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üróf Andrássy nyilatkozatában végül 
megjegyzi, hogy Héderváryt hamisan inifor 
jrtálták arról, hogy az ő (Andrássy) király-
hoz való meghívása saját kérésére történt-e, 
vagy sem. — A lényeges mégis csak az, 
— folytatta Andrássy, — hogy kihallgatá-
som után a mai politikai helyzet megoldá-
sát ugyanabban látom, mint kihallgatásom 
előtt. 

A közigazgatási bizottság 
ülése. 

(Saját tudósítónktól.) Szeged közigaz-
gatási bizottsága kedden délután tartotta 
rendes havi ülését dr. Cicatricis Lajos fő-
ispán elnöklésével. Az ülésen a hivatalok ve-
zetői jelentést tették a múlt /hónapi ügyme-
netről. A jelentéseket a közigazgatási bizott-
ság tudomásul vette. 

Alexander Lajos főállatorvos jelentette, 
hogy az állategészségügyi viszonyok feb-
ruárban rosszabbodtak. Az I. és III. kerü-
letben száj- és körömfájás fordult elő. El--
hullott 25 ló, 5 szarvasmarha. 6 sertés- A 
vágóhídon levágtak 2319 nagy marhát, 12 
növendék marhát, 185 szopós borjut, 4153 
sertést, 286 juhot, 353 bárányt és 17 lovat. 
Szegedről elszállítottak 94 szarvasmarihát. 

Dr. Pálfy József árvaszéki elnök jelen-
tette, ihogy februárban az árvaszékihez 1355 
ügydarab érkezett, ezekből elintéztek 1329 
darabot. 

Dr. Wolff Ferenc tiszti főorvos jelen-
tette, hogy a közegészségügyi viszonyok 
februárban igen kedvezőek voltak. (Vörheny 
és roncsoló toroklob csak szórványosan je-
lentkezett. Februárban 89 fim és 92 leány 
született, meghalt 120 fiu és 95 leány. A je-
lentést a bizottság tudomásul vette. 

Faúr Kornél műszaki tanácsos arról tett 
jelentést, hogy a budapest—szegedi állami 
közút egyes szakaszait a t/lvizek ellepték 
és a közlekedést -megakadályozták. A .miü-
szaki hivatal a bajok ellen egyelőre semmit 
sem tehet. 

Tőrös Sándor kir. tanácsos, pénzügy-
igazgató jelentette, hogy februárban a -múlt 
év ugyanezen hónapjához képest az egyes 
adónemek jövedelmezőségében és pedig 
egyenesadóban 107.059 K 81. f. emelkedés, 
hadinentességi díjban 214 K 14 f. csökkenés 
történt. Az egyenesadóban mutatkozó több-
let oka, hogy a Szeged-Csongrádi takarék-
pénztár 96.600 K pénzintézeti tőkiekamatadó 
befizetése í. évi február hóban történt, ugy 
a mailt évben ugyanezen befizetés január 
hóban teljesíttetett. E szerint tehát az emii-
tett ágak jövedelmezősége a m-ult évi ugyan-
ezen havi eredményihez képest 106.845 IK 67 
fill. összeggel kedvezőbb. Jövedelemadóban 
107.420 (K 01 f. több. Februáriban, előirattak: 
egyenesadóiban 108.915 K 97 fillért, országos 
betegápolási pótadóban 15 K 56 f-t- Tárgy-
változás cimén töröltek: egyenesadóban 
14.797 K 41 f-t, országos betegápolási pót-
adóban 581 K-t. Behajthatatlanság elmén 
töröltek: egyenesadóban 11.327 K 86 fillért, 
országos betegápolási pótadióban 536 K 63 f-t. 
Házadómentességet egy esetben állapítottak 
meg; végül négy szegedi lakos részére 
2043 K 03 f. adóhátralék erejéig engedé-
lyeztek fizetési halasztást, vagy havi részlet-
fizetést. 

Hordnszky Miklós királyi ügyész, jelen-
tette, hogy a királyi ügyészség fogházában 
rend és tisztaság van, az egészségügy nor-
mális, az élelmezés kifogástalan, szökés nem 
fordult elő. 

A tanügyi jelenté® normális iskolai vi-
szonyokról számolt be. 

Néhány jelentéktelenebb tigv elintézése 
után az ülés véget ért. 

Négy indítvány a márciusi 
közgyűlés előtt. 

(Saját tudósítónktól.) Szeded törvény-
hat ósá,gi biziottsáiga szerdán délután tar t ja 
márciusi közgyűlését, amely elé kerülő ügye-
ket keddein délélőtt tartott előkészítő ülésén 
tárgyalta, le a tanács dr. Cicatricis -Lajos fő-
ispán elnök lésével, A keddi előkészítő ülésen 
a következő fontosabb ügyek ,kerültek a ta-
nács elé: 

Dr. Regdon- -Károly törvényhatósági bi-
zottsági tag azt az indítványt terjeszti a köz-
gyűlés elé, hogy takár az egészségű,gyí bi-
zottság keretében, akár külön -egy tüdoyész 
ellen küzdő bizottságot szervezzen, amelynek 
az lesz a föladaifardnSgy a tüdő vész elleni 
küzdelemmel -kapcsolatban állandóan eszmé-
ket vessen föl g terj-esszen elő. A tanács pár-
tolja -az indítványt és utasítást kér a bizott-
ság összeállítására. 

Dr. Cserő Ede Arany János születésének 
százéves évfordulója -alkalmából /t.etlt (indít-
ványt. Azt inditványiozza, hogy a közgyűlés 
Arany János emlékét jegyzőkönyvibe iktas-
sa, utasítsa a tanít ókat, hogy az iskolákban 
emlékezzenek -meg a nagy költőről és az i f jú-
ságéit Arany János . -müveinek -olvasására 
buzdítsák, A -tanács természetesen a legme-
legebbem pártolja az indítványt. 

A tanács a közgyűlésnek bemutatja a 
.Szegedi Kender fonógyár levelét, amelyben 
közli, hogy harmincezer .koronás alapítványt 
ít-esz -azoknak a liadiárvákn-ak részére" akik 
i-pari pályára szándékoznak lépni. A tanács 
javasolja, hogy a közgyűlés az alapítványt 
fogadja el és nyilvánítsa érte köszönetét, 

Tonelli 'Sándor azt indítványozta, liogy 
a nyár i szünidőre szegedi családok fogadja-
nak /magúikhoz egy-egy németországi áhít. 
Szeged -erről értesítse ta társtörvényliatósá-
gofcat, indítson országos -mozgalmat és a moz-
galom élére a. polgármester álljon. A tanács 
örömmel járul Tonelli indítványához. (Előbb 
arról is volt sző, hogy rn-ága a város is lás-
son vendégül néhány német fiút, de a tanács 
később -mégis ugy döntött, hogy az akciót 
teljesen a társadalomra bizza. 

Fodor Jenő adóügyj tanácsos indítványt 
adott be a közgyűléshez, -a tisztviselők hábo-
rús (segélyének felemelése érdekében. Indít-
ványában. -azt kéri, hagy a törvényhatósági 
bizottság a változott- árakra való tekintettel 
írjon föl a kormányhoz, hogy a köztisztvise-
lők 25—35 százalékos háborús- pótlékait 100 
százalékra emelje föl. -A -tanács ezt pártolj a, 
de nem kívánja .megjelölni, hogy hány per-
centtel emelje a kormány a pótlékot. 

'A volt városi tisztviselők özvegyei is in-
téztek beadványt a közgyűléshez 35 százalék 
háborús pótlók megszavazása iránt. A tanács 
ezt is javasolja. 

Végül a .Fehértó megduzzadt vizének le-
vezetéséről tárgyalt a tanács. Az ügyet Bokor 
Pál helyettes polgármester referálta. A tó 
levezető csatornája, -amiint azt egy műszaki 
bizottság megállapította, eliszaposodott, meg-
szűkült s -az ott termett solk nád jelentősen 
akadályozza a viz lefolyását. Egy váz alatt 
kaszáló gép beszerzésére lenne szükség, ami 
2360 koronába kerül, ezenkívül ia csatornát 
még ki kellene tisztítani. A tanács javasolja, 
liogy a csatorna tisztításának költségeit utal-
ványozza a közgyűlés, -egyben pedig irjon föl 
a földmivelócü'gyi miniszterhez, liogy -mint 
fofel ügyeleti hatóság, kötelezze az Ámaen-te-
sitő Társulatot a vadvizek levezetésére. 
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A képviselőház ülése. 
BudepeStről telefonálja tiuttsitónk: A 

képviselőház keddi ülését délután fél 4 óra-
kor nyitotta meg Szász Károly alelnök. Az 
ülés megnyitása előtt a baloldali folyosón 
a koncentrációs kabinet eshetőségeiről folyt 
a szó. Állítólag a munkapárt tagjait a szer-
dai ülésre táviratilag berendelték. 

Az ülés megnyitása után elnök jelen-
tette, hogy az összeférhetetlenségi bizottság 
gróf Bánffy Miklóst összeférhetetlennek nyil-
vánította. Bánífynak tehát nyolc napon be-
lül meg kell szüntetnie az összeférhetetlen-
ségi kot, vagy pedig le kell mondania man-
dátumáról. A Máz az elnök jelentését tudo-
másul vette. 

Megkezdődött a miniszterelnök jelenté-
sének tárgyalása-. Frey János néppárti kép-
viselő követelte, liogy a delegációkat hívják 
egyhe. Szóvátétte azt is, hogy az olasz há-
ború kitörésekor a vatikáni osztrák-magyar 
nagykövetnek is el kellett hagynia helyét. 
Kérdi a külügyminisztert, kivánja-e rendezni 
a vatikáni jogállást a háború után. Ezután 
áttért a katonai fölmentések kérdésére. Kö-
vetelte, hogy tegyék le a Ház asztalára a 
fölmentettek névsorát. — Hadd lássuk, kik 
azok a nélkülözhetetlenek- És hadd lássuk, 
milyen okok alapján és milyen vallásúak 
vannak fölmentve. .Nem antiszemita, de a 
névsorból meglátja a Ház, kik azok az ér-
tékes elemek, akik föl vannak mentve. 

Esti 7 órakor elnök figyelmeztette, hogy 
fejezze be beszédét, mert Sándor Pál össze-
férhetetlenségi ügyében ki kell sorsolni az 
összeférhetetlenségi zsűri névsorát. Frey 
erre határozati javaslatot terjeszt be, hogy 
a kormány mielőbb adjon be törvényjavas-
latot a katolikus autonómiára vonatkozólag. 

Elnök ezután a vitát megszakítja és 
kéri a Házat, (hatalmazza -föl őt, miután 
Beöthy Pál elnök beteg, hogy a 80 tagú ösz-
szef érhetetlen ségi nagybizottságban halál-
eset és mandátumról való lem-ondás követ-
keztében megüresedett 13 helyre a jelölést 
megejthesse. A Ház Rakovszky István, gróf 
Batthyányi Tivadar, gróf Andrássy Qyula és 
a miniszterelnök hozzászólása után a kivónt 
fölhatalmazást megadta. A vitát szerdán 
folytatják. Máriius 15-én szünet lesz, a szer-
dai ülésen pedig, ihogy a képviselők idejé-
ben elutazhassanak, már öt órakor áttérnek 
az interpellációkra. Ezután kisorsolták Sán-
dor Pál összeférhetetlenségi ügyében az ösz-
szeférihetetlenségi zsűrit, összesen 12 taggal, 
amelynek fele ellenzéki, fele pedig munka-
párti képviselők soraiból került ki. A bizott-
ság szombaton összeült és tiz szóval kettő 
ellenében kimondotta, hogy Sándor Pál nem 
összeférhetetlen. 

A Ház ülése háromnegyed 9 órakor vé-
get ért. , 
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