
Szeged, 1924 január 10. S Z E O E D 

A polgármester 
az uj útü§yi törvénytervezetről. 

(A Szeged tudósítójától) Somogyi Szilveszter 
polgármester kedden érkezett vissza Budapest-
ről, afaoi résztvett azon az ankéton, amelyet az 
uj útügyi törvényjavaslat tervezetének letárgya-
lását bivott össze a kereskedelmi miniszter. A 
polgármester, aki szerdán már megjelent hiva-
talában, a törvényjavaslatról és az ankét lefo-
lyásáról érdeklődésünkre a következőket mon-
dotta el: 

— Az ankétot, amelyen az összes alispánok, 
polgármesterek, a mérnöki hivatalok útügyi osz- t 
tályainak vezetői és az államépitészeii hivatal • 
három képviselője vett részt, Wálkó Lajos ke- J 
teskedelmi miniszter nyitotta meg hétfőn dél-
ben 12 órakor a kereskedelmi minisztérium 
nagy tanácskozó termében. Az útügyi törvény- : 
tervezetet a javaslat szerkesztője, Buday állam- i 
titkár adta elő. A törvényjavaslatról az az i 
imnresszióm, hogy az utóbbi időben ilyen pre- \ 
tízen kidolgozott javaslattervezet nem igen 
akadt. Az ankét alaposan letárgyalta a tervezet | 
minden részletét, a n-egjelentek legtöbbje fel- j 
szólalt a szakaszok tárgyalásánál és igy az an-
két hétfőn délután, sőt még kedden is tartott. j 

— A javaslat lényege az, hogy Csonka-
Magyarország útjait két csoportra akarja osz-
tani, az állami és a törvényhatósági utí-k cso-
portjára és a más u(elnevezéseket ezzel meg-
szüntetné. A háború alatt rendkívül megrongá-
lódott utak rendbehozására uj pénzforrásokat 
jelöl meg a tervezet. Behozza a meglévő ut- ; 
adókon kivül az állami útadót, amely a föld-, ! 

a ház-, a kereseti- és a társulati adónak lenne 
a pótadója, megadóztatná az autókat is, mint j 
külön adótárgyakat az állami útalap gyarapi- s 
tása érdekében. A törvényhatósági utak fenn-
tartására a törvényhatóságok ugyanezeket az t 
adókat pótlékolhatják, autóadót azonban a lör- [ 
vényhatóságok nem vethetnek ki, de minden más 
jármüvet megadóztathatnak. A tervezet a tör-
vényhatósági bizottságra bízza annak a meg-
állapítását, hogy a törvényhatóság területén levő 
utak közül melyik a törvényhatósági és melyik 
az állami ut. Általános irányelvként kimondja 
a javaslat, hogy azok az állami utak, amelyek 
országos forgalmat bonyolítanak le, a helyi for-
galom lebonyolítására szolgáló utak pedig a 
törvényhatóságiak. 

— A javaslatnak volt egy olyan része, amely ' 
nem nyerte meg az ankét tetszését. Ez a sza- jj 
kasz azt tartalmazta, hogy azoknak a szegé-
nyebb községeknek a javára, amelyeknek terü-
letén sok ut van, de önmaguk képtelenek len-
nének útjaik fenntartására, a törvényhatósági 
útadó huszonöt százalékát a törvényhatóságok-
nak be kell fizetniük az állampénztárba és azt 
az összeget a kormány a kérdéses községek 
között osztaná szét segélyképen. A szakasz 
ellen számos felszólalás hangzott el és az álta-
lános hangulat hatása alatt Buday államtitkár 
elismerte a szakasz tarthatatlanságát és azt tö-
rölte is a tervezetből. Helyette olyan értelmű 
szakaszt illeszt be, amely szerint a szegényebb 
községek útfenntartási költségeit a törvény-
balóságok útadójából fedezi a kormány. 

Megkérdeztük a polgármestertől, hogy fő-
városi tartózkodását még milyen más városi 
ögyek sürgetésére használta fel. A polgármester 
elmondotta, hogy látogatást tett a belügy-
minisztérium városi osztályában, ahol a köz-
igazgatás folytonosságának kérdéséről beszél-
getett, de ujat ott sem tudnak. 

Kopinics le tar tóz ta tásá t 
(A Szeged budapesti tudósítójától.) A buda-

pesti rendőrség szerdán egyelőre befejezte a 
Kopinics ügy nyomozását és bevárja a buka-
resti magyar követség távirati értesítését. Bi-
zonyosra veszik, hogy Kopinics ezúttal nem 
kerüli el sorsát. Barátnője, Tóth Ilus vallo-
másai során érdekes részletek kerültek nap-
fényre. Kopinics menekülése óta állandóan attól 
retteg, hogy letartóztatják, álneveket használ, több-
szőr változtatja lakását és álszakállt és bajuszt 
visel.Tóth Ha többször tettKopinicsérdekében uta-
zást Magyarországba s egy alkalommal felkere-
sett egy ügyvédet, akinek átadott 25 millió ko-
ronát, hogy azzal Kopinics egyenes utasítására 
Óceán-papírokban játszék. Egy más alkalom-

mal ötmillió koronát hozott Kopinics nővéré-
nek, aki a szentesi Ébredő Magyarok elnöké-
nek a felesége. 

Tóth Ilusnak egy másik utja is volt, amennyi-
ben Bukarestben megismerkedett egy buda-
pesti bankigazgatóval és azt is ez alkalommal 
meg akarta látogatni. A rendőrségen ugy az 
tigyvédet, mint a tőzsdebizományost, aki a 
Kopinics-féle pénzzel játszott, kihallgatták, de 
mindketten beigazolták, hogy jóhiszeműen jár-
tak el. Egyébként szerdán detektivek utaztak le 
Szentesre, hogy az ébredők elnökének, illetve 
feleségének levelezését lefoglalják, a bűnösöket 
letartóztassák és az Ötmilliót a kincstár javára 
biztosítsák. 

Reynald szenátor adománya 
a szegedi egyetemnek. 

A miniszterelnöki sajtóirodától a napokban 
terjedelmes csomagot hozott a posta dr. Aigner 
Károly főispán cimére. A csomagban tiz vas-
kos kötet volt, a francia akadémia háború alatt 
megjelent heti értesítőinek teljes gyűjteménye. 
Ángyán Béla miniszteri tanácsos, a miniszter-
elnökség sajtóosztályának vezetője levelet is 
mellékelt a csomaghoz. A levélben arra kéri a 
főispánt, hogy a könyveket juttassa el a Ferenc 
József-tudományegyetem rektorához. .Bethlen 
István gróf miniszterelnök legutóbbi párisi tar-
tózkodása alkalmával — irja Ángyán Béla — 
a Correspondence Unlverselle főszerkesztője, 
Ballero ur, ezeket a háború alatt megjelent 
akadémiai értesítőket a saját és Reynald szená-
tor ur nevében a szegedi egyetem részére aján-
lotta fel azon szíves fogadtatásra való emléke-
zetül, amelyben nevezett urakat Szeged városa 
részesítette." A miniszterelnök átvette Párisban 
a könyveket és azokat Párisból való hazauta-
zása alkalmával magával hozta Budapestre. A 
főispán az értékes küldeményt csütörtökön már 
át is adja az egyetemnek. 

— A csanftdi püspök levele a polgár-
mesterhez. Dr. Qlattfelder Gyula megyéspüspök 
a következő levelei intézte a polgármesterhez 
váliszul annak újévi jókívánságaira: .Hálatelt 
szívvel vettem Méltóságodnak székvárosom ne-
vében küldött újévi üdvözletét, szeretettel vfozo-
nozom azt és állandóan kérem a JÓ Is'ent, 
hogy a város polgárságát, hatóságát és i nak 
fejét kegyelmének bőségével áraszt; cl. Biza-
lommal várom, hogy az ujesztendőben állan-
dóan körükben időzve már meg fog adatni, 
hogy együttes erővel fáradozzunk az Alföld 
metropolisának felvirágoztatásán. Fogadja Méltó-
ságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását. 
Budapest, január 5. Qlattfelder megyéspüspök. 

—- fia a korona esik, utólagos lakbér-
pótlékról lehet szó. Budapestről jelentik: Az 
uj lakbérnegyed közeledtével több oldalról hire 
járt, hogy az általános drágulással kapcsolat-
ban a kormány uj lakásrendeletet szándékozik 
kiadni, amelyben újra szabályoznák a lakás-
ügyeket. Ez a hir nem felel meg a valóságnak. 
A népjóléti miniszter egyáltalán nem gondol uj 
lakásrendelet kiadására. A novemberi lakásren-
delet, mint azt annakidején a népjóléti minisz-
ter ki is jelentette, az utolsó lakásrendelet, 
amely után már majd csak a teljes szabad for-
galom következhet. Ebbben a lakásrendeletben 
elő van készítve az átmenet a szabad forga-
lomra és a miniszter nem lát okot arra, hogy 
azon bármit is változtasson. A mai viszonyok 
között, amikor minden téren a szabad forgalom 
mielőbbi felvételét igyekeznek elérni, lehetséges, 
hogy a lakások felszabadítása rövidebb idő 
alatt fog megtörténni, mint az a rendeletben 
kontemplálva volt, de február elseje előtt sem-
miféle uj rendeletre nem kerülhet sor. A lakás-
rendeletnek azonban van egy rendelkezése, 
amely a korona értékében beálló nagymértékű 
eltolódásra is gondol. E szerint jogosult a kor-
mány, hogy a korona nagyobb értékcsökkenése 
esetén pótlék alakjában emelje a lakásbéreket. 
Ez az emelés a korona értékének ezt a nagyobb 
mértékű változását követő hónapban rendelhető 
el. Erről tehát csak a jövö hónapban dönthetne 
a minisztertanács, ha addig a korona árfolya-
mát tényleg a bécsi paritásra engednék le. Feb-
ruár elsején azután az eddig megállapított bért 
kell majd fizetni. 

- Növényvédelmi akció Szegeden. Aigner 
Károly főispán, mint a Szegedi Gazdasági Egye-
sület elnöke megállapodott Juhász Árpád gaz-

; dasági főtanácsossal, hogy a tavasszal megkez-
* dik a növényvédelmi szerek és eszközök bemu-

tatását. Alsó- és Felsötanyára mennek majd ki 
és a helyszínen ismertetik a gazdákkal a kérdést. 
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