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POLITIKAI HÍREK, 
— Budapesti tudósítónk telefonjetentése. — 

(Wekerle trjből kihallgatáson jelenik meg 
a királynál.) Politikai körökben feltűnést 
keltett, hogy dr. Wekerle Sándor .miniszter-
elnök váratlanul ismét Bécsbe utazott. A 
miniszterelnököt telefonon szólították Bécs-
be. Beavatott helyről nyert értesülés szerint 
a miniszterelnök audienciája nem belpoliti-
kai okokból vált szifkségessé, hanem kizá-
rólag a külpolitikai helyzettel függ össze. 
Gróíf Czernin külügyminiszter a bresztli-
tovszki tárgyalásokról tanácskozni kivárj a 
magyar és az osztrák miniszterelnökkel. 
Wekerle ismét audiencián jelenik meg a 
királynál. Jól értesült körök ugy tudják, 
hogy a kormány kebelében nagyobb szemé-
lyi változás nem lesz, mindössze az ürese-
désben levő tárcák betöltéséről lesz szó. A 
pénzügyminiszterségre Popovics Sándort 
nevezik ki, Hadik utóda hir szerint herceg 
Windischgraetz Lajos lesz, a belügyminisz-
ter pedig Tóth János, akit a legalkalmasabb-
nak tartanak az uj választások vezetésére. 
Szó van arról is, hogy az egységes pártala-
kitásra vonatkozó tárgyalások újból meg-
indulnak. Az uj alakulásban azonban a Ká-
rolyi-párt nem vesz rés'zt. 

(NAGY TANÁCSKOZÁS BÉCSBEN.) 
Bécsből jelentik a Magyar Tudósítóinak: 
Wekerle miniszterelnök kedden délután a 
gyorsvonattal Bécsbe érkezett. A délután 
folyamán a miniszterelnök Czernm külügy-
miniszterrel és Seidler osztrák miniszter-
elnökkel külügyi fontos kérdésekben hosz-
szabb megbeszélést folytatott. 

A P. H. Írja: Wekerle miniszterelnök 
Bécsben hosszasan tanácskozott külpolitikai 
kérdésekről Czernin külügyminiszterrel. 
Czernlnen kivül állítólag részt vett a ta-
nácskozáson gróf Tisza István is. Budapesti 
politikai körökben ezt valószínűtlennek tart-
ják hivatkozással arra, hogy Tisza nincsen 
hivatalos állásban, de kitűnő bécsi informá-
ciónk szerint Tisza valóban részt vett a ta-
nácskozáson. 

(WEKERLE, TISZA, CZERNIN ÉS 
SEIDLER KIHALLGATÁSA A KIRÁLY-
NÁL.) Bécsből jelentik a Magyar Távirati 
Irodának: Wekerle és Tisza ma délután 
együtt ide érkeztek. 

Egy másik jelentés szerint Wekerle és 
Tisza együtt utaztak Bécsbe, A Magyar 
Házban szállottak meg, ahol hosszabb meg-
beszélést folytattak, Wekerle délután l í r a -
kor Czerninnel tanácskozott, azután Laxen-
burgba hajtatott, ahová nem sokára követte 
Cjzernín. Tisza és Seidler. A király vala-
mennyiüket kihallgatáson fogadta. Wekerle 
és Tisza éjjel együtt utaztak vissza Buda-
pestre. 

(Á főrendiház ülése.) A Magyar Tudó-
sító jelenti: A főrendiház hétfőn, 28-án tari 
ülést, amelyen az igazoló bizottság tesz je-
lentést, továbbá a koronaőr megválasztásá-
ról szóló törvényjavaslatot terjesztik be. 

(A lecáfolt Fremuenblatt) A bécsi fél-
hivatalos PoÜtische Korres'pondenx jelent1: 
A Eremdenblatt-nak a hadsereg kérdésében 
a magyar kormány ellen való állásfoglalásai, 
valamint az emiitett lapnak az osztrák kor-
mánnyal szemben utóbbi időben tanúsított 
magatartását sokan a cs. és kir. külügymi-
nisztérium inspirációira vezetik vissza. Ille-
tékes helyen erre vonatkozóan kijelentik, 
hogy a cs. és kir. hadügyministérium tartóz-
kodik minden befolyásolástól olv ügyekben, 

amélvek alkotmánvszerü kömpéténdáiáíi kí-
vül esnek. E világos irányvonal értelmében 
a cs. és kir. külügyminisztérium távol tartja 
magát az osztrák és a magvár kormány po-
litikai vagy egvéb ügyeibe való beleavatko-
zástól. Hogy a Eremdenbláít tisztán külpoli-
tikai kérdésekben ismételtén kifejezésre jut-
tatta felismerhetően félhivatalos formában a 
külügyminisztérium álláspontiát. az általá-
nosan ismert dolog. Az említett lap egyéni 
politikai fejtegetéseiért, főleg mindazokért, a 
melyek belpolitikai téren mozognak, n kül-
ügyminisztérium kategór'kusan elhárít magá-
tól minden felelősséget. 
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Meg kell nyitni a városi fürdőt. 
Szegeden a békés időben ts igen sok baja 

volt a közönségnek a városi gőzfürdővel; a há-
ború alatt pedig különösen felszaporodott a 
panaszok sokasága. (Megszűntek a kedvezmé-
nyes jegyek, felemelték az árakat, redukálták 
a fürdőnapok számát, becsukták, kinyitották, 
javították, széntelenitették, végre az üzem ki-
múlt és a közönség —elmehet a fürdő mellett. 
Odabent nem fürödhet senki. Yiz csak lenne. 
Most nem szenved a város vízhiányban, ellen-
iben van szénhiány és ezért em fülődhet senki. 
a j szénhiány is enyhült már egy kissé és igy 
a hozzánk érkezett alapos panaszok nyomán 
kötelességünknek tar t juk felhívni a városi für-
dőüzem vezetőségének előzékeny figyelmét, 
hogy Szegeden nagyon sok ember él;akinek se 
módja, se alkalma nincs arra, hogy fürdőszo-
bás lakást tartson, ellenben a tisztaság i ránt 
igen kifejlődött az igénye. Ezeknek a csalá-
doknak és magánosoknak az érdekében sür-
getjük és pedig soron kivül sürgetjük a gőzfür-
dőnek, mint elsőrangú közegészségügyi intéz-
ménynek a szénnel való ellátását és üzem-be-
helyezését, mert az mégsem . tűrhető állapot, 
hogy az ország második városában 100.000 em-
ber ne fürödhessen hetekig, hónapokig. Elvég-
re a háború alatt elég sok mindenről kényte-
len a közönség lemondani és azt hisszük, 'hogy 
a fürdésről és tisztálkodásról egy ilyen nagy 
városban mint Szeged, közegészségügyi szem-
pontiból magának a hatóságnak lenne feladata 
gondoskodni, a városi fürdő hetenkint leg-
alább két napon való üzemiben tartásáról. Igaz, 
hogy ez bizonyos nehézségekkel, áldozatokkal 
•járna, azonban a közönség elég áldozattal ée> 
áldozatkészséggel törte a háború keserveit. 
Egy kis jóleső fürdőzést talán megérdemelne, 
nem egészen ingyen, drága 'fürdőjegyek elle-
nében. Tél van. Sok beteg enyhülést nyerne 
a gőzfürdő használatával, iMfert nem mebet 
mindenki Pöstyénbe, Lakács-fürdőbe. Ezek a 
fürdőhelyek különben is zsúfolva vaunak. Ol-
vassuk, hogy az ország különböző városaiba, 
amelyek távolabb esnek a Szénközponttól mint 

seged, hetenkiint legalább egyszer, nyitva áll 
fürdő a közönség számára. Igy, ha szegé-

nyebb városok megengedhetik a polgárok szá-
mára ezt a luxust, miért maradna el Szeged, 
amikor itt egy modern, minden kényelemmel 
berendezett fürdő áll egész télen fűtetlen. Mert 
biz azt most nehéz lesz átfüteui. Pedig átkeli 
fűteni. A hatóság, ha óvni tudja hangzatos 
plakátokon a közönséget a háborusziilte nyo-. 
morusággal, piszokkal járó fertőző betegsé-
gektől, azok terjesztésétől, ugy adja is meg a 
módját és lehetőségét annak, hogy a közönség 
tisztálkodhasson, fürödhessen. Vagy talán 
megint ujabb befektetések, átalakítások, bon-
tósok és rontások történnek a gyönyörű kupo-
lás csarnokok alatt, amelyekről a téliidény 
csöndjében a közönség nem tudhat meg seim 
mit? Szeretnénk, ha csalódnánk és alig vár-
juk, hogy a hatalmas, fekete kémény süríi, 
bodor füsttel, — nem bánjuk, ha hazai szén-
porból lesz is, —i teleszórja a korzót, hiriil ad-
ván mindeneknek högy: asszonyok, emberek, 

a gőzfürdő fölébredt renyhe téli álmából, gyer-
tek, fürödjetek, tisztálkodjatok! 
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— Tőzsde. Budapestről telefonálja tudósí-
tónk: Szilárd megnyitás után ellanylrult az 
irányzat. Magyar Hitel 1202, Osztrák Hitei 
818, Magyar Bank 813, Kereskedelmi Bank 
5050. Salgótarjáni 985, Urikány 635, Rima-
murány 950, Államvasút 912, Adria 1725, 
Atlantica 1260, Nasici 2940. 

— Czernin Bécsben. Bécsből jelentik: Gróf 
Czér\ttín Ottókor külügyminiszter- kedden 
Bresztlitovszkbó 1 Béeshe érkezett. > külügy-
miniszter csütörtök délután résztvesz az osz-
trák delegáció külügyi albizottságának ülésén 
és válaszolni fog Wüsou legutóbbi "bezsédér*. 

— A Seidíer-kormAny válsága. Bécsből 
jelentik: A parlament polgári párt jai állást 
foglalnak a Seidler-kormány ellen.1 Hibáztat-
ják, hogy a Sekfler-kormány túlságosan nagy 
engedményeket tanúsított a munkásokkal 
szemben. A Neuéy, Wiener Tetffb1a.fi és a Frem-
dénblaét heves hangon irnak a Seidler-kor-
mányról. A kormány válsága küszöbön van. 

— Palotás Fausztin előadása Szegeden. 
PalAtás Fausztin ezredes, az illusztris iró, aki-
nek Nádoijjiedrlem cimü nagyhatású verses 
szinmiivéből ' lapunk karácsonyi számában 
szép részletet közöltünk, igen érdekes katonai! 
előadást tartott Szegeden a honvédelmi mi-
niszter rendelete folytán a kerületi honvédi 
tartalékos tisztképző-iskola továbbá a szegedi, 
honvéd tisztikar előtt a Habsburgok és Ho-
henzollern- dinasztiák világtörténelmi jelen-
tőségéről. A rendkívüli érdekes és nagysza-
bású előadás természetesen a legnagyobb ér-
deklődést váltotta ki a hallgatóság köréből és 
meleg elismeréssel adóztak a parancsnokok 
Palotás ezredesnek a nagy előtanulmányi 
igénylő s a mai nagy időkben különösen fon-t 
tos előadásért. Palotás Fausztin ezredes, aki a 
soproni katonai akadémia vezető tanáravvolt 
a mult évben történt nyugdíjba vonulásáig, 
jelenleg ismét aktív katona és Karánsebesen, 
teljesít szolgálatot parancsnoki minőségben. 

— Kelemen Béta uj tisztsége. A földmű-
velésügyi miniszter, mint a hivatalos lap 
keddi száma közli, dr. Refettmi Béla főispánt 
az Országos Ingatlanforgalmi Bizottság tag-
jává nevezte ki. 1 

— Szegedi közalkalmazottak kitüntetése. 
'A király, mint a hivatalos lap keddi száma 
jelenti, a háborúval kapcsolatban teljesített 
buzgó és különösen hasznos szolgálataik elis-
meréséül Mü'ler Mór szegedi börtönigazgató-
nak a II. osztályú polgári hadiérdemkerosz-
tet, -Szép Árpád szegedi börtönőrmesternek és 
.Forgó Mihály szegedi börtönőrnek a IV. osz-
tályú polgári 'hadi érdemkeresztet adomá-
nyozta, ' j ; 

—• Buza Barna képviselőjelölt. Debrecen-
ből jelentik A debreceni függetlenégi párt In-
tézőbizottsága héttőn este értekezletet tartott, 
amelyen elhatározták, hogy a Tüdős János ha-
lálával megüresedett I. kerületi mandátumot 
Buza Barnának ajánlják föl. 

— Baró SzentKerestthy kormánybiztos 
működési területe. Ismeretes, hogy az Orszá-
gos Hadigondozó Hivatal kormány biztosságo-
kat szervezett a Hadigondozó bizottságok mű-
ködésének ellenőrzésére. Báró Szentkfypszthy 
.Zsigmond, mint már jelentettük, a napokban 
tSzegieden részivett a hadi népiroda megalakí-
tásán. Báró Szent kereszt hy kinevezéséről az 
(Országos Hadigondozó Hivatal mosv értesí-
ttette hivatalosan a várost. Az értesítésből kl-
ítiinik, hogy báró Szentkerreszth/ kormánybiz-
itosi hatásköre Bihar, Arad, Békés. Báesbodr 
•rog, Csanád, Csongrád, Krassószöróny, Temes 
és Torontál vármegyékre valamint Nagyvá-
rad , Szabadka, Szeged, Arad, Baja, Hódmező-
vásárhely, Újvidék, Véríee és Sombor váro-
sok területére terjed ki, 


