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Czernin vezérőrnagy. 
Bécs, február 16. A hivatalos lapok va-

eárnaipi szán;a a. következő legfelsőbb kéfc-
inatct fogják közölni:' 

Kedves gróf Czernhi! 
Az az óhajom, hogy .a véderőm .és az 

Ün között levő viszony kedves gróf 
Czernin, jaki (hadseregem kiválókágára, 
támaszkodva Jerakta az általános béke 
!els.ő alapkövét, még bensőbbé váljék, 
mint eddig. Kinevezem önt ennélfogva 
kiváltó szolgálatának újbóli elismerésével, 
vezérőrnaggyá ázolgálatoii kiviil. 

Kelt, 1918. február 15-ikén. 
KÁROLY s. k., 

POLITIKAI HÍREK. 
— Budapesti tudósitónk telefonjelentése. — 

(A képviselőház ülése.) A képviselőház 
szombati ülését Szász Károlv elnök íélt'zen-
egykor nyitotta meg. Az elnök kegyeletes 
szavakban emlékezett meg gróf Khuen-
Uéderváry Károlynak, » nemzeti munkapárt 
volt elnökének elhunytáról, akinek érdemeit 
ezután a nemzeti munkapárt nevében erőt 
Tisza István méltatta. Az elnök ezután beje-
lentette. hogv Popovics István képviselő 
meghalt. Majd Szász Károlv elnök az ukrán 
békekötésről emlékezett rreg- Javasolja, hogy 
a Ház a békekötéssel kapcsolatosan a kor-
mány c-lnök utján felezze hódolatát a király-
nak. Popovics Sándor pénzügyminiszter be-
terjesztette az indemnitási törvényjavaslatot, 
amelv négv hónapra szól. Ez ülés végén Hin-
ti V Zoltán sürgős interpellációt terjesztett a 
kultuszminiszterhez és n kereskedelemügyi 
miniszterhez, továbbá a honvédelmi minisz-
terhez a katonai szolgálatot teljesítő főisko-
lai hallgatók ügyében. Báró Szurmav Sán-
dor honvédelmi miniszter megnyugtató vá-
laszát az interpelláló és a Ház tudomásul 
vette. A Ház legközelebbi ülése kedden dél-
előtt tiz órakor lesz. 

(Kilépések a munkapártból.) Gróf Zichy 
János egri választóihoz nyilt levelet inté-
zett, melyben bejejentd kilépését a munkai 
pártból és csatlakozását a 48-as'alkotmányi 
párthoz. Etosszu levelében megemlíti, hogy 
a munkapárt megalakulásakor a demokra-
tikus választójog jegyében állott, de szembe 
került vele és most az uj párt ezzel a pro-
grammal indult meg. Gróf Zichy Jánossal' 
együtt a következők léptek ki munkapártból 
Karácsonyi Jenő, Szüllö Géza, dr. Markhot 
Aladár, dr. Zsembéry Itetván, gróf Pongrác 
János, dr. Hindy Zoltán és Tárcái Ferenc. 1 

(A 'belügyminiszter ujabb megválasz-
tása.) Mezőtúr válas'ztókerüdelcében szom-
baton uj képviselő választás vo.lt Tóth Já-
nos belügyminiszterré történt kinevezése 
miatt. Tóth 'Jánost egyhangúlag újból meg-
választották. 

(Nem lesznek közélelmezési kormány-
biztosok.) Szó volt arról, hogy a kormány 
az ország különböző részeiben közélekne-
zésd kormánybiztosságokat állit fel. Ezt a 
tervet Windischgraétz herceg elődjétől, 
kapta éis örökségként meg is akarta való-
sitarii. A .kormánybiztosok már ki voltak, 
szemelve és minden előzetes intéizkedés is 

megtörtént a döntés(re. A minisztertanács 
azután hctsszasan megvitatta ezt a tervet 
és az a nézet alakult ki, hogy a kormány 
biztosságok felállítása végeredményben 
(ország közél'eime'zffesének decentralizáció^ 
jára vezetne, holott eddig éppen az ellem 
kező célt szolgálták. Végül1 is a miniszter-
tanács az egész tervet elejtette. 

(Uj főispán.) Félhivatalosan jelentik: A, 
király a beiügyminisztier .előterjesztésére 

Hammersberg 'László képviselőt Abaujtór-
na-vármégye és Kaspct város főispánjává, 
nevezte ki. . ' . 

(Khuen-ftédcrváry mandátuma.) Gró( 
Khuen-Héderváry Károly ,a főváros negye-
dik kerületének volt a képviselője. A kerü-
let kormánypárti választói elhatározták, 
hogy Wekerle miniszterelnöknek ajánlják 
fel a Khuen halálával megüresedett man-
dátumot. . < 
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Tóth Mihály főmérnök nyugalomba vonul. 
(Saját tudósítónktól.) Az elmúlt héten rész-

letesen ismertette a Délmagyarország azokat a 
háborús állapotokat, amelyek a városi mérnök-
ségen uralkodnak. A helyzet a mérnökségen 
annak következtében, hogy a katonai szolga-
latra bevonult mérnököket még mindig nem 
sikerült pótolni, annvira tarthatatlan, hogy Tóth 
Mihály főmérnök az' állásáról való lemondással 
fenyegetődzik arra az esetre, ha a személyzet 
létszámát nem emelik rövidesen annyira, hogy 
az ügvek viteleért a felelősséget vállalni lehes-
sen. Ezzel az incidenssel kapcsolatosan teljesen 
megbízható forrásból arról értesítenek bennün-
ket, hogy Tóth Mihály főmérnöknek egyébként 
is elhatározott szándéka a szolgálattal felhagy-
ni és nyugalomba vonulni. A főmérnök, aki 
egyik legrégibb főtisztviselője a városnak, el-
határozása megvalósítását kizárólag azért ha-
lasztja még, mert a városa iránt való szeretet-
ből várni akar nyugalomba vonulásával addig, 
amikor a főmérnöki állás betöltésére a legked-
vezőbb körülmények érkeznek el. Értesülésünk 
szerint az uj főmérnök személyére is megvan 
már a megállapodás, amely szerint a szegedi 
főmérnöki tisztségre az egyik közeli város fő-
mérnökét neveznék ki. A jelölttel már tárgya-
lások is voltak. Mindenesetre örvendetes, hogy 
a városházán ebből az alkalomból alkalmazni 
kívánják a modern várospolitikai elveket és az 
uj főmérnöknek tekintélyes, az eddiginél jóval 
nagyobb jövedelmet akarnak biztosítani. 

Tóth Mihálynak a város szolgálatában év- | 
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három és fél millió korona háborús kár a szegedi 
zárszámadásba. 

tizedeken át kifejtett buzgó működéséről az el" 
ismerés hangján kell megemlékezni. Amikor 
munkásságát megítélik, figyelemmel kell lenni 
azokra a tárgyi és személyi nehézségekre, ame-
lyekkel állandóan küzdött. A tanulópénz, ame-
lyet ezek miatt a város fizetett, ép elég nagy. 
Az uj főmérnök számára tehát olyan helyzetet 
kell teremteni, hogy képességei kifejtésének 
semmi sem állja útját. Ismét be fog bizonyulni, 
hogy a szegedi közigazgatás mai szervezete 
teljesen alkalmatlan arra, hogy keretéül szol-
gálhasson nagystílű alkotó munka kifejtésének. 
Az uj főmérnök bizonyára igényeinek és a 
maga elé kitűzött feladatoknak megfelelően 
óhajt majd berendezkedni. El sem tudjuk kép-
zelni máskép, ha erélyes ember és tervei van-
nak. Azonkívül valamennyi városi mérnöknek 
biztosítani keli a maiaknál lényegesen nagyobb 
jövedelmet. Ne ringassuk magunkat abban a 
hitben, hogy kitűnően képzett mérnökök évi 
néhány ezer koronáért a városnak fogják szen-
telni egész munkásságukat. 

A részletes reform ott, ahol az egész in-
tézmény megreformálására van szükség, rend-
szerint nem sokat ér. A jelen eset a kevés ki-
vételek közül való. Egyik legértékesebb szol-
gálatot teszi a városnak a hatóság, ha a mos-
tani alkalmat felhasználja arra, hogy egy rno-

; dern, működési szabályok, fizetés és személyi 
összetétel tekintetében teljesen nivós mérnöki 
testületet szervezzen. 

(Saját tudósítónktól.) Scultéty Sándor fő- 1 
számvevő elkészítette és beterjesztette a ta- | 
nácskoz az 1917. évi zárszámadást és vagyon- i 
mérleget. A munka alapos és világos, amilyen-
hez a főszámvevőtől már hozzáézoktunk. A ha-
talmas számkolosszuushól a legérdekesebbeket 
és legjellemzőbbeket ismertetjük, ujabb bizo-
nyítékául annak a nagy erőnek, amely ebben 
a városban szunnyad. 

A zárszámadás eredménye szerint az 1917. 
évi rendes bevételek összege 7,878.731 K 95 f„ 
az előirányzaton kiviili bevételek összege 
15,688,677 K 43 f., 1917. évi hiteles pénztári mii-
veletek 8,493.312 K 84 f., az 1917. évi összes be-
vételek: 31,967.711 K 31 fillér. 

Az 1917. évi rendes kiadások összege 
18.872,684 K! 80 f.. előirányzaton kívüli kiadá-
sok 5,044,127 K 05 L, 1917. évi hitele© pénztári 
műveletek 7,836.851 K 41 f„ az 1917. évi összes 
kiadások: 31.743.643 K 26 fillér. Az 1917. év 
végén pénztár maradvány: 234.068 K 05 fillér, 

A kiadásoknál az előírással szentben je-
lentkező többletek fedezésére a törvényható-
sági bizottság póthitelt engedélyezett ós pedig 
az 1917. év folyamán összesen 535.000 koronát, 
amelynek fedezete mindenkor a befolyó több-

letjövedelmekből nyert kielégítést. 
iAz 1917. év folyamán is a pénztár állandó 

fizetőképességét fentartot ták s a város pénz-
tá ra összes fizetési kötelezettségeinek minden-
kor és mindenben pontosan eleget is tett, A 
városi pénztár fizetőképességének fen tar tása 
érdekéből évközben alapjainkból bizonyos elő-
legeket kellett igénybe vennünk. I lyen előleg-
gel tartoztunk az 1916. év végén 1,080.000 ko-
ronával, az 1917. évben felvettünk 2,237.000 
koronát, e két tétel összesen 3„317.000 korona. 
Visszafizettünk az 1917. évben 1.790.000 koro-
nát, tartozunk az 1917. év végéit 1,527.000 ko-
ronával. Megjegyzem, hogy vagyonmérlegünk 
szerint cselekvő hátraléka i n l végösszege ki-
tesz 4,518.841 K 93 fillér' szenvedő bátraié 
kaink 1,750.837 K 68 fillért, cselekvő hátralék-
többlet tehát 2,766.004 Ki 35 fillér. Ez az ősz-
szeg képezi fedezetét az előlegül felvett 
1.527.000 koronának, ugy, bogy az adókövete-
lések egy bizonyos részének elvesztésé esetén 
is elég fedezetet nyúj t az előleg kiogvenlitő-
sére. 

A mozgósítás elrendelésétől 1916. végéig a 

háborúra vezetendő kiadások összege 1,195.665 
korona 60 fillért, a háborúra vezetendő bévé-
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