
Szeged, 1918. március 20. bél&liaig y j a q & f i s a t 

BÉCS: Az osztrák kabinet tagjai sürün 
folytatnak tanácskozásokat, amelyek leg-
többször a késő éjszakai órákba nyúlnak 
bele. E tanácskozások tárgya az alkotmány 
revizió kérdése. 

GENF: A párisi Journal Jelentése sze-
rbit amerikai és angol kikötőkben összesen 
8 millió tonna semleges hajótér fekszik, a 
mely hajétér felett az antant magáénak akar-
ja biztosítani a rendelkezés jogát. 

STOCKHOLM: A svéd kormány az 
antant kikötőkben horgonyzó svéd hajókat 
4000 főnyi legénységükkel együtt az antant 
rendelkezésére fogja bocsájtani. Ennek el-
lenértékéül az antant megengedi Svédor-
szágnak a különbö'ző szükségleti cikkek, el-
sősorban 250.000 tonna gabonának a bevi-
telét. 

TOKIO: A 'hadügyminiszter megállapí-
totta, hogy Szibériában 94.000 hadifogoly 
van a Bajkál-tótól keletre és 6000 hadifogoly 
a Bajkál-tótól nyugatra. A tótól keletre levő 
németek felügyelet nélkül vannak és min-
dent elkövetnek, hogy fegyvert szerezze-
nek. A maximalisták hatalma növekedőben 
van. Ha a német hadifoglyokat meg tudnák 
szervezni és ezek a maximalistákat támo-
gatnák, ebből komoly helyzet állana elő. A 
német Jiadifoglyok száma megfelel öt had-
osztálynak. 

POLITIKAI HÍREK. 
— Budapesti tudósítónk telefon jelentése. — 

(Bizakodó hangulat a kormánypártban.) 
A 48-as alkotmánypártban kedden este kü-
lönösen élénk élet uralkodott. A képviselők, 
a főispánok és kültagok nagy számban je 
lentek meg. A kormány részéről ott voltak 
Tóth, Esterházy miniszterek, Palugyai és 
Bottlik államtitkárok. A választójogi reform 
képezte a beszélgetések főtárgyát, kapcso-
latosan Vázsonyi bécsi audienciájává!. Riza 
lommal tekintenek a mai miniszteri érteke/, 
let megállapodása elé, amely nem tartal-
mazhat mást, mint a választójog lényegéhez 
való változatlan ragaszkodást. 

- (Vázsonyi Bécsben.) Vázsonyi Vilmos 
igazságügyministzer titkára kíséretében 
Bécsbe érkezett, ahol őfelsége holnap dél-
után kihallgatáson fogadja. — Egyidejűleg 
Szurmay honvédelmi miniszter és Pallavi-
cini miniszterelnökségi államtitkár is Bécs-
be érkeztek. 

(A kompromisszumos tárgyalások ne-
' kézségei.) A kompromisszumos tárgyaiások 

a kormány és a munkapárt között megindul-
tak. A differenciák két pontban jelentkeznek 
a legerősebben: a Károly-keresztesek vá-
lasztójoga dolgában és a négy elemi vég-
zés tekintetében. Az előbbi differenciát ki 
sem lehet küszöbölni, .mert Károly király 
óhajtása, a másik pedig a választójogi javas 
lat legjelentősebb rendelkezése. Hir szerint 
Vázsonyi avval a javaslattal megy a király-
hoz, hogy a kormány kitart eredeti javas-
lata mellett. Wekerle ugyan hajlandó a meg-
egyezés érdekében engedni, de azt mond 
ják, hogy abban az esetben, ha kenyértörés 
re kerülne a sor, ő is a kormány ama tagjai 
mellé állna, akik kötik magukat a javaslat 
Változatlan fentartásához. * 

Szeged hat millió álfsmsegé!yt kér háborús kárainak 
megtérítése cimén, 

— A város márciusi kflzggfllése. — 
(Saját tudósítónktól.) Szeged törvény-

hatósági bizottsága szerdán délután négy 
órakor tartja rendes márciusi közgyűlését dr. 
Kelemen Béla főispán elnök lésével. A már-
ciusi közgyűlés elé ismét tömegestől kerül-
nek a fontos ügyek, amelyek közül kiemel-
kedik az 'a tanácsi előterjesztés, amelv arról 
szói, hogy a város iriön föl a kormányhoz hát 
milliós államsegélyért a háborús károk meg-
térítése fejében. A feöágvülés egvétikónt csen-
desnek mutatkozik s nem lehetetlen, hogy 
még szerdán véget is ér. 

Fasztdr József törvényhatósági bizott-
sági tag a bérkocsisok visszaélései miatt in-
terpellálja a polgármestert. Kérdi, mit szán-
dékozik tenni a hatóság a visszaélések meg-
gátlása céljából? Az interpellációra dr. Szalay 
József ipsndőrfőkapitánv válaszol. A hatóság 
tudja, hogv tényleg történnek túlkapások és 
visszaélések. Legutóbb 16 esetben 10-töl 50 
koronáig terjedő pénzbüntetéssel sújtott a 
kihágás! biróság 16 bérkocsist. A rendőrség 
razziákat fog tartani annak megállapítására, 
hogv a tarifát kifüggeszt,k-e a bérkocsisok 
kocsijaikban. Akinél ezt nem találják .meg, 
szigorúan meg fogják büntetni. 

Balogh Lajos törvényhatósági bizottsági 
g hosszú, tizenkét pontban összefoglalt in-

terpellációjában közigazg íási kérdésekre kér 
feleietet. Igv azt kívánja megtudni, miképen 
áll Jelenleg a íolvamszabálvozás iigve Sze-
geden, hogyan áll a belvizszabálvozás. a ta-
lajvíz.evezetés stb. A terjengős interpelláció-
ra Bokor Pál 'helyettes-polgármester vála-
szol. — iA kérdés olv nagy. — niondia — 
ihogv a közgyűlés egész tárgyalási ideiét 
igénybe venné. Ezért lehetetlenség azt kíván-
ni, hogv pontról-pontra válaszoljanak a kér-
désekre. Az előadó azonban minden ügyben 
•mindig szívesein rendelkezésére áll és föl vilá-
gosi íásokkal szolgál >az interpelláícnak. 

Dr. Hollós Józsefnek az utcák seprésére 
és öntözésére vonatkozó indítványát dr. Sza-
lag József rendőrfőkapitány ismerteti. Az 
egész ügv — mondja — anyagiakon fordul 
meg. Különben is két része van a dolognak. 
Egyik a köztisztasági üzem munkája s a má-
sik a magánsöprögetés. A magánseprésre 
nézve ki lehet adni a tiltó rendelkezést, .de 
ha a város meg akarja valósítani az indít-
ványban foglaltakat, ez igen sok pénzbe fog • 
kerülni. 'Ugyanis a városnak nincsenek lovai 
erre a célra, pedig minimálisan hat ló kell. 
Hiányzanak a tömlők is. Az egész dolog min-
den beszerzéssel és a lovak táplálásával 
együtt ebben, az évbcn 50—60.006 koronájá-
ba kerülhet a városnak. Emellett pedig em-
ber sincs elegendő. Ihogv a munkákat el le-
hessen végeztetni. A tanács utasítani kéri a 
köztisztasági hivatalt, hogv lehetőleg előbb 
történjenek a sepregeiések. mikor még nem 
sok ember jár az utcákon. 

Dr. Regdon Károlv szokásos tavaszi in-
dítványát ismételte meg a gyermekjátszóte-
rek létesítéséről, a tornaoktatás rendszeresí-
téséről. A tanács azzal a .iavasiattal terjeszti 
az inditvánvt a közgyűlés elé. hogv annak 
első részét, amelv a tornaoktatás intenzivebb 
művelését célozza, fogadia el a közgyűlés, a 
második rész fölött azonban, amelv a gyer-
mekjátszóterek fölállítását kivánia. térjen 
napirendre, mert a tereket legnagyobbrészt 
veteményezés céljaira lefoglalták. 

A következő inditvánv Wimmer Fiilöp 
és társainak indítványa, amelv fölirati 'kére-
lemmel kiván fordulni a kormányhoz, hogv a 
megváltozott viszonyokra való tekintettel, az 
általános választójoggal egvidőben változ-
tassa meg a képviselőház az Összeférhetet-
lenségi töfvcmk is, amelv a kereskedőket 
úgyszólván teljesen kizárja a parlamentből. 
A tanács javasolja az indítványnak teljes 

egészében való elfogadását. 
A negyedik inditvánvt dr. Tonelli Sán-

dor adta be az iránt, ihogv az iparos tanonc-
iskola tanítóinak száz koronás óradíját mér-
sékelten emeljék föl. A tanács azt az indit-
vánvt a tanácsi előterjesztések során, a ke-
reskedelmi iskolai tanárok és kereskedelmi 
tanonciskolái tanítók ilven irányú kérelmei-
vel. 

A városhoz érkezett uj köriratok 'közül 
Temes-megye körirata, a teletondijszabás 
fölemelése és megváltoztatása ellen szól. Nó-
grád-vármegye a Besszarábiában és a Mold-
vában élő magvarok hazatelepítését kívánja. 
Csanád-vármegye azért intézett föliratot a 
kormányhoz, ihogv a termés igazságos elosz-
tása érdekében a kormánv már á cséplésnél 
foglalja le az idei termést. A tanács javasol-
ja a közgyűlésnek, hogv ugyanilyen szellemű 
föliratokat intézzen a kormányhoz. 

Ezután következnek a tanácsi előterjesz-
tések, amelyek között legelső a 

WM-iéle téglagyár megvéteti. 
A téglagyár megvételének kérdésével 

tudvalevőleg már foglalkozott egv izben a 
közgyűlés, amely azonban akkor napirendre 
tért a vétel fölött. A téglagyár tulajdonosa 
most 220.000 koronáért adiia el. A tanács Ja-
vasolja a közgyűlésnek a vétel kimondását 
és a vételre, valamint az üzem folytatásához 
szükséges tökének. 420.000 koronának a 'meg-
szavazását kéri. 

A vigalmi adó-szahályrendelet egv vé-
szét a"-belügyminiszter tudvalevőleg jóvá-
hagyta, egyes részeire azonban módosításo-
kat kivánt. A tanács javasolja a közgyűlés-
nek. hogv a szabályrendelet Jóváhagyott ré-
szeit már most léptesse életbe és hívja föl a 
város tanácsát, hogv a jóvá nem hagyott 
részre vonatkozólag fegven sürgősen ujabb 
előterjesztést. 

Balogh Károlv ismerteti Tóth Mihály 
nyugalomba vonuló városi főmérnöknek nvug 
díjazás iránti kérelmét. Tóth Mihálv főmér-
nök e szerint 38 évi szolgálata után kéri 
hogv április elsejével helyezze őt a xözgy • 
lés nyugalomba. Kéri 7600 korona fizetésé-
nek és 1120 korona lakbérének teljes folyó-
sítása mellett még 3320 koronát kitevő hábo-
rús segéívének folyósítását, érdemeinek el-
ismeréséül. kegy dij cimén. legalább a háború 
ideiének tartamára. Miután a nvugdijszabály-
rendelet kimondja, hogv illetményein felül 
senki, semmilyen címen nagyobb összegű 
nyugdijat a teljes nyugdíjnál nem kaphat, a 
tanács nem javasolja ez utóbbi kérelem tel-
jesítését. 

Balogh Károlv pénzügyi tanácsos ismer-
teti a város anyagi helyzetét. A háború ren-
geteg kiadásokat rótt a városra és horribilis 
károkat okozott elmaradt jövedelmekben. Az 
eddigi károk megközelítik a néev millió ko-
ronát. Miután a károsodások egvre nagyobb 
méreteket öltenek, az a veszély fenyeget, 
hogv a város csődbe jut. Marosvásárhely 
erre a fenyegető veszedelemre való tekintet-
tel legutóbb kilenc millió koronás , állarsse. 
gélvt kapott, törvényhozás által biz'ositottan. 
•A tanács ezért javasolja a közgyűlésnek, 
mondja ki, .'hogv fölír az országgyűléshez 
olvan irányban, hogv Szeged hat millió ko-
rona államsegélyt kapjon azoknak a kiadá-
soknak téritéseképen, amelvet a város viselt 
a háború négv esztendeje alatt az állam he-
lyett. - L 

A tanács javasolja, hogv a hadisegélv-
fölszólamiási bizottságba válassza be a köz-
gyűlés dr. Kószó István országgyűlési kép-
viselőt. hogy a városi felsőkereskedelmi is-
kola sztrájkra készülő tanárainak óradíjait 
évi 180 koronára emelje föl. bár a sztrájkkal 
való fenyegetést komolyan venni nem lehet, 
hiszen a büntetőtörvénvkönvv közhivatalno-
kok sztrájkmozgalmát bűntettnek minősít' 
és ezen alapon fél évtől három éviz terjedő 
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