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Fi vagyonadót a jövő szerdán tárgyalja a közgyűlés. 
— Négyszáz válogatott polgárőr tart rendet 3 város; an. — 

5 0 0 menekült van már Szegeden. — 

A képviselőház uj e lnökége 

Budapest, november 7. A képviselőház 
elnökségében természetesen rövidesen válto-
zás történik. Hir szerbit Hock János (esz az 
elnök, mig Poiónvi Dezső és Ábrahám Dezső 
lesznek az alelnökök. Munkálkodás folyik a 
magyar külügyminisztérium létesítésén is. fl 
Beavatott helyen azt beszé'ik, hogv a magyar * 
külügyminisztérium államtitkára vagy Dras-
che Lázár Alfréd, vagy Dieitür Dénes József 
lesz. 

Budapest, november 7. A Károlyi-párt 
tagjai közt élénk eszmecsere folyik a hely-
zetről. Az a vélemény alakult ki, hogy a kép-
viselőház régi elnökei nem maradhatnak meg 
helyűken és valószínűnek tartják, hogy a kép-
viselőház elnöksége önként le' fog mondani. 
Ez esetben a Károlyi-párt a képviselőház el-
nökévé Hock Jánost, alelnököknek Polónyi 
Dezsőt és Pernbach Károlyt jelöld. 

Uj államtitkárok 

Budapest, novari.be- 7. A miniszterta-
nács dr. Pete Már foa r , a Magyarország mun-
katársát. a Károiyi pér: titkárát igazságügyi 
államtitkárrá fogja bnevezi;. A miniszterel-
nökség politikai államtitkárjává Nagy Vince 
képviselőt nevezik ki. „ : 

A nem vállalt bécsi követség 

Budapest, november 7. A kormány mi-
nisztertanácsi határozat alapján fölajánlotta 
Diener-Dénes Józsefnek a Bécsben kreálan-
dó magyar követi állást, amelyet azonban a 
•kiváló publicista azzal hárított el magától, 
hogy véleménye szerint sokkal nagyobb szol-
gálatot tehet az uj demokratikus állam szent 
ügyének Budapesten. 

Harrer a polgármester — 
belügyi államtitkár 

Budapest, november 7. A belügyminisz-
térium politikai államtitkári állását még nem 
töltötték be. A minisztertanácson szó volt ar-
ról. hogy Gcirbai Sándort, a szocialdemokra-
ta-párt egyik vezérét nevezik ki erre az ál-
lásra. Garbai azonban nem vállalta el a föl-
ajánlott államtitkárságot. Mint értesülünk, 
belügyi államtitkárrá Harrer Ferenc alpolgár-
mestert fogják kinevezni. 

Neggvenezer korona az állam-
titka i fizetés 

Budapest, november 7. A tegnapi minisz-
tertanács elhatározta, iiogy az államtitkári fi-
zetéseket negyvenezer koronára emeli. 

Földet kapnak a katonák 
Budapest, november 7. Buza Barna föld-

miyelésügyi miniszter a következő kiáltványt 
intézte a fölctrniyelő katonákhoz: 

Földmivelö katonák! 
Az uj Magyarország nem felejtkezik meg 

rólatok. Jelentkezzék ki-ki saját községében, 
városában a hatóságnál. Ez bizottságot ala-
kit, amely összehívja a földmivelö katonákat 
és azoknak, akiknek nincs tiz katasztrális 
hokijuk, földet biztosit. A vételár mérsékelt 
lesz és hosszabb idő alatt tör lesz thető. Nem 
részesülőiké földben és nem Írhatók össze 
azok, akik raboltak, fosztogattak, gyújtogat-
tak, embert öltek vagy megsebesítettek és 
azok sem, akik dolgozhatnának, de nem dol-
goznak. Mindenki dolgozzék az ország jövő-
jén. 

Buza Barna, 
földmivelésügyi miniszter. 

A'forradalmi átalakulás rendkívüli pénz-
ügyi terhekkel sújtja a várost. A költségeket, 
amelyek előteremtése a közrend, az élet- és 
vagyonbiztonság megőrzése érdekében szük-
séges, a vagyonosabb polgárokra, a gazdag 
vállalatokra kell áthárítani. Szeged város tör-
vényhatósága a jövő szerdán rendes közgyű-
lést tart, amelyen vagyonadót fognak kiróni a 
város tehetősebb polgáraira.-

A vagyonadó kulcsának megállapításán 
most dolgoznak Balogh Károly és Fodor Je-
nő tanácsnokok és Schiüteisz Károly pénz-
ügyi titkár. Értesülésünk szerint egyelőre az 
a tenv. hogy a hadinyereségadó és a vagyon-
adó dupláját fogják száimitani, azonkívül ter-
mészetesen az egyenesadó után is fognak va-
gyonadót kiróni. A vagyonadó a kisjövedel-
met és a kisipart nem ••fogja sújtani, A terhet 
azoknak kell viselni, akiknek van miből, A 
vagyonadóba — mint dr. Somogyi Szilvesz-
ter polgármester kijelentette, — be fogják 
számítani az eddigi önkéntes adományokat. 

Tekintélyes összegre van szükség, mert 
a kiadások napról-napra növekednek, A nép-
kormány utasította a várost, hogy a haza-
térő katonákat az állomáson meleg étellel kell 
fogadni. Három nap alatt az átvonuló katonák 
ebédje huszonhétezer koronájába került a vá-
rosnak. 

A polgárőrség szervezése is súlyos ősz-
szeget igényel. A rend föntartását ezentúl 'ki-
zárólag a polgárőrségre bizzák, amig meg 
nem alakul a nemzetőrség. Az eddig föleske-
tett négyezerötszáz polgárőrből szerdán este 
a városháza közgyűlési termében kiválogat-
tak négyszázat, akik állandó fegyveres szol-
gálatot fognak teljesíteni, fölváltva éjjel-nap-
pal. A gyárakban és a közüzemeknél is ezek 
fognak őrszolgálatot teljesíteni, mert a kato-
nai őrségeket a környékbeli községekbe kel-
lett kiküldeni a rend helyreállítására. A négy-
száz főnyi válogatott polgárőrség föltétlenül 

megbízható, köztük vannak az összes rend-
őrök, csendőrök, detektívek, kiszolgált altisz-
tek és a mostani polgárőrségnek azok a tag-
jai, akik már teljesítettek katonai szolgálatot. 
A négyszáz tagit polgárőrséget több mint har-
minc katonatiszt és rendőrtiszt íogia vezetni. 
Parancsnokok: Szalay József dr. rendőrfő-
kapitány és Palásthy főhadnagy. A polgárőr-
ség kerületekre osztja a várost. A négyszáz 
polgárőr javadalmazása naponta ötezer koro-
nába kerül. 

A Szegedre érkezett menekültek száma 
napról-napra szaporodik. Bíró Benő. a mene-
kült-iroda vezetője szerint eddig mintegy öt-
száz menekült érkezhetett. Ezek közül a leg-
több rokonságánál lakik, de sokan vannak 
olyanok, akiknek itt nincs hozzátartozójuk, a 
k.khez fordulhatnának. Ezeket a város he-
lyezi el. A menekültek összezsúfolva laknak 
egyes szájlókban, ideiglenes szállást csináltak 
sok családnak az állami felsőkereskedelmi 
iskolában., a Rick-féle szalámigyárban és* a 
zsidó menházban. Az elhelyezés meglehető-
sen bonyodalmas, mert tiz-tizenhárom tagú 
családok is menekültek, akik lehetőleg egvütt 
szeretnének máradni. Az ellátásuk egyelőre 
még nem igen került pénzébe a városnak, a 
menekültek között vannak jobbmódüak és 
olyanok, akik rokonaiknál vannak, a többie-
ket magánosok és hitközségek fogadták gon-
dozásukba — minden valószínűség szerint 
azonban hamarosan a várostól is áldozatot 
fog követelni a menekültek ellátása. 

Nemcsak kereskedők, hanem tisztviselők, 
orvosok és ügyvédek is menekültek. És nem-
csak a környékbeli községekből, hanem tá-
volabbi vidékről is kerestek menedéket Sze-
geden. Igv például Krassó-Szörénybó! ide 
menekült Duka báró hetedmagávul. A báró-
nak fölégették a kastélyát, elpusztították min-
den holmiját, elhajtotta. jószágait. 
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Az olaszok megszállták Pólát, a szerbek Szerajevóf 
— Franciák és szerbek érkeznek Zágrábba. — 

Laibach, november 7. Az olaszok meg- j megszállották a szlavóniai Rumát, pár nap 
szállották Pólát és több isztriai és dalmáciai j múlva Zágrábba érkeznek. A szerbek ötödi-
parti helységet. A franciák és szerbek, akik | kén megszállták Szerajevót. 

A német szocialisták határozata a császárkérdésről 
Berlin, november 7, A szociáldemokrata 

párt tegnap döntő ülést tartott a császár kér-
désében. Az ülésen határozati javaslatot fo-
gadtak ei, amelyben kimondják, hogy a párt 
és a pártvezetőség követeli, hogv a fegyver-
szünetet habozás nélkül kössék meg. Ezenkí-
vül amnesztiát követelnek a katonai bűntet-
tekre. Követelik Poroszország és a szövet-
séges államok kormányának haladéktalan de-
mokratizálását. 

Csapataink hazaérkezése a déli 
frontról 

— 10,000 szerb katona garázdálkodik 
Triesztben. — 

Laibach, november 7. Trieszt környékén 
10,000 szerb katona gyülevész csapata garáz-
dálkodik. Mindkét pályaudvart hatalmukba 
kerítették. A fölhalmozott robbanószereket 
légbe röpítették. 

Eddig a déli hadszintérről 
160,000 főnyi magyar és losztrák 
ciupat ért ide és mindannyit ttéyáb-
bitották. 

Ha sikerül a forgalom zavartalanságát biz-
tosítani, .a demobilizációt és elszállítást egy 
héten belül befejezik. 

Bécs, november 7. Az államtanács mai 

A párt helyesli a pártvezetőségnek a 
császárkérdésben tett lépését és követeli, hogy 
a határozat-a Vorwarts legközelebbi számá-
ban a vezércikk helyén jelenljert meg. 

Németországnak nem szabad megnehe-
zítenie a béketárgyalásokat vagy fölidéznie a 
polgárháborúi egy ember kedvéért, aki a nép-
től mérhetetlen áldozatot követelt. Lehet ál-
dozatot követelni attól az embertől is, aki 
hatalmával sértetlenül tér haza a háborúból. 

ülésén részletes jelentést terjesztettek be a 
csapatok visszaözönlésérőí. A Déli vasúton a 
legutóbbi napokban százhatvanezer, a nyugati: 
vasúton több mint százezer katonai tért ha-
za. Ha a szállítást ilyen mértékben lehet 
folytatni, tiz nap alatt végbemegy az egész 
hadsereg demobilizálása. 

A békefeltételek nem lesznek 
kemények 

Rotterdam, november 7. A Manschester 
Guardian jelenti Londonból: Diplomáciai kö-
rökben hírlik, hogy a békeföltételek netm lesz-
nek kemények és csalódást fognak kelteni a 
túlzóknál. 


