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Hollandia angol ellenőrzés alatt. 
Amsterdam, február 15. A hollandi sajtó 

egyre hevesebben panaszkodik Angliának a 

semleges kereskedelem ellen való intézkedé-

sei miatt. Nem múlik el nap, hogy az angolok 

egy-egy hollandi hajót tel ne tartóztatnának. 

A Holland—Amerikai-vonal gőzöseit, ame-

lyek Amerikával tartják líenn az összekötte-

tést, Ifolyton akadályozzák az angol tengeri 

hatóságok, amelyek kényszeritik ezeket a 

hajókat, hogy gyakran egy hetet is töltsenek 

az angol Deatban. Ott mind a postát, mind a 

rakományt, mind pedig az utasokat és a le-

génységet alaposan megvizsgálják. 'Nem tesz-

nek semmi különbséget eljárásukban, akár 

Rotterdamból indulnak a hajók Newyorkba, 

vagy ormán jönnek vissza. Hollandia angol 

ellenőrzés alatt áll, mert gyöngébb, mint 

Nagy-Britannia. Legutóbb még arra a me-

részségre is vetemedtek az angolok, hogy 

egy Hendersoti nevü angol alattvalót .a lon-

doni kormány mint hivatalos felügyelőt Rot-

terdamba küldött, Ihogy az ottani kikötőkben 

megfigyeléseket végezzen, vájjon nem érkez-

nek-e oda Németországnak szánt áruk. Mind 

ezek miatt? Hollandiában egyre nő az ellen-

séges induDat Anglia és az antant ellen. 

A Szuez csatorna felé. 
Bern, február 15. A Temps azt jelenti, 

hogy "40.000 főnyi török sereg van Szmimá-

ban és egész hadtest Koniában. Fz a város 

Konstantinápoly és Afepipo között fekszik a 

vasúti vonalon a Szuez-csatorna felé. 

OHenzivát minden fronton, 

— Angol vélemény a harctéri helyzetről — 

Rotterdam, február 15. 'Londonból jelen-

tik: Repington ezredes, az ismert katonai 

szakértő vezércikket ir a Times-ban; 

— Az elszigetelt katonai akciók — irja 

— nem lőhetnek döntö befolyással az általá-

nos helyzetre. Csupán egy minden fronton 

megindítandó parallel offenzívával lehetne 

döntő eredményre jutni. Az offenzívát nagy 

tüzérségnek és rengeteg municónak kellene 

támogatnia. A drótakadályok nagymértékű 

használata válságos helyzetbe hozta az of-

fenzívát, de a tüzérség fokozott munkája ké-

pes ezeket a defenzív készülődéseket meg-

semmisíteni ös akkor a gyalogságnak már 

csak az a feladata, hogy megszállja azokat 

a pozíciókat, melyeket az ellenség a tüzérség 

hatása alatt kiürített. A szövetségesek egyre 

nagyobb tüzérséget és muníciót gyűjtenek és 

az offenzíva már nem késhet sáká. Még egy-

szer ihangsitlyozanló. hogy a részleges of-

fenzívak csak felesleges erőpazarlást jelen-

tenek. 

Török hivatalos jelentés. 
Konstantinápoly, február 15. A Milli-

ügynökség hivatalosan jelenti: Az Irak-fron-

ton a török sereg egy angol-tábort teljesen 

klrülzárt. Az angoloknak 500 halottjuk van. 

Egyébként is nagy a veszteségük. A kauká-

zusi fronton állandóan folynak az ütközetek. 

A törökös két orosz repülőt leszállásra kény-

szer itettek. , 

Elsülyedt angol cirkáló. 
London, február 15. Az „Arethusa" cir-

káló a keleti parton aknába ütközött. Azt hi-

szik, hogy a cirkáló végleg elveszett. A le-

génység .mintegy tiz eijibere vizbeíuit. --

jV tanács folytatni kívánja 
a városi élelmezési üzemet 

Saját tudósítónktól) A városi tanács 

keddi, .közgyűlést előkészítő ülésén jelenték-

telenebb ügyek kerültek tárgyalásra. Na-

gyobb vitára csak a polgármester által elő-

terjesztett és a városi közélelmezési üzem 

meghagyásáról szóló javaslat adott alkal-

mat. A polgármester ugyanis a közélelme-

zési üzem további fentartását óhajtja, bizo-

nyos rendszerváltoztatással, amelyek a vá-

ros pénzéért aggódó és az eddigi rendszer-

rel elégedetlen közönséget aligha elégítik ki. 

A .tanács az előterjesztést — Balogh Ká-

roly és Taschler Endre kivételével — párto-

lókig kívánja a közgyűlés elé terjeszteni. A 

polgármester előterjesztése, amelyet Bokor 

Pál ismertetett, a következő: 

Tekintetes Tanács! A január havi köz-
gyűlés azt a határozatot hozta, hogy a 
város a liszt és halászat kivételével hagy-
jon fel minden közélelmezési üzemmel. 'Ezt 
a város hatósága a mostani rendkívüli vi-
szonyok között nem teheti meg, mert lehe-
tetlen elképzelni, hogyha elsőrendű élelmi-
vagy más elsőrendű életszükségleti cikk-
ben teljes hiány áll be a városban, hogy 
ezt a város hatósága közömbösen tűrje és 
lakosságát nélkülözéseknek tegye ki. A 
februári közgyűlésre tehát előterjesztés 
volna teendő, hogy előző havi közgyűlési 
határozat hatályon kivül helyezésével uta-
sitsa a közgyűlés a város tanácsát, ihogy 
a közélelmezést u város közörtségének ér-
dekében álló módon továbbúa is folytássa. 
A szükséghez mérten elsőrendű cletsziik-
ségleti cikkeket szakértők bevonásával vá-
sároljon, azokat kezelje és megfelelő mó-
don értékesítse, hogy minden ily közélel-
mezési ténykedésről és számadásról ba-

vonkint a közgyűlésnek .jelentést tegyen. 

Dr. Somogyi Szilveszter: Szeretném, 

ha a közgyűlés határozata hatályon kivül 

helyeztetnék. 

Taschler Endre: Nem helyezheti a köz-

gyűlés a másik közgyűlés határozatát hatá-

lyon kivül. 

Dr. Somogyi Szilveszter: Szokatlan, de 

mégis. . . 

Taschler Endre: Határozza el a közgyű-

lés, hogy miként történjék a közélelmezés. 

Dr. Somogyi Szilveszter: Nem akarunk 

olyan dologba belemenni, amelyhez ily nagy 

szervezet szükséges. 

Taschler Endre: Nem tudom, mibe aka-

runk belemenni, de egyszer csak benne le-

szünk. 

Balogh Károly: Testületi felelősség mel-

lett üzletet vezetni nem lelhet. Honnan tudjam 

én, itt a zöld asztalnál, hogy a megbízott he-

lyesen végzi-e a dolgát. Egyéni felelősséggel 

vezesse valaki a közélelmezést. 

Dr. Cicatricis Lajos elnök: A gazdász 

tulajdonképen csak kezelő. Olyan ügykör 

szakadt a nyakába, hogy az abszurdum. 

Bokor Pál: Szeged közgazdasági veze-

tését egy embernek kell felelősség mellett, 

minden egyéb munkától fölmentve, végezni. 

Ezt a kérdést a jelenlegi beosztással és sze-

mélyzettel megoldani tehetetlen. Külön ügy-

osztály létesitése volna szükséges. 

Dr. Cicatricis Lajos: A gazdász csak 

megbízást kaphat, nem pedig önállóan vezet-

Iiet özemet. Meg kell változtatni a rendszert, 

mert ekkora vagyont igy kezelni nem lehet. 

Balogh Károly: Az osztályvezető vezes-

se az ügyeket és intéztesse szervezetével. 

Bokor Pál: Az előterjesztés az, hogy a 

közélelmezés a város közönségének érdeké-

ben álló módon továbbra is fentartassék. A 

szükséghez mérten elsőrendű életszükségleti 

cikkeket szakértők bevonásával 'vásároljon, 

azokat kezelje és megfelelő módon értékesít-

se. A számadások ihavonkint a közgyűlés elé 

volnénak terjesztendők. 

Taschler Endre: Alkalmilag lehet ilyen 

üzemet folytatni, de állandóan nem kívána-

tos. , 

A tanácstagok szótöbbséggel elfogadták 

az előterjesztést. 

A közgyűlés egyéb tárgyait ismertetve, 
Bokor Pál polgármester-helyettes bejelenti, 
liogy a városi fürdő jövedelme nem felel meg 
a kívánalmaknak. Eddig fedezték ugyan a 
bevételek a kiadásokat, de csak azért, mert 
a munkabérek normálisak voltak. 1913-ban 
körülbelül hetvenegyezer korona volt a bevé-
tel, a kiadás pedig 1480 koronával több. az 
annuitást nem is számítva. Javasolja, hogy a 
fürdődijak husz százalékkal felemeltessenek. 
A felemelt árakat a jogerőre emelkedés utáni 
hónap első napján léptesse életbe a tanács. 
Bokor Pál ajánlja, hogy a fürdő tataroztas-
sák, miután a katonai hatóság göszönetének 
kifejezése mellett lemondott a fürdő további 
•használatáról. 

Balogh Károly: Az 1913. évi zárszáma-
dások során maga a miniszter hívta fel a fi-
gyelmünket arra, hogy a fürdődijak mérsé-
kelt emelése kívánatos volna. 

Bokor Pál: A fehértói halászat ügyében 
észrevételeket tett a belügyminiszter. 2200 
'hold területünk van, amelyet nem használunk 
ki teljesen. A tó sziksója kilúgozható. Bemu-
tatja a földmivelésügyi miniszter leiratát, a 
mely szerint a fehértói teriilet gazdasági 
megművelésre js alkalmas. Ezzel szemben a 
helyettes .polgármester megállapítja, hogy* a 
miniszteri tervezet 16.000 korona jövedelmet 
níutat ki. Ezzel szemben a város jelenlegi jö-
vedelme többet tesz ki 30.000 koronánál. A 
kérdés előkészítésére a jelenlegi idő is alkal-
mas. Felirat volna intézendő a tföldmivelés-
ügyi kormányhoz államsegély érdekében, 
hogy tógazdaságot lehessen berendezni. 

Dr. Cicatricis Lajos: Ebben az esetben a 
kinos belvízkérdés is megoldást nyerne. 

Bokor Pál : A város a hortobágyi tógaz-
dasággal érintkezésbe lépett. A tervezetet 
megküldik, ha ez megérkezik, a közgyűlés-
nek kellene felirni a földmivelésügyi kor-
mányhoz, hogy támogasson bennünket. Meg-
jegyzi végül a referens, hogv a javaslat most 
nem kerül a közgyűlés elé, csak ismertetni 
óhajtotta azt. 

Bokor Pál ismerteti a földmivelésügyi 
miniszter leiratát, amelyben a bevetMlen föl-
dek ügyében intézkedik a miniszter. Bejelen-
ti, hogy a szükséges intézkedések megtör-
téntek, a tanyákat 78 körzetre osztották; 
ilyen módon történik a földek kihasználása. 

Dr. Somogyi Szilveszter: Bizottságot 
alakítottunk, amelynek tagjait előterjeszté-
semre a főispán nevezi ki. A bizottság a 
munkaerők rekvirálását fogja végezni és a 
hadifoglyok felhasználása ügyében fog in-
tézkedni. 

Dr. Gaál Endre kulturtanácsos bejelenti, 
hogy Várhelyi József prépost köszönetet 
mond a tanácsnak az üdvözlésért. A prépost 
a püspök leveleiből arról értesül, hogy őfelsé-
ge ezzel a kitüntetéssel Szegedet óhajtotta 
megtisztelni. Javasolja, hogy a magasabb 
méltósággal járó többletkiadások fedezetére 


