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Szeged földet ad a hadbavonultak hozzátartozóinak. 
— Az áprilisi közgyűlés. — 

(Saját tudósítónktól.) Kedden délelőtt 
tartotta meg a tanács közgyűlést előkészítő 
ülését dr. Cicatricis Lajos főispán elnöklésé-
vel. A tárgysorozatot túlnyomó részben in-
dítványok dominálják- Öt indítvány fölött kell 
majd a közgyűlésnek1 határozatot hozn?. 
Bizonyára általános tetszésre fog találni a 
tanácsnak az a javaslata, hogy a város föld-
höz juttassa a hadbavonultak hozzátartozóit. 

Dr. Gerle Imre a hústalan napok eltör-
lését célzó indítványára vonatkozólag a ta-
nács javasolja, hogy a közgyűlés irjon föl a 
miniszterihez az inditvány értelmében a hus^ 
talan napok eltörléséért. 

Dr. Kószó István kedden a következő 
indítványt nyújtotta be a polgármesterhez: 

Nagyságos Polgármester Ur! A városi 
közgyűlés határozata alapján 3 fizetési elő-
legben részesült tisztviselő abban az esetben 
sem részesülhet 24 hónap előtt ujabb fize-
tési előlegben, ha ez alatt, a 24 hónap alatt 
visszatörlesztendő előlegét hamarabb vissza-
fizette. E határozat minden erkölcsi és jogi 
alapot nélkülöz, ímert minden tisztviselőt 
megillet a fizetési előleg, akinek nincs fize-
tési előlege, tehát különösen most. a világ-
háború által a fix fizetésű hivatalnokokra 
zúdított an3mgi nyomás idején e — szerin-
tem — elhibázott közgyűlési határozat két-
szeresen érezteti hátrányos hatását,- tehát 
tisztelettel indítványozom: mélóz.tassék a 
legközelebbi közgyűlésen a vonatkozó köz-
gyűlési határozatnak a háboru tar tamára 
leendő fölfüggesztését kimondani és föleb-
bezésre és kormányhatósági jóváhagyásra 
való- tekintet nélkül ezen hozandó határoza-
tot végrehajtandónak kimondani, esetleg pe-
dig a sérelmes határozatot teljesen hatályon 
•kivül helyezni. 

A tanács javasolja, mond.ia ki a köz-
gyűlés, hogy fölhatalmazza a tanácsot, hogy 
az előlegek visszafizetése esetén egy év 
multán is adhat ujabb fizetési előlegeket. 

Oblúth Lipót a város februári közgyű-
lése elé indítványt terjesztett „bizonyos va-
ros: földek eladásáról." A közgyűlés az in-
dítványt kiadta a gazdasági szakbizottság-
nak véleményezés végett. A tanács keddi 
ülésén Bokor Pál helyettes-polgármester is-
mertette a gazdasági szakbizottság javasla-
tát. A gazdasági szakbizottság nem javasolja 
nagyobb földterületek eladását és az indit-
vány fölött napirendre-térést indítványoz a 
közgyűlésnek- A határozat indokolása sze-
rint a városi földek nagyobb tömegben tör-
ténő eladása megbolygatná a mai bérleti 
rendszert, ami nagy .károsodással járna a 
bérlőkre nézve. A bérlettől megfosztott kis-
gazdák ugyanis kénytelenek lennének innen 
az ország más részébe elmenni, meg lévén 
fosztva a munkaalkalomtól, ezenkivül pedig 
földspekulációra is adna alkalmat a nagyobb 
földterületek eladása. A bizottság azon a véle 
ményen vari, hogy szó lelhet kisebb városi 
földek eladásáról, amelyek kezelése nehéz és 
nem kivánatos, .mint például a citekföldek is. 
Az ilyen földterületeket eladbafná a város 
a hadbavonultak hozzátartozóinak. A tanács 
mindenben hozzájárult a gazdasági szakbi-
zottság javaslatához és ilyen értelmű javas-
lattal terjeszti az indítványt a közgyűlés elé. 

Dr. Dettre János tiszti ügyésznek több-
termelésre vonatkozó ismeretes indítványára 
a gazdasági szakbizottságnak az a vélemé-
nye, hogy a bérleti szerződéseknek az Indít-
vány szerinti módosításánál egy bizottság 
működjön közre. A tanács magáévá tette a 
szakbizottság javaslatát. 

Zombori Antal nyug. tanácsnok azt in-
dítványozza, hogy a város 500 hold földön 
burgonyát termeljen. A gazdasági szakbi-

zottság javasolja az inditvány elfogadását. 
A tanács az indítványt ilyen értelmű javas-
lattal terjeszti a közgyűlés elé-

Bokor Pál helyettes-polgármester refe-
rálja. hogy Abaujtorna vármegye törvény-
hatósága föliratot intézett a kormányhoz, a 
melyben az ipari és kereskedelmi cikkek 
rnakszimálását kéri. A föliratot a vármegye 
megküldte a társtörvényhatóságoknak is, 
hozzájárulás végett. A tanács a fölirat >t 
pártoló javaslattal terjeszti a közgvlüés elé. 

Dr. Gaal Endre az ujabb alapítványok-
ról kiállított alapítóleveleket mutatja be. A 
Szegedi Ketiderfonógyár 50.000 koronás ala-
pítványt tett az ipari munkásoknak külföl-
dön való kiképzésére. Mutter József 15.000 
koronás" alapítványt tett a szegény tanulók 
ruházatára és 10.000 koronát a városi felső-
kereskedelmi iskola jó tanulóinak. Winter 
Ármin és Fischof Henrik 1000—1000 koro-
nás alapitványt tettek. A város köszönetét 
nyilvánítja az alapitóknak áldozatkészségük-
ért-

A szegedi római katolikus plébánosok 
az évi 700 koronás káplántartási illetéknek 
fölemelését kérték a drágaságra való tekin-
tettel. A tanács az illetéknek személvenkint 
számított 300 koronás fölemelését javasolja 
a háboru tartamára. Szegeden jelenleg hét 
káplán van, tehát az illetékfölemelés 2100 
kor. megter.heltetést jelent a városra nézve. 

Wilson felhívása 
az amerikai néphez. 

— „Amerika az eljövendő békéért vette 
föl a harcot." — 

ROTTERDAM, április 17. A Reuter-
iigynötoség jelenti Washingtonból-' Wilson 
elnök fölhívást intézett az amerikai néphez, 
amelyben a háborúba való belépés után ad 
tanácsot nemzetének. Ugy látja, — mondja 
— hogy Amerika- nem csupán önző élet-
érdekeikért (kezdi a harcot, hanem az embe-
riség jogaiért és az eljövendő békéért vette 
föl a harcot. Hogy eredményt rjen el, hadi-
létszámra kell emelni a flottát és a had-
sereget, de ennél még soskikal többet kell 
tenni. Nemcsak Amerikának kell magát föl-
fegyvereznie, hanem segiftenie -kell ebben 
szövetségeseit is. A hajógyárakban száz-
számra kell készíteni a hadihajókat, hogy 
ezek segítségével a német buvárihajók elle-
nére is bőségben szállíthassanak a szövet-
ségeseknek muníciót, ruhaneműt, fölszere-
lést, nyersanyagokat é s élelmet. Élelmisze-
rekre a szövetségeseknek még a háboru 
után is szükségük lesz. Fölhívja a katonai 
szolgállatra nem kötelezhető ifjaikat és öre-
geket, hogy teljes erővel sigtsenek a mezei 
munkákban, nehogy munikásihány álljon be. 
Külön fölhívást intéz Wilson a déli farmerek-
hez, hogy nagy tömegben állítsanak elő 
gyapotot. 

A miniszterelnök válasza 
az ellenzéknek. 

Értekezlet a munkapártban. — Gróf Zichy 
János bejelentette kilépését. 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 
A munkapárt kedden este gróf KhuenHéder-
váry Károly elnöklésével értekezletet tartott. 
Az értekezlet megnyitása után az elnök be* 
jelenti, hogy gróf Zichy Jánostól a követke-
ző levelet kapta: 

Kegyelmes Uram! Vonatkozással az 
„Az Est" cimü lapban közzétett nyilatko-
zatára, van szerencsém becses tudomására 
hozni, hogy amikor fentartom azon elhatá-
rozásomat, hogy a munkapárt kötelékében 
megmaradok, egyúttal kijelentem, hogy a 
Nemzeti Munkapárt Országos Köréből ki-

Vizsgálat indult Miklós nagy-
herceg ellen a mazuri csata miatt. 

Stockholm, április 17. A Ruszkoje Szlovo 
jelenti: Miklós nagyherceg ellen megindult 
a vizsgálat ama vád alapján, hogy ő volt az 
oka a Mazuri tavaknál szenvedett vereség-
nek. 

Midőn arra kérem Excellenciádat^ 
hogy ezen elhatározásomat a pártkör tag-
jainak tudomására hozni szíveskedjék, va-
gyok magamat Excellenciád további jó-, 
indulatába ajánlva kiváló tisztelettel gróf 
Zichy János. 

A levél felolvasása után az elnök ki-
jelentette, hogy mivel gróf Zichy levonta az 
ügy konzekvenciáját, a további tárgyalás fe-
lesleges. A levél tartalmát az értekezlet tu-
domásul vette. Majd .gróf Tisza István mi-
niszterelnök emelkedett szólásra és a követ-
kezőket mondta: 

— Nem szeretnék tovább belemélyedni 
ebbe a békaegérharcba, mely a nagy világ-
háború eseményei között a magyar közélet-
ben kifejlődni látszik és ezért bárminemű 
polémiába bocsájtkozni azokkal, akik a leg-
utóbbi időben e kérdéssel kapcsolatban az 
ellenzéki részről véleményt nyilvánítottak. 
Röviden csak két kijelentésre szorítkozom. 
Legutóbbi beszédemből először is felolvasom 
azt a passzust, amely az ellenzék vezéreit 
arra inditotta, hogy őfelsége előtt az ismert 
lépést megtegyék. Ebben a passzusban eze-
ke: mondtam: 

„Engedjétek meg, hogy hallgatással 
mellőzzem azt a rendszert, vagy labirintusát 
a jól értesült suttogásoknak, a titkosan ki-
fejtett félhazugságoknak, melyek a kihallga-
tások körül lefolytak. Igazán én szégyellem 
magamat, hogy a magyar közéletnek vezető 
tényezői körül ilyen rendszere a politikainak 
látszó akcióknak kifejlődött." 

Ez az eredeti szövege, az én kijelenté-
semnek. Most kérdem, lehet-e joggal azt 
mondani, hogy akkor, amikor én a politikai-
nak látszó akciókról beszéltem, hogy én ez 
alatt azt értettem, hogy őfelsége mit mon-
dott az audiencián az ellenzéki vezéreknek. 
Én ezt nem hiszem és ezért egyszerűen kon-
statálom. hogy mindenki előtt világossá te-
gyem, hogy értettem a kicsinyes pletykák-
nak egész nagy tömegét, amely ar ra irá-
nyult, hogy a küszöbön álló kormányválság-
nak és a jelenlegi kormány elejtésének hirét 
hozzák be a lapokba. 

A másik észrevételem Andrássynak a r ra 
a kijelentésére vonatkozik, mely szerint most 
már őfelségének egy általuk nyilvánosságra 
hozott állásfoglalásával állunk szemben, a 
mely a kormány állásfoglalásával nem egye-
zik, minél fogva tehát, mint ő mondja, nincs 
meg az alkotmányos kormányzás azon elő-


