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LEGÚJABB. 
LUOANO: A Qiornale d'ftalia szerint 

Caiiiaux letartóztatására az adta meg az 
utolsó indító okot, hogy megtalálták egy 
beszédének kéziratát, amely olyan progra-
mot fejtett ki, amely a hadviselő Francia-
ország biztonsága ellen irányul és a francia 
államhatalom megbuktatására izgat. 

BERLIN: A Wolff-ügynökség jelenti:' 
Az angol csatornában ujabban 21.000 bruttó 
regisztertonna hajóteret sülyesztettíink el. 

BASEL: Az orosz kormány a vörös 
gárda segítségéve! a gyárak munkásainak 
15 százalékát besorozta és gépfegyverrel 
látta el. 

BERLIN: A birodalmi gyűlés mai ülésén 
elmaradt Hertling kancellár előre bejelen-
tett beszéde. Politikai körökben ugy tudják, 
hogy besteédét pénteken fogja elmondani. 

BERLIN: Stockholmba érkezett hirek 
szerint Lenin lemondott és a népbiztosok 
tanácsának elnökségét Trockljnak engedte 
át. 

BERLIN: 1917-ben az antant repülő-
gépekben 2647 repülőgépet és 244 léghajót 
veszített. A németek ugyan ezalatt az idő 
alatt csak 495 repülőgépet és 34 léghajót 
.vesztettek. 
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POLITIKAI HIREK. 
fe- Budapesti tudósítónk telefoníelenfése. -

(A király elfogadta Hadik lemondását.) 
v A Magyar Tudósító jelenti: A király ma 

délután 5 órakor egy óráig tartó magánki-
hallgatáson fogadta gráf Hadik János köz-
élelmezési minisztert. Gróf Hadik kihallga-
tásáról Bécsbe visszatérve a Magyar Há!z-
ban fogadta a magyar és osztrák sajtó kép-
viselőit és a következő kijelentéseket tette: 

— őfelsége kegyesen fogadta előter-
jesztéseimet és elfogadta lemondási kérel-
memet. 

(Hantos államtitkár Bécsben.) A Ma-
gyar Tudósitó jelenti: Hantos Elemér keres-
kedelmi államtitkár ma Bécsbe érkezett. 

(Makó üdvözli a kormányt.) Makó vá-
ros törvényhatósági bizottsága Návay Lajos 
indítványára elhatározta, hogy a kormányt 
üdvözli a választójog beterjesztése alkalmá-
ból. 

(A Károlyi-párt értekezlete.) A Károlyi-
párt kedden este érteketeletet tartott. Káro-
lyi bejelentette, hogy Balla Aladár inter-
pellációt jegyzett be a magyar hadsereg 
ügyéhen és felkérte Ballát, hogy álljon el 
az interpellációjától. Balla azonban Károlyi 
többszöri kérése dacára kijelentette, hogy 
ragaszkodik az interpelláció előterjesztésé-
hez. Károlyi erre megjegyezte, hogy Balla 
eljárása nem helyénvaló, mire Balla bejelen-
tette a pártból való kilépését és nyomban 
el is távozott a pártkörből. Ezután élénk 
eszmecsere indult meg a politikai helyzetről 
és elhatároteta a párt, hogy ragaszkodik a 
választójogi priuszhoz. 

L (Hir a választójogi blok bomlásáról.) 
A választójogi blok minden valószínűség 
szerint felbomlik. Károlyi és a radikálisok 
bent maradnak, a szocialisták és Vázsonyi 
kilépnek a blökból. Károlyi összehívta a 
végrehajtó bizottságot ülésre. 

(Interpelláció a GaíHlei-kör feloszlatása 
IQiatt.) Néhány nappal ezelőtt — a lapok 

érthető okból hallgattak róla — a kormány 
feloszlatta az egyetemi ifjak Gallilei-körét, 
mert állítólag a szocialisták munkabeszünte-
tási mozgalmát pártolta. Károlyi most inter-
pellációt jegyzett be a kör feloszlatása miatt 
és azért, mert a kör 19 tagját letartóztatták. 

(A Ház szerdai ölé e.) A képviselőház 
szerdai első ülése elé nagy érdeklődéssel te-
kint a politikai világ. Három sürgős inter-
pelláció és egy napirend előtti felszólalás 
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Szeged felirata az önálló magyar hadseregért. 
— A cseh támadások visszautasítása. — Szeged ne támogassa Kolozs-
vár föliratáf a határkiigazitásos békéről. — Négy indítvány a januári 

közgyűlésen. — 

lesz. Balla András az osztrák mértékadó kö-
rök és a közös külügyminiszternek a magyar 
ügyekbe való. illetéktelen beíeavatközása 
miatt intéz sürgős interpellációt a-miniszter-
elnökhöz, aki nyomban válaszolni fog. Az in-
terpelláció miatt Wekeflc bécsi utazását el-
halasztotta és esak csütörtökön jelenik meg 
kihallgatáson a királynál. Hi r szerint a mi-
niszterelnök nyilatkozni fog a kormány ka-
tonai programjáról és az általános politikai 
helyzetről is. 

(Saját tudósítónktól.) Szeged tanácsa 
kedden délelőtt tartotta meg közgyűlést elő-
készítő iilését dr. Somagyi Szilveszter pol-
gármester elnöklésével. Az előkészítő tanács-
ülés anyaga szerint a januári közgyűlés nem 
lesz túlságosan nagy s ha a közgyűlések sGr-
sát intéző szeszélyes véletlen közbe nem jön, 
hevesebb viták nem igen lesznek. A januári 
közgyűlésre interpelláció egy sem, inditvány 
pedig csak négy érkezett be, amelyek tár-
gyalásán igen hamar túleshet a közgyűlés. 
Kiemelkedő pontja a tárgysorozatnak az a 
tanácsi előterjesztés, amely az önálló mctgyar 
hadsereg fölállítását kéri. Vita azonban ter-
mészetesen itt sem várható; ezt a pontot 
előreláthatólag egyhangúlag elfogadja a köz-
gyűlés. Érdeklődésre tarthat még számot az 
a javaslat, hogy Szeged Pest-megyéhez ha-
sonlóan tiltakozzék a cseh pimaszkodások el-
len és hogy ne csatlakozzék a város Kolozs-
vár törvényhatósági bizottságának ahhoz a 
határozatához, amely Romániával szemben 
IhatárkiigazitáSQs békét sürget. A szinügyi 
bizottságnak azt a javaslatát, hogy az ujabb 
hely átemelés után most szüntesse meg a kon-
zorcionális állapotot a közgyűlés és igy az 
ujabb helyáremelés egész haszna — amit a 
szinészek kaptak drágasági pótlék címén — 
a színigazgatót illesse, be sem viszi a tanács 
a közgyűlésbe. Nagyon helyesen már a ta-
nács napirendre tért a javaslat fölött, ami 
bizonyára közmegnyugvást kelt. 

Dr. Pálfy József árvaszéki elnök és tár-
sai tudvalevőleg inditvánvt nyújtottak be a 
közgyűléshez, hogv a városi tisztviselők ré-
szére nvisson ingven-tanfolvamot *a város a 
városi nyelviskolában. A tanács hozzájárul 
az indítványhoz. A nyelviskola, amelv a vá-
ros felügyelete és cége alatt működik és a 
melvnek a város ingven helyiséget, fűtést és 
világítást ad. a tanács javaslata szerint mind 
ezért a támogatásért köteles tiz. a tanács 
által kijelölt városi tisztviselőt ingven o k í -
tásban részesíteni. Ha a nyelviskolába föl-
vételre jelentkező tisztviselők száma meg-
haladja a tizet, a fölös jelentkezők tandíját 
a város fizeti. Erre a célra egyelőre 1000 ko-
rona megszavazását kéri. 

Pálfy József és társai másik indítványá-
ra. hogv a városi tisztviselők közül évenkint 
küldjenek ki három hónapos külföldi tanul-
mányútra egyet és erre célra vegyenek föl 
a költségvetésbe évi 5000 korona kiadást, az 
a tanács álláspontja, hogv ennek megvalósí-
tásáról csak a háború után lehet szó. Egyéb-
ként eddig is volt a polgármesternek és ta-
nácsnak kiküldési ioga. amehet esetenkiit 
gyakorolt is. A tisztviselő kijelölésére nézve 
nehézkesnek tartia a tanács a közgvü és dön-
tését. Ezért azt javasolja, hogv a kiküldést 
illető eljárás megoldására, illetve sz bálvo-
zására bizottságot küldjön ki a közgyűlés, a 

melvnek aztán megállapodása eredményéről 
a bizottság jelentést tenni tartozik. 

Pásztor József tudvalevőleg a szolgák, 
altisztek és végrehajtók fizeíésrendezésére 
vonatkozólag tett inditvánvt a közgyűlésnek. 
A tanács az indítványnak azt a részét, amelv 
kimondani kéri. hoev a közgyűlés ir.ien 'föl a 
kormányhoz a szolgák és altisztek státusá-
nak rendezése ügyében, elfogadta és párfo.ó-
iag terjeszti a közgyűlés elé. A végrehajtók 
fizetésének rendezése ügyében azonban az az 
álláspontja a tanácsnak, hogv meg keli vár-
ni, mig az állam rendezi az altisztek státu-
sát. mert a város a végrehajtókat az altiszti 
státusba kivánia sorozni. 

Lippai Lajos négv gőzeke vásárlására 
tett inditvánvt a közgyűlésnek. A tanács na-
pirendretérést javasol az indítvány1 falöu. 
mert a gőzeke homokon nem használható, a 
feketeföldeken pedig túlnyomórészt törpe-
birtokok vannak, ahol szintén használhatat-
lan a gőzeke. 

A tanácsi előterjesztések során első 
tárgy 

föÉített az önálló mmycir hadsereg 
fölállítása iránt a kormányhoz. Ezt dr. Tóth 
Mihály katonaügyi tanácsos referálja. A ta-
nácsnok erre vonatkozó javaslata teljes egé-
szében itt következik: 

— A magvar nemzet ugv a közös had-
sereg összes fegyvernemeinek minden alaku-
lásában. mint az ötven év előtt feláliitott és 
az 1912. évi harmincegyedik törvénycikkben 
lefektetett törvényben tüzérséggel kiegészí-
tett magvar honvédség kötelékében a vi.ág-
háboru hosszú ideje alatt annak minden kor-
szakában valamennyi ellenségünk arcvonalán 
nemcsak hazáját védelmezte hősiesen, hanem 
egész Európa békés fejlődésének biztonságá-
ért is küzdött és harcol a mai napig és min-
denütt egész erejével, őseitől öröklött' vitéz-
séggel, kitartásai, elszántsággal. Megmutat-
ta ezt a velünk hasonló nemzetek mindegyi-
kének és meggyőződött erről s háború rette-
netességében közvetlenül résztvevő legfelsőbb 
Hadúr, dicsőségesen uralkodó apostoli ki-
rályunk. Amikor a nemzet ezen önfeláldozó 
magatartása ideién a királvi koni ái.v az ön-
álló magvar hadsereg féla.Iitása éí törvényes 
szervezése iránt tett előterjesztést Őfelségé-
nek. a legnagyabb magvar város közgvüiése 
érzelmeinek és intenciójának vél a tanác.-> 
eleget tenni azzal a javaslatával, hogv nyil-
vánítsa ki a közgvüiés. miszerint a királvi 
kormánynak az önálló magvar hadsereg föl-
állítása és ennek törvényes szervezése iránt 
tett intézkedéseit örömteljes helyesléssel fo-
gadta és táviratilag kéri a kormányt, az or-
szággyűlés képviselőházát, hogv állami lé-
tünk teljességét kiegészítő ezen közjogi szer-
vezést a magvar törvényhozás az apostoli 
király hozzájárulásával minden más illeték-
telen tényező, beavatkozásának kizárása mel-
lett törvéiivhozásilag alkotmányosan végie-
gezze és biztosítsa. A feliratok elkészítésé-
vel a város tanácsát bizza meg. 

(20.000—180.000 kófom.) 
A decemberi közgyűlés tudvalevőleg el-

határozta. hogv az alsótanvai plebáni -kiv..-


