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ügyigazgatóságnak az igazi adatok kikuta-
tásában. Annak, hogy az adókat emelték, a 
legtöbb esetben az volt az oka, mert az adó-
fizetők lakbére is emelkedett, már pedig a 
jövedelmet énnek arányában állapítják meg. 

Cicatricis Lajos dr.: Ilát az ügyvéd urak-
kal szemben miért emelték? 

Tőrös Sándor azt feleld, ugyanazért, ami-
ért más foglalkozásbelieknél, vagyis mert 
nagyobb lakbért fizetnek. Ami méltányos, 
azt .a pénzügyigazgatóság szivesen megteszi, 
de a törvény ellen nem tehet meg semmit. 
Kijelenti végül, bogy tudatában vannak a 
Pénzügyigazgatóságnál a -polgárság nehéz 
helyzetének és amint nem volt a múltban 
elégedetlenség, ugy nem lesz az idén sem. 

Becsey Károly dr. megnyugvással veszi 
tudomásul a helyeUes-pénzügyigazgiató vá-
laszának azt a részét, amelyben megcáfolja, 
hegy Szegedre titkos miniszteri rendelet ér-
kezett volna. Hibáztatja azonban azt, bogy 
az adókat nemcsak szórványosan, -hanem ál-
talában jelentékeny mérvben emelték s kü-
lönösen méltánytalannak tartja az ügyvédek 
adójának 30 százalékos emelését. -Bizik ab-
ban, hogy az adókivető bizottságok a fel-
srófolt adókat kellő mértékben le fogják 
szállítani. 

Rósa Izsó dr., Ujj József dr. még annak 
a véleményüknek adtak kifejezést, bogy az 
adók kellő leszállítását kötelességük is meg-
tenni az adókivető bizottságoknak s ezzel a 
vita véget ért. 

Visszatérnek Belgrádba. Az osztrák-
magyar kolónia tagjait a szerb kormány 
nyilatkozata teljesen megnyugtatta. Hart-
wig temetése után azok, akik Zimonyba me-
nekültek, visszatértek Belgrádba. Az osz-
trák-magyar kolónia tagjai állítják, hogy a 
rémhíreket a szerbek terjesztették, szándé-
kossággal. Pasics maga is elismerte Giessl 
osztrák-magyar követ előtt, hogy a rémhí-
rek forgalomban voltak. Minden-esetre külö-
nös, hogy a szerb kormány csak Hartwig 
temetése után tett megnyugtató nyilatkoza-
tot. 

-A -nép emberei büszkék, rátartósak, akár-
csak erre mifelénk. A ko-faa-sszonyok semmi-
ben sem különböznek a jól megtermett ma-
gyar kofáktól. 

Ipara, kereskedelme különösen élénk, a 
mit a vasúti forgalmon kivül a vizi utak bo-
nyolítanak le. Wiburgot, vagyis a keleti ten-
gert az északra felnyúló ezertó világával ba-
józható csatorna köti össze, amelyen külö-
nösen sok fát és nyers bőrt szállítanak. 

Fája oly bőven terem, hogy legtöbb he-
lyen a hajók és vasutak fűtésére is azt hasz-
nálják. A csatornát átkötő hidon villamos ve-
zet keresztül, de m-ikor hajó közeledik, a Ilid-
lapját a közép pilléren keresztbe igazítják s 
akkor a forgalom megáll. Innen van aztán, 
htjtgy néha -hosszú időt kell várni, mig a vil-
lamos újra forgalomba jön. 

Idegenektől rendkívül keresett hely Finn 
ország s azért már Wiburgban találkozunk 
az u. n. idegenforgalmi irodákkal, melyek 
teljesen ingyen, a legkészségesebben adnak 
szóval és írásban minden szükséges fölvilá-
gosítást. 

Országos bankja saját, impozáns palo-
tájában van elhelyezve, ebben a bankban 
nőkön kivü-l más tisztviselőt nem is látni. 

Elegáns és kellemesen szórakoztató he-
lyei meglehetősen drágák. Maga a város igen 
bájos. Gyönyörű kilátás nyílik a Papula hegy 
tetejéről. A hegy lábáig villamos vezet. In-
nen az -ut fel, árnyas fák alatt, igen Kényel-
mes. Morepo park jában - n a p o n t a katonazene 
hangversenyez. 

(Folytatjuk.) 

Háborús hangulat 
a magyar képviselőházban. 

(Saját tudósítónktól.) A magyar kép-
viselőháznak ma délután nevezetes ülése 
volt. Az ellenzék nevében Apponyi Albert 
gróf és Szmrecsányi György interpellált. 
A szerajevói, illetve a 'legújabb belgrádi 
eseményekkel kapcsolatban interpellálták 
a miniszterelnököt. Az ellenzéki beszédek 
után Tisza István gróf miniszterelnök 
megnyugtató választ adott, de se Szmre-
csányi, se Apponyi gróf nem vették tudo-
másul1 a választ és a háború mellett szól-
tak, -különösen Szmrecsányi György, aki 
'lakonikus -határozottsággal mondotta azt, 
hogy Szerbiát csak háborúval lehet meg-
rendszabályozni. ( 

Az ellenzék tehát a -háborút követeli. 
Csupán azt kívánjuk még konstatálni, 
hogy illetékes helyeken pedig odahatnak 
minden -vona-lon, hogy a monarchia békés 
szándékát demons t rá luk és bebizonyít-
suk. Ma például már a vezérkari főnök, 
Hötzendorti Conrad báró is szabadságra 
ment, ami beszédes -momentum, ha meg-
gondoljuk, hogy ni-ncs negyvennyolc órá-
ja, amikor a közös -hadügyminiszter, Kro-
batin is szabadságra ment. A Házban eze-
ket a dolgokat élén-k-en megvitatták ülés 
után és az élten zéíkiek közül is a legtöbben 
beismerték, hogy a monarchia illetékes 
faktorai a légkorre-ktebbü'l, nyugodtan és 
határozottan viszik a további fejleménye-
ket. 

A Ház délutáni ülésén, 5 órakor ke-
rült -sor Szmrecsányi György interpellá-
ciójára. A -szerajevói tragédiával kapcso-
latban hangoztat ja , bogy az egész Európát 
fölzaklató események csakis a külügyi kor-
mányunk gyöngesége miatt -következhet-
tek -be. Kállay Béni helyesen kezdte meg-
alapozni Bosznia és Hercegovina jövőjét, 
de ami nagy munkát ő megkezdett, azt 
nem folytatták utána, sőt a '1-egujabb idő-
ben -Kállay intenciói ellen dolgoztak és te-
remtettek furcsa állapotokat, amelyek elő-
idézték a trónörökös elpusztítását. Meri 
állítani, hogy Kállay Béni idejében ezek az 
események nem következhettek be. 

Apponyi Albert gróf in-terpélláU leg-
újabb belgrádi eseményekkel kapcsolatban. 
Kérdezi a magyar miniszterelnököt, váj-
jon szándékozik-e rnegösmertetni a Ház-
zal a szerajevói vizsgálat eredményeit és 
a belgrádi eseményeket. A monarchiának 
Szerbiával szemben természetes utón, tel-
jes erejével kell ejárnia. Szerbia a mon-
archiának ellensége. 

Tisza István gróf válaszol az inter-
pellációkra. Szükségünk van ezekben a na-
pokban ia nyugalomra. Sem-mi fölösleges 
zaj, mert az ár t az ügynek. Megerősíti, 
hogy Giessl báró föllépése a belgrádi kor-
mánynál igenis indokolt volt, mivel az 
beigazolást nyert, hogy az osztrák és ma-
gyar alattvalók ellen tüntetés készült. 

Majd igy folytatta Tisza miniszter-
elnök: 

— A monarchia megteszi a szükséges 
intézkedéseket presztízsének megvédésére. 
A megvédés részleteiről -n-ern nyilatkozha-
tik. 

Szmrecsányi György és Apponyi Al-

bert gróf a miniszterelnök válaszát nem 
veszik tudó-másul. 

Szmrecsányi György a következő-
ket mondja ezután: 

— Nem veszi tudomásul Tisza Ist-
ván gróf válaszát annál az egyszerű ok-
nál fogva, hogy Szerbiával szemben csak 
egy a válasz: Szerbiát csakis háborúval 
lehet megrendszabályozni! (Helyeslés az 
ellenzék részéről.) 

A Ház többsége szavazás után tudo-
másul v-ette Tisza István gróf válaszát. 

Az ülés este 10 órakor végződött . 
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Egyhangú választás előtt. 
- Nincs függetlenségi jelölt. — 

(Saját 'tudósítónktól.) A nemzeti munka-
párt egyre fokozódó buzgalommal és lelke-
sedéssel -készül a 21-iki választásra. Ma már 
-bizonyos, bogy Rósa Izsó dr.-uak ellenjelölt-
je — legalább is komoly ellenjelöltje — nem 
lesz, ami ellenzéki férfiaktól nyert informá-
ciónk szerint abban leli -magyarázatát, hogy 
Rósának a város élet-ében négy évtizeden át 
kifejtett buzgó és eredményekben gazdag 
munkásságát annyira megbecsülik, hogy ez 
a -becsiilés a politikai ellentétek élét és erő-
sen letompítja. A munkapárti jelölt egyhan-
gú megválasztása ma -már bizonyos, a párt 
vezető-sége ennek ellenére — nehogy bár-
mely oldalról meglepetés érhesse, — ép oly 
körültekintéssel és szorgalom-mai készíti elő 
a választás ügyét, mintha a legnagyobb har-
cot kellene megviv-ni a népszerű jelölt megvá-
lasztása érdekében. Az intéző bizottság és a 
kerületi szervek permanens munkásságban 
vannak, csütörtökön este 8 órakor a Katona-
féle vendéglőben lesz a második pártvacsora, 
amely az elsőnél is népesebbnek és lelkesebb-
nek Ígérkezik. 

Egyébként szerdán délután a független-
ségi-párt vezetősége olyan ülés-félét tartott. 
Az itt történtek minden komim-entárnál fénye-
sebben beszélnek. 

A szegedi függetlenségi párt vezető tag-
jai ma délután értekezletre gyűltek össze a 
Kaszinó vendéglőjében, bogy végre jelölje-
nek valakit. Mint ismeretes, a párt vezetőit 
ilyen irányú ambíció már azóta serkenti, a 
mióta megüresedett az első kerületi mandá-
tum; de ezt az ambíciójukat kielégíteni an-
nál is nehezebb, mert nem akad olyan jelölt-
áldozat, aki a biztos bukás tudatában haj-
landó volna elvállalni a „megtiszteltetést". A 
sok 'hasztalan kísérletezés — agy látszik — a 
párt vezetőit is nagyon megviselte, mert a 
mai ősgyülést előkészítő értekezlet, külsősé-
geinél fogva igen bizalmas jellegűnek lát-
szott. Az értekezleten ugyanis először csak 
három újságíró volt jelen a pontos időben. 
Aztán feltűnt a láthatáron egy értekező is. 
Majd jött még egy újságíró és kisvártatva 
az elnök is megjelent. Tehát hatan már vol-
tak. Csekély negyed órai időközben, rövid 
ötnegyed óra alatt általánosan és titkosan 
még öt értekező-tag is megérkezett. Ezzel az-
tán kezdetét vette egy-egy poliár sör mel-
lett az értekezés, amelynek a megjelentek 
csekély száma miatt az elnök -hivatalos for-
mát nem adott; tehát -csak olyan megbeszé-
lés, vagy magyarul mondva duma-összejöve-
tel volt. Miután a megbeszél ők szomorúan 
konstatálták, bogy jelölt még nincs, de az 


