zásra. a szenátorok ós képviselők. Sors dönté-
se után a P. betűvel kezdődött a szavazás. 
Valaki ekkor hirtelen lekiáltott a. karzatról: 
— Éljen a király! Letartóztatták. 

•Az első szavazásnál Poincaré vezetett, 
közvetlenül Pams előtt, de mert a szavazatok 
száma kevesebb volt hattal Poincaré javára, 
mint amennyit .a törvény megkíván, ezért uj 
szavazás következett. 

Délután 6 órakor történt meg a második 
szavazás, amikor Poincaré megkapta az ab-
szolút többséget — 483 — Pams előtt, kire 296 
szavazat jutott, igy Poincaré lett Franciaor-
szág uj köztársasági elnöke. \ , 
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Nem lesz háboru. 
— Szófiai jelentés szerint Oroszország 
nyomást gyakorolt Törökországra és egyéb 
okok is bizonyítják, hogy a balkáni há-
boru nem ujul ki. — A nagyhatalmak át-

adták a portának jegyzéküket. — 

(Saját tudósítónktól,) Ha hihetünk an-
nak a hivatalos jelentésnek, amit Bolgár-
ország fővárosából röpitenek világgá, ugy 
megállapítható, hogy sikerült elkerülni az 
uj balkáni háborút és vér nélkül intézik el 
a már-már kiujult nagy ellentéteket. Szó-
fiából érkezik a hir, hogy Oroszországnak 
köszönhető elsősorban, hogy a balkáni vi-
harok elcsillapulnak. Oroszország nyo-
mást gyakorolt a portára és valósággal 
megfenyegette, hogy mindent kövessen el 
arra nézve, hogy vérontás nélkül, uj há-
ború elkerülésével egyezzék meg a balká-
ni szövetségesekkel. Törökországnak kü-
lönben annyi a belső baja, hogy a harcot 
fölvenni nem volna egyéb részéről, mint 
kockára dobni egész európai birtokait. S 
Törökország ama lépését, mely szerint a 
békés kibontakozást választja, föltétlenül 
befolyásolta a nagyhatalmak jegyzéke is, 
amit ma nyújtottak át a portának. A jegy-
zék átnyújtása után Bolgárország hivata-
los lapjai rendkívüli kiadást adtak dél-
után és jelentésük veleje, hogy a háboru 
veszedelmének vége, kizárt dolog Török-
ország részéről uj háboru viselése. 

Londonból jelentik: Diplomáciai kö-
rökből jelentik, hogy a nagyhatalmak 
egyiites jegyzékét Konstantinápolyban ma 
átadták. A késedelem oka nem,terheli Né-
metországot és nem igaz, hogy a konstan-
tinápolyi német nagykövet nem kapta meg 
kellő időben a szükséges utasításokat. A 
késedelemnek egyetlen* oka az volt, hogy 
a nagykövetek nem tudtak megállapodni 
az együttes jegyzék átnyujtásúnak módjá-
ban. A helyzetet most nyugodtabban íté-
lik meg. Egy balkáni delegátus a nagykö-
veti reunióból kiszivárgó hirek szerint 
Konstantinápolyban a nagytanács már 
hosszabb idő óta t a r t j a üléseit és hogy a 
békés megoldásra való kilátás jelentéke-
nyen fokozódott. Resid basa kijelentette, 
hogy semmi hirt sem kapott Konstantiná-
polyból. Arra a kérdésre, vájjon igaz-e az 
a hir, hogy a nagytanács már hosszabb idő 
óta együtt van, ezt felelte: 

— Meglehet, de sejtelmem sincs ar-
ról, hogy Konstantinápolyban mi történik. 

Bécsből jelentik: Minthogy ma már a 
konstantinápolyi német nagykövet is meg-
kapta a szükséges utasításokat, a hatal-
maik lépése a mai nap folyamán meg tör-
tént. A hatalmak már azért sem, mert az 
átnyújtandó jegyzéknek a szigetekről szó-
ló passzusa, amely szerint a szigetek sor-
sát a nagyhatalmak kezükbe veszik, meg-
győzhetik a törököket arról, hogy a nagy-
hatalmak szemük előtt tartják a törökök 
életbevágó érdekeit. 

Londonból jelentik: (A bolgár kor-
mány fölajánlotta Romániának azt a te-
rületet, amely Szilisztriától északra a ten-
gerpart pontjáig vonul és amely a mai ha-
tártól hat kilométerrel jobban délre esik. 
Szilisztria e szerint a bolgároké maradna, 
de ezek az összes erődítéseket lerombol-
nák. 

Bukarestből jelentik a bolgár-román 
konfliktuspól: A bolgár kormány önkénte-


