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— Én hiszek a kegyelmes ur felgyógyu-
lásában, — mondta munkatársunknak Jakab 
Sándor, Kossuth Ferenc odaadó és kitűnő 
titkára, — mert én 'ismerem a kegyelmes 
urat. Minden iránt érdeklődik, mindenkihez 
szives, zsenirozzá, hogy látogatói ágyban ta-
lálják, orvosságok közt. (Halódó ember nem 
ilyen energikus. .Ezért is: nem mertük érte-
síteni, hogy ágyához hívtuk öcscsét, mert 
megharagudott volna, hogy beteg testvérét 
ilyen fáradtságos úttal zaklatjuk. Mütter ta-
nár ur vállalkozott a kellemetlen föladatra, 
de eddig ő sem merte tudatni a kegyelmes 
úrral. 

A déli vasút, érkezési oldala, ahová a 
Kossuth Lajos Tivadar vonatjának be kellett 
futni, eléggé kihalt. Csupán a perronon egy 
udvari lakáj, Beniczky Tamás rendőrfel-
ügyelő diszruihás (alakjai és kót| díszruhás 
rendőr tiint föl. Ugyanis a Kossuth fivér vo: 
natja hozta Olaszországból József főherce-
get is, aki Nebrezinából érkezett. Kossuth 
Lajos Tivadart \Szterényi József, Jakab Sán-
dor titkár 'és két újságíró várták. Ahogy 
megérkezett a vonat, egyik hátsó elsőosztá-
iyu kocsiból kilépett Kossuth. Fekete pulia 
kalap volt a fején, szürke ruha, .féllakcipő és 
könnyű fekete felöltő. Meglepően fáradtnak, 
betegesnek, összetörtnek látszott, sokkal tö-
rődöttebbnek és öregebbnek, mint Ferenc e 
súlyos betegsége előtt. Mintha tiz évvel idő-
sebb lenne bátyjánál. 

Megviselte a betegség, az izgalom és a 
fáradtságcs utazás, amelyet egyszerű 'első 
osztályú kocsiban tett meg, még csak bérelt 
szakaszt sem váltott. Szterényit megcsókol-
ta, percekig csókolgatta Jakab kezét és za-
vartan fogadta a hírlapírók üdvözlését. 

— Hogy van ,a bátyám? 
— Bizony súlyos az állapota — feleli 

Szterényi. 
— Csak talán nem . . . 
— Nem, — nyugtatják meg, — minős na-

gyobb veszedelem. Komoly a baj, 'de minden 
jóra fordulhat. 

— Ö hivatott? 
— Nem értesítettük, hogy jönni méltóz-

tatik. 
Kérdésünkre csüggedten feleli: 
— Istenem, mennyi baj, mindig csak ily 

szerencsétlen alkotóból jövök haza. Egész 
utón egy percre se hunytam le a szemem . . . 
Szegény bátyám . . . 

Két könnycseppet törül le, aztán fárad-
tan, betegesen ki jön velünk. Szterényi vei 
autóra ül. Előbb azonban megállítják kocsi-
ját a fotóriporterek; nekik fénykép kell. 

— He uraim, ilyen .alkalomból . . . En-
gedjenek utamra' . . . 

És már száguld is az autó. Útközben 
Szterényi beszámol a nagy beteg állapotáról. 
A Gresham-palota ellőtt már várják. Egy 
perc alatt fölröpíti a lift Kossuth lakása elé. 
Itt Pallay Sándor titkár f-ogadja és vezeti be 
az előszobába, ahol Kossuth Ferencné sírva, 
zokogva borul a nyakába, Lajos Tivadar is 
elérzékenyedik még él f o jtiiatatlanabbu 1, mint 
kint, .ahol mindenki figyelte. Percekig nem 
tud szólni, csak átölelve tar t ja sógornőjét és 
a szeme tele lesz könnyel. 

Ezután Kossuth Lajos Tivadar Pallay 
szobájába ment. Bátyját ezalatt Kossutibnó 
értesítette, hogy Lajos Tivadart hozzáhivták 
és meg is érkezett. Kossuthot nagyon meg-
lepte öescsének érkezése, rögtön szobájába 
hivtatta. 

— Isten hozott — igy fordult feléje. — 
Közsönöm, hogy érettem ennyit fáradsz. 

Azután felesége és t i tkára kimentek a 
szobából és a két testvér tiz percig beszél-
getett. Közben a beteg besötétítette a szo-
bát. Feltűnt, hogy a beteg csak közvetve 
fordult mindig öoscséhez, ha mondani akart 
valamit, igy szólt szolgájához: 

.— István, mondja meg ezt vagy. azt az 
öcsémnek. 

Ezután Lajos Tivadar megköszönte a 
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liirlapiróknak, (hogy oly szeretettel irnak 
bátyjáról és kérte, hogy az ő személyével ne 
foglalkozzanak, csak .a bátyjáéval. 

A képviselőház ülése. A honvédelmi 
költségvetést .a délelőtti ülés* folyamán meg-
szavazta a Ház, majd1 a pénzügyi1 költségve-
tésre téi tek át és azt Teleszky János minisz-
ter beszéde után elfogadták. Az ellenzéki saj-
tó napok óta izgatja a közvéleményt avval, 
hogy Budapesten a harmadik osztályú kere-
seti adókivetés kapcsán a kormány óriási 
mérvű adóemelést tervez. Nagy tájékozat-
lansággal, vagy talán erős rosszhiszeműség-
gel hangoztatják ezt a vádat, nem kutatják 
annak igazságát, hanem csak azt nézik, hogy 
ennek a híresztelésnek terjesztése felette al-
kalmas rá, hogy a kormány és a többség 
ellen hangulatkeltés céljából kihasználják. 
Teleszky pénzügyminiszter mai költségvetési 
beszéde kapcsán, alkalmat vett rá, hogy ezt 
a valótlan hint világosan, határozottan és 
meggyőzően megcáfolja, miníiha a kormány 
a harmadosztályú kereseti adót emelni szán-
dékozna és adatokkal igazolta be, hogy ezt 
egyáltalán nem vette tervbe. Előadta a mi-
niszter, hogy Budapesten az eddig lefolyt 
két kivetési nap alatt 1192 adózó adóügyét 
intézte el az adókivető bizottság és ezek kö-
zül csak 30 feiebbezet't. Hogy mit jelent ez, 
ha Magyarországon, ahol mindenki mindig 
feleboezni szokott: 1192 adózó közüli csak 30 
maradt elégedetlen adójának a megállapítá-
sával, — az minden kommentárnál ékeseb-
ben szói az ellenzéki vád alaptalansága mel-
lett. Elmondotta a pénzügyminiszter, hogy a 
pénzügyi hatóságok a mu'lt alkalommal 
7,984.000 koronára prelimimálták Budapesten 
a harmadosztályú kereseti adót, holott ez-
úttal az előirányzat csak 7,900.000 koronát 
tesz ki. Ez az autentikus adat azt bizonylt-
ja, hogy nemcsak hogy nem vetfok tekintet-
be a három év ibeáMható .természetes fejlő-
dést, hanem egyenesen az adó csökkentését 
tervezik. Végezetül a miniszter beigazolta, 
hogy a most tárgyalt költségvetési előirány-
zatban az egész országban a kereseti adó 5 
millióval kisebb összegre van előirányozva, 
mint a műit alkalommal. Mindezekkel Te-
leszky pénzügyminiszternek sikerült bebizo-
nyitani, hogy itt ismét egy rosszindulatú el-
lenzéki manőverrel állunk szemben, melynek 
nincsen egyáltalában semmi alapja. A mi-
niszter szavai megnyugtatóiag hatottak a 
képviselőházban és bizonyára épen olyan 
megnyugvással fognák hatni az ország adózó 
polgárságára, amely ezek után az ellenzéki 
hangulatkeltésnek bizonyára nem fog felül-
ni. 

ina 

folyósítását megkezdettük, 

1 évtől 35 évig terjedő elő-

nyös törlesztéses kölcsön ket 

folyósítunk. - - Megbizásokat 

k i z á r ó l a g földbirtokokra 

fogadunk el. 

Szegedi Általános Bank 
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Nem lesz Szegeden 
petróleum-harc. 

— Megállapodás készül a kis- és nagy-
kereskedők kőzött. — 

fi Saját tudósítónktól.) A Bélmagyaror-
szág 'ismertette először azt a harcot, amely 
egyrészt a petróleum-gyárak, másrészt a 
nagy- és kiskereskedők között .kialakulóban 
volt annak következtében1, liogy a vákuum 
gyártmányának Szegeden való behozatala 
céljából bizonyos megállapodásokra kívántak 
volna jutni ,a kiskereskedőkkel.. A nagyipa-
rosok, .azonkívül a Szegeden legnagyobb el-
terjedtségnek örvendő biharsziilágyi és orso-
vai petróleum-gyárak ez ellen akciót inditot-
tak és — amint a szegedi kereskedők egye-
sületében ima tartott értekezleten kiderült — 
a legszélsőségesebb eszközök alkalmazásától 
sem riadtak volna vissza a1 vákuum vissza-
szorítására. 

Viszont .a kiskereskedők azon a vélemé-
nyen voltak, hogy ezt az alkalmait fel kell 
használni arra, hogy bizonyos konzumcik-
kekre, amilyenek .a cukor, petróleum, Franek 
kávé, gyertya és rizs, egyetértésben a nagy-
kereskedőkkel, egységes árakat állapítsanak 
meg. Hangsúlyozták a mai értekezleten a 
kiskereskedők, (hogy ezt a megállapodást nem 
a vásárló közönség ellen irányuló célzattal 
tervezték, ihanem a méltánytalan verseny le-
törésére. Meg is indultak ebben az irányban 
a tárgyalások a kis- és nagykereskedők kö-
zött, azonban a Kertész és KelAner-cég ma-
gatartásán hajótörést szenvedtek. Minthogy 
pedig közben a kiskereskedők egy része már 
a vákuumtól vásárol, a biharszilágyi és orso-
vai petróleum-gyárak azt a megbízatást ad-
ták itteni képviselőjüknek, hogy a város kü-
lönböző helyein petróleum-csarnokot állítsa-
nak föl, .de (ugy, hogy azokban mindazokat 
a cikkeket árusítsák, amiket fűszeres-bol-
tokban szoktak árusítani. Ennek a tervnek 
megvalósulása esetén — .amely ihadat üzen 
nemcsak .a kis-, hanem a nagykereskedők-
nek is, — a legveszedelmesebb harc fejlő-
dött volna ki a szegedi piacon, amelynek 
számos ekzisztencia rombadőlése .lett volna 
a következménye. Ép ezért a szegedi keres-
kedők egyesülete ma délután az összes iór-
idekeltségek bevonásával iSomogyioutca (22. 
szám alatt levő helyiségében értekezletet tó" 
vott össze, hogy az utolsó pillanatban lehe-
tővé tegye a békés megegyezést. 

Az értekezleten Lövész Antal elnökölt. 
Az ő megnyitója után Boda Bertalan ismer-
tette részletesen az ügy előzményeit, majd. 
hozzászóltak a kérdéshez Zeisler Henrik, a 
biharszilágyi petróleum-gyár képviselője, 
Türk Salamon az orsovai petróleum-gyár 
képviselője, Kardos Rómeó kereskedő, StaU-
ber Miksa a vákuum képviselője, Goldgrubcr 
Árpád, Bittó (Márk, Tóth József, Csanádi 
István és mások. Két ós fél óráig tartó v,ita 
fejlődött ki, amely oi'tán az elnök a követke-
ző egyhangúlag hozott határozatot jelentet-
te kii: 

.Kimondja az értekezlet, hogy a jel011 

körülmények között egyedül helyesnek a 

nagy- és .kiskereskedők között volna egy^fo 
ges megállapodást tartja, ennek perfektua-
lására nagy- és kiskereskedőkből ós ügyn°" 
kökből álló bizottságot küld ki." 

A megállapodás hihetőleg elejét- veszi an-
nak a karcnak, amely már-már kitörőben 


