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WskerSe a magyar hadifoglyok helyzetéről. 
Budapest i t ; telefonálja tudósi tónk: A 

48-sts alkotmánytpárt kedden este gróf An-
drássy Gyula elnöklésével értekezletet tar-
tott. íA napirend előtti Hódy Gyula szálait 
fel ama bir tárgyában, amely szerint az 
Oroszországban levő hadifoglyok szabadon 
kóborolnak és a legnagyobb veszélyeknek 
vannak kitéve. , 

Wefceríe niítiits'zter elnök válaszában ki-
jelén,te,t te- högy a hir ne; vonatkozó hírlapi 
közlemények Éílzottak. Nyolc héttel ez-
előtt kaptuk azt a hint, hogy a hadifogoly 
tisztek illetményeid a; legénység illetmé-
nyére szállították le. Sokat szabadon epesz-
tettek, akik most képtelenek kenyerüket 
megkeresni, Minden intézkedés míe'gtörtént 
a 'segélyezésre. A dán követnek havi négy 
millió kordiát ajánlották fel. hogy (szét-
ossza közöttük. • A dán követség azonban 
ertje; nem vállalkozott, mert nincsen abban 
a helyzetben, hogy a pénzktildeményt to-

vábbithassa, mivel Oroszországban a bol-
sevikiek átrakná alatt álló területeken a 
társadalmi és- politikai rend teljesen fel-
bomlott. A pcit'Sfa ós, a távir.óíorgalom tel-
jesen szünetel. Hiteles értesülésünk szerint 
magas állásai orosz tisztek is, (mint hordá-
rok keresik kenyerüket. Reméljük, hogy a 
katonai demars, amely most német rész-
ről történik, enyhitdni, , tisztázni fogja a 
kefyzetet. | 

í iuszáf Károly azt az aggodalmat fe-
jezte ki, hogy a visszatérő hadifoglyok in-
ficiálvá lesznek a boteeviki-tanok által. — 
Wekerle kijelenti, hogy sikerült nagyszámú 
röpiratot megszerezni, amelyeket a legtö-
kéletesebb magyar nyelven terjesztettek 
katonáink körében. Minden ellenintézke-
dést megtettek. 

Ezután letárgyalta az értekezlet az ín-
demnitási javaslatot. 

Hat inditvány a februári közgyűlésen. 
Hirdessék ki a statáriumot. — javaslat városi szeszfőzde 

felállításáról. — 
(Saját tudósítónktól) A város tanácsa 

kedden délelőtt tartotta meg a februári köz-
gyűlést előkészítő ülését dr. Kelemen Béla 
főispán elnöklésével. A közgyűlés nagyon 
mozgalmasnak Ígérkezik); amennyiben a 
tárgysorozatot hat inditvány vezeti be. Erős 
vita várható dr. Kó$zó Istvánnak a lakbér-
rendelet módosítása, valamint dr. Kormányé$ 
Benőnek a Makkos-erdő kiirtása ügyében 
beadott indítványánál- Ez utóbbi indítvány-
nak napirendről való levételét javasolja a 
tanács, mig az elsőt pártoló javaslattal ter-
jeszti a közgyűlés elé. Előreláthatólag vitát 
fog provokálni a napirenden levő betöréses 
lopások és egyéb bűncselekmények ügye is, 
amivel kapcsolatban a tanács javasolja, hogy 
kérje a város statárium elrendelését. A köz-
gyűlés tárgysoroztán szerepe! tudvalevőleg 
az alsótanyai kántori állás betöltésének iigye 
is. Az állásra tudvalevőleg három pályázat 
érkezett be s a próbaéneklésen mindhármat 
választásra alkalmasnak Ítélték. A közgyűlés 
legértékesebb tárgya kétségtelenül Balogh 
Károly indítványa városi központi szesz-
főzde felállításáról. 

Dr. Kószó István azt indítványozza, jr-
ion föl a közgyűlés a kormányhoz a lakbér-
leti szabályrendelet módosítása ügyében. Az 
inditvány mindazokat az indokokat fölsorol-
ja, amelvek a háztulajdonosok ügyét támo-
gatják és mérsékelt, percentuális emelés 
megengedését kéri minden lakásnál, mert ..a 
házigazdák kiadásai is tetemesen növekedtek 
és a háztulajdonosok túlságos megterhelése 
elveszi az építkezési kedvet, amelynek eiso 
következménye előreláthatólag az Lesz, hogy 
a háború után nem fognak építkezni, ami a 
lakásínséget nagyban fokozni fogja. A tanács 
pártoló javaslattal terieszti az inditvánvt a 
közgyűlés elé. 

Lantos Béla törvényhatósági bizottsági 
tag indítványozza, irjon föl a város a tör-
vényhozáshoz. hogv a községi és felekezeti 
tanítók anyagi helyzetét egyenlősítse az ál-
lami tanítókéval. A tanács pártolja az in-
dítványt. 

Balogh Károly pénzügyi tanácsos a kö-
vetkező javaslatot teszi a közgyűlésnek: A 
város intézzen föliratot a pénzügyminiszter-
hez olvan irányban, hogy a város belterülete 
és az ezt övező fekete földek hat kilométer 

széles körzetben vétessenek ki a két kül-
területi központi szeszfőzdék beosztása és 
hatásköre alól. Kérje továbbá, hogv a város 
belterületén ad.ion engedélyt a miniszter ar-
ra, hogv a város közönsége egv harmadik 
központi szeszfőzdét létesíthessen- Ennek a 
szeszfőzdének szervezése részvénytársasági 
alapon történnék és a szeszíőzés mellett az 
is feladata lenne, hogv a hulladékok állati 
takarmányozásra iparilag dolgoztassanak föl. 
Innen olc.só takarmánnyal láthatnák el az 
állattartó gazdákat. A harmadik központi 
szeszfőzde {jelentékeny évi hasznot biztosí-
tana a városnak és ezt az összeget a város 
fejlesztésére használhatnák föl. A tanács az 
okos előterjesztést egyhangúlag magáévá 
tette és javasolja a közgyűlésnek az indít-
vány elfogadását. 

Dr. Kormányos Benő tudvalevőleg in-
dítványt nyújtott be a közgyűlésihez, hogy 
a napirenden levő betöréses lopások és 
egyéb bűncselekmények lehető megakadályo-
zására a tanács már a legközelebbi, esetleg 
rendkívüli közgyűlésre megfelelő javaslatot 
tegyen. A tanács az; indítványra javasolja, 
irjon föl a'közgyűlés a kormányhoz és a ka-
tonai parancsnoksághoz a statárium azon-
nali kihirdetése Ligvében. A statárium kato-
nai részről történő kihirdetése azért szüksé-
ges, mert a! bűncselekmények legnagyobb 
részét katonai személvek követik el-

Dr. Kormányos Benő másik ismeretes 
indítványában azt kéri. hogv a törvényható-
sági bizottság tagjaiból' alakult parfathn 
vizsgálóbizottságot küldjenek ki annak meg-
állapítására, hogv a Makkos-erdő kiirtásává' 
miiven méretű károkat okoztak a városnak 
és ki a felelős azért, liogy az erdőnek csak-
nem -háromnegyed részét úgyszólván akadály 
nélkül kiirtották. A tanács az indítványra 
közli, hogy minden tolvaj ellen eljárás indult 
meg és azok már befejezés előtt állanak. Az 
indítványnak napirendről való levételét ja-
vasolja. 

Dr. Kószó Istvánnak a napirenden levő 
bűncselekmények ligvében beadott indítvá-
nyát együtt tárgyalják Kormányos Benőnek 
erre vonatkozó indítványával és a statáriu-
mon kívül fölir a város a belügyminiszterhez 
a bevonult rendőrlegénvség szabadságolása 
ügyében. 

Bemutatja a tanács a közgyűlésnek az 
uj kormány és az egyes szakminiszterek be-
mutatkozó leiratait. Javasolja, mondja ki a 
közgyűlés, hogv az ui kormánv programm-
pontiait hazafias örömmel veszi tudomásul-
Mondja ki továbbá a közgyűlés, hogy a -kor-

mánv elé kitűzött szociális feladatok meg-
oldásában a város és törvényhatósága a kor-
mányt saját 'hatáskörében hazafias öröm nél 
és buzgalommal támogatja. Különös öröm-
mel üdvözli a közgyűlés a kormánvt az ön-
álló magvar hadsereg létesítése köriili mun-
kásságáért és ebben a munkában minden 
rendelkezésére álló eszközzel és erővel támo-
gatja. 

Szepes vármegye föliratát egy- önálló 
közegészségügyi minisztérium létes tése ügyé 
ben hasonló fölirattal pártolja Szeged. Pest-
vármegye törvényhatósága fölirt a kormány-
hoz március 15-ének törvény utján való nem-
zeti ünneppé tétele ügyében. A tanács a föl-
iratot hasonló javaslattal terieszti a köz-
gyűlés elé. Sárosvármegye föliratát a nem-
zetiségi kérdések megoldása ügyében hason-
ló szellemű fölirattal támogatja Szeged is. 
Somogv vármegyének a tisztviselők nvug--
dij-rendezése ügyében januárban megküldött 
föliratával kapcsolatban a januári közgyűlés 
utasította a várost, hogv a nyugdíj-szabály-
rendelet módosítását a (helyi viszonyoknak 
meg-felelőíeg készítse el és a februári köz-
gyűlésre terjessze be. A szabályrendelet-
módosítást a tanács most a közgyűlés uta-
sításához hiven beterjeszti- A módosított 
szabályrendelet legfontosabb pontja, amely 
kimondja, hogv a háborús évek a tisztviselők 
nyugdíj-igényében duplán számítanak. Ezzel 
kapcsolatosan a kiküldetési napidíjak emelé-
sét is javasolja a tanács. 

Bórbola István a felsőtanvai szeszfőzde 
igazgatója közli velünk Balogh Károly javas-
latával kapcsolatosan a következőket1 Az ő 
szeszfőzdéjük engedélye 1917. szeptember-
1-től számított öt évre szól és Szeged egész 
belterületére és Felsőtanyára vonatkozik. 
Az engedélyt a pénzügyminiszter csak az 
engedélyezési okiratban felsorolt esetekben 
(csőd stb.) vonhatja vissza. Szerinte ép az 
engedélyezési okiratban foglaltakra tekintet-
tel a város akciójának nem lehet eredménye. 

POLITIKAI HÍREK. 
• Budapesti tudósítónk telefonjeleiitéss. — 

(A képviselőház ülése.) A képviselőház 
keddi ülését tiz órakor nyi tot ta meg Szász Ká -
roly elnök. Bejelentette, hogy azok a képvise-
lők, akik legutóbb kiléptek a munkapártból, 
lemondtak bizottsági tagságaikról. Ezek közül 
ketten tagja i voltak a delegációnak is; Szüllő 
Géza és gróf Kárátsovyi Jenő. Szüllő helyére 
a póttagok közül a soron levő Almássy Lászlót 
Karátsonyi helyére pedig Antal Gézát hivták 
be. Popovies Sándor pénzügyminiszter beter-
jesztette ezután a H o r v át 43z 1 a von-JD a lm á t - és 
Magyarország között kötött pénzügyi egyez-
mény meghosszabbításáról szóló javaslatot, A 
Ház a miniszter kérésére ugy határozott, hogy 
a pénzügyi bizottság csütörtökön tegyen jelen-
tést a javaslatról. Bakonyi Samu, a pénzügyi 
bizottság előadója, .jelentést tett az indemnitási 
javaslatról. A H á z a javaslat tárgyalására ki-
mondta a sürgősséget. Ezután megkezdődött n 
választás a horvát pénzügyi egyezmény tár-
gyalására kiküldött országos bizottságban meg-
üresedett tagsági hely betol tésérejErre a tag-
sági helyre Teleszky Jánost választották meg. 
Felolvasták ezután az interpelláción könyvet, 
majd az elnök javas la tára kimondta a Ház, 
hogy az indemnitást nyolc órás ülésekben tár-
gyalja, ínég pedig délelőtt 10-től 2-ig és dél-
után 4-től 8-ig. A legközelebbi ülés szerdán 
lesz az indemnitási javasla t napirendjével. 

(Szerdáu kezdik tárgyqlni az indémni-
tá'st.) A -képviselőház szerdán kezdi tár-
gyalni a két hónapra szóíó indemnitási tör-
vényjavaslatát. Az indemnitási vita a ház-
szabályok szerint tudvalevően négy napig 
tart. A pártök részéről imáir többen felirat-
koztak szólásra. A keddi ülésen bejelentett 
interpellációkra, este nyolc órakor kerül 
a sor. ^ 


