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Szeged, 1917. november 30. mSMAQYA&omzm 

Öt kerületet kap Szeged az uj választójogi törvényben 
(Saját tudósítónktól) Városszerte keltett 

örömet és közmegelégedést, annak idején az 
a memorandum, amelyet dr. Kószó István 
országgyűlési képviselő intézett dr. Vázsonyi 
Vilmos igazságügyminiszterhez a szegedi 
választókerületek beosztása dolgában. A me-
morandum tudvalevőleg alternatív beosztási 
tervezetet készített és pedig javaslatba hoz-
ta. hogy Szeged városa hat, vagy öt. de leg-
íalább négy országgyűlési kénviselőt küldjön 
arra való tekintettel, hogv a legutóbbi össze-
írás szerint 13.279 választója van Szeged 
városának és ezek száma bizonyosan szapo-
rodni fog. 111? a háború megszűnik és Külö-
nösen akkor, midőn a Tisza-féle választói 
jogosultságot jelentékenyen kiterjesztik. A 
memorandum szerint abban az esetben, ha 
hat választó kerület lenne, a következő ke-
rületbeosztás lenne helyes: 

I. Első \á!asztó kerület lenne a Tisza 
Lajos-köruton belüli rész a Dugonics-tér és 
Somogyi-utca által határolt terület Újszeged 
del együtt, a mostani első körzet, ahol ma 
van 1582 választó. 

II. Második választó kerület lenne a két 
körút között a II. közigazgatási kerület és a 
III. közigazgatási kerületnek a Kálvária-ut-
cáig terjedő része, a mostani első kerület 2. 
és 3. körzete, ahol ma van 1982 választó. 

III. Harmadik választó kerület lenne a 
mostani III. közigazgatási kerületnek a Kál-
vária-utcától az 'Erzsébet-rakpart és Bánom-
kertsor által határolt része, igv a Tisza LaJ 

jos-körut, Dugonics-tér és Somogvi-utca ál-
tal 'határolt része, vagyis az 1. kerület 4 kör-
zete, 1082 vámsztó. 

IV. Negyedik választó kerület lenne a 
mostani IV. közigazgatási kerület és a VIII. 
közigazgatási kerület, Felsőtanva együtt, 
1820 választó. 

V. Ötödik választó kerület lenne az V. 
közigazgatási kerületnek a Pacsirta-utca, 
Kossuth Lajos-sugárut. Londoni-körut által 
határolt része, igy a VI. közigazgatási kerü-
let, 2313 választó. 

VI. Hatodik választó kerület lenne a VI. 
közigazgatási kerület a város körüli fekete-
föidekkel és a IX—a és IX—b kerület (Alsó-
tanya), 3368 választó. 

Kószó tervezetét a legjobb időben jut-
tatta az igazságügyminiszter elé. ugy. ihogy 
az uj törvény adatainak összeállításánál a 
legteljesebb figyelemben és méltatásban ré-
szesülhetett. Értesülésünk szerint kikérte az 
igazságügyminiszter dr. Kelemen Béla főis-
pán véleményét és a legapróbb részletekig 
menő adatokért a hatósághoz fordult. Tasch-
ler Endre főjegyző állította össze a jelentést, 
amelyet Vázsonyinak elküldtek. Mindezek 
egybevetése alapján az uj törvény — jól 
informált helyen nyert értesülésünk szerint 
— ötben állapította meg a szegedi vá\dsztó-
keriUetek számát. 

Ez a szám sem jelenti a szegedi jogos 
igényeknek teljes kielégítését, mégis a sze-
gedi érdekeknek és jelentőségnek olyan el-
ismerése egv korszakalkotó, országos reform 
megvalósításakor, aminőhöz ritkán van sze-
rencsénk. Ha valóban igy lesz. nagv érdeme 
Koszénak, aki helyes érzékkel tapintotta ki 
a legeiső és legsürgősebb képviselői feladatát. 
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Szeged decenjberí szénellátása. 
— lefoglalt a hatóság négy vagon szenet. — 

(Saját tudósítónktól.) A szegedi szén-
elosztó bizottság csütörtökön arról értesült, 
hogy Szegedre négy vaggon szén érkezett, 
amelyei tulajdonosa minden valószínűség 
szerint árdrágító célokra akart felhasználni. 
Az állomáson tényleg meg is találták a négy 
vagon szenet, amely különböző elmekre ér-
kezett, de amelyet egy ember rendelt meg. 
Azonnal jelentették ezt dr. Somogyi ÍSzil-
veszter polgármesternek, aki elrendelte a 
négy vagon szén azonnal való lefoglalását. 
A lefoglalás nyomban meg is történt, sőt 
intézkedett a szénelosztó bizottság- a legna-
gyobb széninség idején érkezett szén szét-
osztásáról is. 

A szenet, mint a szénelosztó bizottság 
megállapította, Bleier Sándor rendelte meg, 
vagononkint külön cimre. valószínűleg .azért, 
hogv könnyebben elkerülhesse az ellenőrző 
hatóságok figyelmét. Ennek a négy vagon 
szénnek története, ha figyelembe vesszük azt, 
hogv a szénszállítások két hét óta egyálta-
lán szünetelnek és a bányák és bizottságok 
a közérdekű vállalatok rendeléseit sem tel-
jesítik, egyenesen szenzációs. (Megállapította 
ugyanis a szénbizottság, hogv a kérdéses 
négy vagon szén eredete a petrozsényi kincs 
tári bányákban van. Bleier Sándor a szén 
vagonjáért állítólag 1800 koronát, zsírt és 
egyéb élelmiszereket fizetett. Nyilvánvaló 
tehát. Ihogy ez a lefoglalt négy vagon szén 

méregdrága áron került volna forgalomba a 
nagv hidegek ideién. 

A négy vagon szén közül egv, mint már 
megírtuk, magának Bleier Sándornak elmé-
re érkezett, mig a másik három vagont hoz-
zátartozói nevére címeztette. Igv jött egy 
vagonnal Rosncr Sándorné, egv másik Körösi 
Albert és egy Schweiger lAlbertné cimére. ' 

Hogy miképen jutott Bleier a négy va-
gon szénhez, még nincs megállapítva. Egy 
vagon szén eredete azonban már tiszta. Ezt 
a vagon szenet Vágó Rezső budapesti szén-
kereskedő küldte Bleiernek. Valószínűnek lát-
szik, hogy Vágó sem azért expediálta a 
szenet a nagy széninség ideién Szegedre, 
hogv a szegediek meg ne fázzanak, hanem, 
hogy itt busás haszonnal adion tul rajta. A 
másik három vagon szén eredetét most tisz-
tázza a hatóság. 

A lefoglalt négy vagon szenet meg csü-
törtökön felosztotta a szénbizottság. Egy 
vagonnal a felsőtanyai iskolák kapnak belő-
le, amelyet a tüzianyag hiánya miatt tudva-
levőleg néhány nappal ezelőtt bezáratott 
Jánossy Gyula tanfelügyelő, amint erről an-
nakidején a Délmagyaraúszág beszámolt. A 
•második vagon szenet az állami és városi fő-
gimnázium között osztotta szét a polgár-
mester. mig a harmadik vagon szénből a fő-
reáliskola, vakok intézete, két konviktus és 
a református iskola részesedtek. A negye-

dik vagon szenet pedig az internátusok kö-
zött osztották föl. 

Vértes Miksa szén-nagykereskedő, a 
szegedi szénbizottság előadója eljárt a város 
szénellátása ügyében Budapesten, az Orszá-
gos Szénelosztó Bizottságnál Utja Szeged-
nek teljes eredményeket hozott, amennyiben' 
— véleménye szerint — biztató ígéreteket 
kapott a város széiieliátására vonatkozólag. 
Még december hó folyamán érkezni fog 
ugyanis a polgármesteri hivatal cimére. de 
kizárólag a városi intézmények részére 25 
vagon szén. Vértes Miksa cimére. az állami 
intézetek ellátására 15 vagon szén és 35 va-
gon szenet fognak kiutalni a közönség ellá-
tására. Nem akar a közönségben vérmes re-
ményeket kelteni. — mondta nyilatkozata 
során — de n közönség türelme és ezt a leg-
nagyobb bizakodással mondhatja, meg fogja 
teremni gyümölcseit. A szegedi közönség 
nem lesz rosszabbul ellátva a budapestinél 
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Az angolok sikertelen 
vállalkozása nyugaton. 

BERLIN, november (29. iA nagy főihadi-
szállás jelenti: Rupprechf trónörökös had-
csoportja: Marokentöl nyugatra erös ro-
hamcsapátaink a belga árkokból ejgy tisz)tet, 
negyvenhat főnyi' legénységet és két gép-
puskát hoztak magukkal. Pölkapelle és Be-
celaire és Gheluvelt között egész nap érős 
tüzelés folyt. Arrastől keletre fcikozott tü-
zérségi tevékenység. Cambraytól délnyu-
gatra tegnap a harc elpihent. Nouvre és 
Bourlon között, Fontainenéí és Crevecoeur 
mellett a tűz időnkint fokozódott. Az ango-
lok Camtirayt is lőtték. Kisebb előtéri csa-
tározásokból foglyokat és géppuskát szállí-
tottunk be. 

A német trónörökös hadesoportja: 
A tü(Z délután a Maas mindkét partján feS-
éledt; féltderitéseink erőteljesen folytak le. 
Diepenél visszavertünk egy francia előre-
törést. , i 

Keleti harctér és Macedónia: Nincs kü-
lönös esemény. 

LUDENDORFF, első főszállásmester, 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Visszavertünk olasz 
támadásokat. 

BUDAPEST, november 29. (Közli a 
miniszterelnöki sajtóosztály.) A Bfrenta 
mentén és a Tómba hegyein visszavertünk 
olasz támadásokat. Egyébként nincs jelen-
teni való. 

A VEZÉRKAR FÖNÖKE. 
BERLIN, november 29. iA nagy főhadi-

szállás jelenti: A Breoita nyugat) partján és 
a Monté Tómban hegyi állásaink ellen in-
tézett olasz támadások meghiúsultak. 

LUDENDORFF, első főszállásmester. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.? 

ÓVÁS! 
Rájöttem, bogy az általam gyártott 

,,/Vlodiano-Cíubspecialité" szívarkahüvelynek 
utánzatai vannak forgalomban, amelyek elleti egyedül 
védetem a védjegy és az aláírásom pontos megf igye lése . 
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