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ft kormány változatlanul fentartja választójogi javaslatait 
— A n n a k k e r e s z t ü l v i t e l e t e k i n t e t é b e n t e l j e s e g y e t é r t é s b e n v a n . — 

(Budapesti tudósítónk telefoltjeleritése,) 
A Magyar Távirati Iroda jelenti: Illetékes 
helyről a'zon értesítést vesszük, hogy a mai 
minisztertanács után a 'miniszterek a vá-
lasztójog tekintetében követendő eljárást 
vették tárgyalás alá és a választójognak 
tartama, valamint annak keresztülvitele te-
kintetében teljes egyetértésüket állapították 
meg. Ezzel természetesen tárgytalanná vál-
nak azok a hírek és kísértetek, amelyek a 
kabinet tagjai között folyton ellentéteket 
kívánnak megállapítani. Az egész kabinet 
a választójogi törvényjavaslatot egyértel-" 
müleg magáénak vallja és igy annak alap-
elveiben teljesen változatlan fentartása, mint 
a keresztülvitel módozatainak tekintetében 
is teljes egyetértésben van. 

Budapest, április 5. A Magyar Tudósító 
jelenti: Ma délután 2 órakor dr. Wekerle 
Sándor elnöklésével minisztertanács volt, a 
melyen a beteg hadügyminiszter, továbbá a 
fővárostól távol időző kereskedelmi és köz-

lamennyi tagja részt vett. A hadügyminisz-
tert a tárcáját érintő ügyekben Fayer Vil-
most államtitkár helyettesitette. A miniszter-
tanács után, amely 8 órakor ért véget. We-
kerle Sándor vendégül látta a kormány tag-
jait. / 

Bécs, április 5. Osztrák politikai körök-
ben nagy érdeklődéssel' várták a mai mi-
nisztertanács eredményét, mert attól egyik, 
vagy másik irányban döntést, vagy legalább 
is előrehaladást vártak a választójogi reform 
kérdésében. A bécsi Neue Zeitung gróf Bat-
thyányi Tivadarnak egy hosszú cikkét közli, 
melyben Batthyány szemrehányással illeti 
Wekeríét, aki elmulasztotta őszintén kijelen-
teni, hogy a választójogi javaslaton nem 
lehet változtatni és azt az eredeti formájá-
ban: el kell fogadni. Hal ezt (megtette volna, 
már régen tul volnánk a választójogi harcon. 
Wekerlét állandóan az. a szempont vezeti, 
hogy Tisza jóindulatát biztosítsa a maga 
számára. 

élelmezési minisztereken kívül a kabinet va-

Megkezdődik Szegeden a negyedik rekvirálás. 
(Saját tudósitőnUtól.) Szombaton reggel 

megkezdődik Szegeden a negyedik rekvirá-
lás, amelyet részben katonai, részben pedig 
polgári közegek igénybevételé vei fognak na-
gyon szigorúan megejteni, Persze azok a 
rémhírek, amelyek a negyedik rekvirátássai 
kapcsolatban elterjedtek Szegeden, hogy 
tudniillik most minden élelmiszert elrekvirál-
nak, igy a zsírt és cukrot is, nem igazam 
A negyedik rekvirálás során sem nyúlnak 
egyébhez, mint a liszthez és gabonanemüek-
bez, de ebben viszont a legnagyobb szigorú-
sággal fognak eljárná és nem engedik meg, 
hogv bármi visszaélés történjék. A észtre a 
hadseregnek van szüksége és a legkevesebb, 
amit megtehetünk, hogv harctéren küzdő 
véreink liavára a fölöslegről lemondjunk. Ez 
az álláspontja a rekvirálást intéző miniszteri 
biztosnak, aki csütörtökön este dr. Somogyi 
Szilveszter polgármesterrel megérkezett Sze-
gedre. A rekviralással kapcsolatban megejtik 
a sertések összeírását is, de ezt csak a 
költségek kímélése érdekében kapcsol-
ták össze a rekvirálással. Ugyanis a 
közélelmezési miniszter csak néhány nappal 
ezelőtt rendelte el a város területén :evő ser-
tések összeírását, amit éppen -ugy, mint a 
rekvirálást, házróPházra járva kel! megej-
teni, 

A rekvirálás ügyében pénteken délelőtt 
kilenc órakor értekezlet volt a városházán. 
Megjelent az értekezleten dr. Ercsey Gyula 
főszolgabíró, miniszteri biztos, dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester. Fodor Jenő városi 
tanácsos, valamint a Haditerménv Részvény-
társaság kiküldöttje és a rekvirálásra Sze-
gedre küldött katonák parancsnokai. Az ér-
tekezleten a miniszteri biztos előadta, hogy 
csak a lisztet, gabonát, kukoricát fogiák rek-
virálni. A föltételeket az úgynevezett rekvi-

rálási táblázat tünteti föl, amelyet a minisz-
teri biztos állított össze. E szerint, a nem 
termelőknél ez évi augusztus 15-ig a fejadag 
havonkinti kilenc, vagt |s augusztus 15-éig 
összesen 40 kiló gabona, őstermelőknél 15 
éven feliili férfimunkásnak egv személyre 45 
kiló gabonát lehet visszatartani augusztus 
15-ig. 15 éven aluliakra és nőkre személyeu-
kint 31 kilogramot. Egv kiló liszt egv kiló 
és 30 deka gabonának felel meg. 

Az aratómunkásak részére, tekintet nél-
kül arra, hogv aiz aratási szerződésben 
mennvi gabona van részükre kikötve, fejen-
kint és havonkint számított 13 kilogramm 
gabonát szabad visszatartani, Ugyanez a fej-
kvótája minden más munkásnak, aki szerző-
désileg van munkaadójának lekötve. A múlt-
ra visszamenőleg visszahagyni semmit sem 
szabad. 

A rekvírálási táblázat ezután föltüntet!, 
hogv a háziállatokra mennvi élelem hagy-
ható vissza. E szerint visszahagyható: egv 
igáslóra 84, egv nehéz lóra 157, egv ménlóra 
,360, egv éverr alóli csikóra 30, egv és fél éven 
felüli borjúra darabonkint 16. egv fedező-
bikára 33 kilogram zab. vagv tengeri. Egy 
tenyész-kanra 33, egv tenyész-kocára szapo-
rulattal 40 kilogram tengeri és 26 kilogram 
árpa, *egv süldőre hat és fél kiló árpa, vagv 
tengeri, négv zsir-libára 60 kiló tengerit le-
het visszatartani. Fejős tehenekre csak ab-
ban az esetben lehet 113 kiló tengerit vissza-
hagyni, ha a tehén teje szerződésileg bizto* 
sitva van a közfogyasztás részére. Ellenkező 
esetben semmit nem ihagvnak vissza. 

Az értekezlet után a miniszteri biztos a 
közgyűlési teremben! összegyűlt rekvirálók-
nak tartott előadást és kioktatta őket köte-
lességeikről. 

A központiak a békekötés 
BUKAREST, április 5. A Bukarestar 

Tagblatt a következő hivatalosnak tekint-
hető közleményt hozza: Az utóbbi napok-
ban különböző helyekről azt a kérdést ve-
tették fel, vájjon a béke aláírása után a 
szövetséges államok katonai hatóságai azon-
nal elhagyják-e az országot. Illetékes hely-

után se uriiík ki Romániát. 
ről arról értesülünk, hogy a katonai ható-
ságok Bukarestben is és a vidéken is foly-
tatni fogják munkájukat a szerződés aláírá-
sa után is. A román lakosságnak tehát fel-
tételeniil engedelmeskednie kell a katonai 
hatóságok rendeleteinek, 
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LEGÚJABB. 
HÁGA": Washingtoni hír szerint Wílsöil 

Baltimorebari tartandó beszédében, válaszol-
ni fog Czernin nyilatkozatára, 

LONDON (Reuter-jelentés): Lloyd 
George ma reggel visszatért a frontról, ahol 
Clemenceauval együtt volt. A két mimsz-
terelnök meglátogatta a harctéren Haig fő-
parancsnokot, továbbá Petain, Foch és Per-
sing tábornokokat. 

BERN: A francia határt nta este 6 óra-
kor újból megnyitották. 

ZÜRICH; A Zentra! Zeitung a börzei 
tudósítással kapcsolatban megállapítja, hogy 
az antant-államok devizái tegnap olyan mér-
tékben csökkentek, melyre a habomban 
még nem volt példa. 

GENF: Párisi mértékadó körök veszé-
lyesnek tartják a helyzetet. Az ellenség 
szándékait illetőleg teljes bizonytalanság 
uralkodik. A francia szocialista sajtó azon 
panaszkodik, hogy Amerika teljes támoga-
tását csak most Ígérték meg, holott emuk 
már a német offenziva megkezdése előtt 
kellett volna érvényesülnie. 

BASEL: A Gentral News washingtoni 
távirata szerint Dániel tengerészeti állam-
titkár olyan ágyút építtet, amelynek hord-
ereje felül fogja múlni a német" csodaágyut, 
mert lövedékét 170 kilométerre lesz képes 
röpíteni. 

PÁRIS: Clemenceau a francia frontról 
visszatérve egy újságíró kérdésére kijelen-
tette, hogy nagyszerű benyomásokat hozott 
magával, amelyeknél jobbat nem is kíván-
hat, A csata nerp ért ugyan véget és súlyos 
lesz, de mi készek vagyunk. 

BÉCS: A Züricher Post jelentése sze-
rint francia katonai körökben attól félnek, 
hogy a két német hadcsoport koncentrációs 
támadása következtében Amiens gyorsan 
elesik, 

POLITIKAI HÍREK. 
— Budapesti tudósítónk teleíonjeientése. — 

(Akció Nagy Ferenc marasztalása ér-
dekében.) A városházán és általában a fő-
város intéző köreiben nagy megdöbbenést 
keltett az a hír, hogy Nagy Ferenc, a köz-
élelmezési hivatal államtitkára távozni ké-
szül helyéről; állítólag a lemondását is be-
jelentette már. A főváros népélelmező bi-
zottsága pénteki ülésén foglalkozott Nagy 
Ferenc távo'zásának kérdésével és az az 
egyhangú vélemény alakult ki, hogy Nagy 
Ferencnek minden áron ki kell tartania a 
helyén, mert az ország .és a főváros köz-
élelmezését nem szabad ujabb kísérletezé-
seknek kitenni. A bizottság Nagy Ferenc 
működésével szemben teljes elismerésének 
adott kifejezést. Felkérte a polgármestert, 
hogy ennek illetékes helyen is adjon kifeje-
zést. - , ,;>>. ; 

(Nagy Ferenc vállalja a miskolci man-
dátumot.) Nagy Feienc, a közélelmezési mi-
nisztérium admímsztralíiv államtitkára ki je-
lentette. hogv hajlandó elvállalni a miskolci 
mandátumot. Hogv lemond-e az államtitkár-
ságról, arra nézve nem nyilatkozott. 
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