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pes ellátni magát az idő rövidsége miatt, tehát kibúvóhoz fordul és el nem fogadható és
legkevésbé sem méltányolható indokok alapján sötétséggel fenyegeti a várost. A tanács
legelső teendője ezekután az volna, hogy haladéktalanul állapítsa meg, van-e két hónapra
való szene a légszeszgyárnak és iha beigazolódik az az alapos gyanú, hogy nincs, szerződéses jogait erélyesen és haladéktalanul
érvényesítse a társasággal szemben. Mert
semtmiképen se képzelhető el még háborús
időben sem, hogy egy ilyen óriási város közvilágítását máról-holnapra egyszerűen beszüntessék:.
<?

Háborúság a szegedi adókivető
bizottságban.
A szegedi adókivető bizottságok a kivételes állapotokra váló tekintettel elhatározták, hogy beszüntetik működésüket. A bizottságokat többféle szempont vezette ezeu elhatározásukra. Először is behívták katonának
RÖsler Tamás előadót, bevonult a jegyző is
ugy, liogy a normális tárgyalások menete
fenakadt. Eliliez járult az is, hogy az adófizető polgárok közül szintén nagyon sokan
katonakötelezettségüknek tesznek eleget ©3
igy nem jelenhetnek meg a bizottság előtt,
hogy az adókivetésnél felszólalási jogukat
érvényesíthessék. Épen ezért a bizottság tegnap táviratot intézett Teleszky János pénzügyminiszterhez, amelyben kérték a minisztert, ihogy a bizottság működését függessze
föl A táviratot továbbítás végett átadták
Kőrösy Lajos pénzügyi tanácsosnak.
Ma délelőtt ismét ösíszeült a bizottság,
hogy tudomást szerezzen a miniszter válaszáról. Rösler Tamás előadó bevonulása óta az
előadót Kőrösy Lajos helyettesíti, aki ma tudomására hozta a bizottság tagjainak, hogy
a pénzügyminiszterhez intézett kérelmet rendeltetési helyére juttatták, de a válasz még
nem érkezett meg. A bizottság tagjainak
nagy része ekkor aí ri rma a..az
z álláspontra helyezkedett, hogy legjobb
lenne, h a a válasz megbtHenir
érkezéséig abba hagynák az adókivetést. Az
előadó azonban ezt a propoziciót nem akarta
elfogadni és megkezdették a tárgyalásokat.
A sorrend szerint az első adófizető, akinek meg kellett volna állapítani laz adóját,
nem jelent meg a bizottság előtt. Bokor
Adolf bizottsági tag ek'kor felszólalt és azt
mondotta, bogy neki pozitiv tudomása van
arról, ihogy az illető kereskedő bevonult katonának és az üzletét bezárta. Épen ezért azt
indítványozta, hogy 50 százalékkal szállítsák
le még a mult évi adóját. Egyben hangsúlyozta, hogy minden egyes ember adótételénél, — aki jelenleg katona, — ilyen indítványt fog tenni, mert nem tartja helyiesnek,
hogy a mestani viszonyok között megadóztassanak polgárokat, akik a saját érdekeiket
nem is védhetik.
Bokor Adolf felszólalása nyomán nagy
vita keletkezett. Az adókivető bizottság tagjai helyeselték (ezt az indítványt, Kőrösy

Vendégifiben
KÁVÉHÁZBAN

FOszer kereskedésben

Szeged, 1514. Julius 20,

Lajos előadó azonban más álláspontra helyezkedett. A vita során kiderült aztán, hogy
a pénzügyminiszterhez intézett táviratot nem
küldötte el a pénzügyigazgatóság,
hanem
más uton, (hivatali formalitások keretében
értesítette az adókivető bizottság kívánságáról.
Bokor Adolf ekkor kijelentette, hogy ő
a pénzügyigazgatóság eljárásában
taktikai
halogatást lát és emiatt nem hajlandó tovább a mostani körülmények között az adókivető bizottságban működni. Ezek után el
is hagyta a bizottsági termet.
Bokor Adolf távozása után a bizottság
folytatta az adó-tárgyalásokat, de csak azoknak az adóját vetették ki, akik a bizottság
előtt személyesen megjelentek.

Gyilkosság
a szegedi tanyákon.
A szegedi rendőrséget rejtélyes gyilkosságról értesítette írna délelőtt a íelsőtanyai
rendőrség. Farkas Imre 39 éves gazdálkodó
tegnap este 9 óra tájban Felsőtanyán, Qajgonya kapitányság 490. számú tanyáján a feleségével együtt az asztaloz ült vacsorázni.
Alig foglalta el helyét az asztalfőn Farkas,
hirtelen lövés dördült el a ház előtt és a gazdálkodó véres fejjel bukott a fűidre. Valaki
vadászfegyverrel belőtt az ablakon keresztül
és a golyó Farkast balszemén találta. A szerencsétlen ember néhány óra múlva belehalt
sérüléseibe. Holttestét beszállították a felsőközponti hullaházba.
A rendőrség (megállapította, hogy egy
ismeretlen gyilkos, valószínűleg Farkas egyik
haragosa volt. A nyomozást Pottyondy Miklós rendőrkapitány vezeti.
Alsótanyán is véres esemény történt az
éjszaka. Ennek a részletei még teljesen ismeretlenek, mindössze annyi ismeretes, hogy
egy Németh József nevü 20 éves tanyai legényt félholtra vertek. A legényt életveszélyes sérülésekkel szállították a szegedi kórházba. Gróf Dezső rendőrtiszt ment ki a tanyára a nyomozás lefolytatása végett.

ADélmaggarország a közönséghez
A rendkívüli események arra kényszerítenek bennünket, hogy a lapkiadás és lapszerkesztés szokásos módjaitól eltérjünk. Ez
egyébként a közönség érdeke is. A bekövetkez( .t és a várható nagy események a salus rei publicae suprema lex elvénél fogva
a lapszerkesztés és összeállítás több technikai eszközét vonták el tőlünk egészben
vagy részben. A mai nappal lapunkat kisebb terjedelemben vagyunk
kénytelenek
megjelentetni és az oldalszám a közel jövőben is a változó körülmények szerint fog
alakulni. Egyébként is — minden más esemény eltompulván az európaivá kiszélesedett válság hírei mellett — a fősúlyt arra
fogjuk helyezni, hogy eredeti távirataink
alapján napjában többször informáljuk a közönséget a lefolyt és a készülő eseményekről. Eredeti távirataink, a pénteken életbelépő hadi menetrend kiadóhivatalunk kirakatában (Várnay-féle könyvkereskedés, Kárász-utca) egész nap és éjjel állandóan olvashatók.

A képviselőházat
elnapolták.
Féltizenegy óra előtt öt perooal nyitotta
meg Beöthy Pál elnök a képviselőház ülését.
Bejelentései során közölte, hogy a szentágotai kerületben Gündiseh ó n i dót választották
meg képviselővé. Közölte továbbá, hogy Károlyi Mihály gróf ceglédi választása óta harminc nap eltelt. A Ház Károlyi Mihály grófot a végleg igazolt képviselők sorába iktatta.
Az elnök bemutatta ezután a lembergi
lengyel-magyar klubnak a legutóbbi képviselőházi iilósen történt események alkalmából
a Házhoz intézett lelkes hangú táviratot, A
táviratot fölolvasták ós zajosan, megéljenezték.
Az elnök: A táviratra a képviselőház
hasonlóan meleghangú táviratot fog adni.
Ezután bejelentette az elnök, hogy Apponyi Albert grófnak napirend előtt való felszólalásra adott engedelmet, előbb azonban a
miniszterelnököt fhivta fel szólásra.
Tisza István gráf általános nagy figyelem között emelkedett szólásra és a következő beszédet mondotta:
— Van szerencsém jelentést benyújtani
a háború esetére való kivételes hatalom
igénybevételéről. Kérem a jelentést kinyomatni, szétosztatni és előzetes tárgya lós végett a véderőb izot tságh oz utasítani.
Tisztelt IIaz! (Ebben a jelentésben adva
van a mai helyzet jelleme, olyan helyzeté,
amely szükségképpen felfüggeszti egy időre
a képviselőház tevékenységét és tanácskozását. Olyan időket élünk, amikor a beszédek,
viták, tanácskozások helyét a fegyveres tények fogják betölteni. lEbben a történelmi
és felelősségteljes pillanatban csak néhány
szót óhajtóik a kormány nevében a képviselőházhoz intézni. Tisztelt Ház! Az egész nemzetet lelkesedő állapotban látjuk ebben a nehéz pillanatban. A lelkesedés mindenütt megnyilvánul nemzetiségi különbség nélkül. Felhasználom ezt az alkalmat annak konstatálására, liogy egy-két nyugtalanító hirt, ami
nyilvánosságra került, vétkes könnyel,miiség
kapta fel és terjesztette el. Az egész magyar
nemzet jön királya hjvására. A kormány tagjainak éreznie kell nagy és szent kötelességét ebben a pillanatban, kötelességük gondoskodni róla, hegy ez a lelkesedés ne törjön k,i hiába, hanem érvényesítse majd a
tettek mezejón. Kötelességük megtenni' mindent a rend és nyugalom biztosítására ós arra, hogy ez a iliarc, amelyet ránkkényszeritetitek és amelyet talán túlságba vitt elnézésünk, tolt ki idáig (lelkes éljenzés és tapsi),
ez a harc véget ne érjen addig, amig a magyar nemzet és a !monarchia jogait nem biztosítottuk. (Hosszantartó lelkes éljenzés és
taps.)
Ezután Apponyi Albert gróf állott föl
szólásra. Kijelentette, ihogy valamennyi ellenzéki párt megbízásából teszi nyilatkozatát, amely teljesen fedi Andrássy /Gyula grófnak néhány nappal ezelőtt, tett kijelentését.
A helyzetet ezzel ,a szóval jellemzi végre! A
magyar nemzet teljes szolidaritásban van és
jár el a monarchia másik részével és reméli,
hogy a háború azon a területen miarad, amelyen kitört. Ha ebben csalódunk, attól sem
rettenünk vissza, bizva szövetségeseink hűségében, hogy dicsőségben kerül iki a nemzet
a viszályból, amelyet bűnös kezek támasztottak.
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