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alapján. Vagy igaz, Ihogy Medakoviics bűnös
és rászolgált a letartóztatásra és akkor Magyarország és Horvátország közvéleményének megnyugtatására legsürgősebben .intézkedni kell, hogy méltó büntetésben
részesüljön, ha pedig.nem, akkor
publikálta:séna\k
azok az okok, amelyek miatt e fontas közjogi
állásban levő ember MartŐzMá-ia történt. Ha
pedig ártatlan volt, akkor teljes
elégtételt
adjamak neki. Azért hozta elő ezt az ügyet,
mert nem akarta, hogy a Saborban mint a
magyarok és (horvátok közötti ujabb kérelem
tárgyal tassék. iMivel Medakovics a főrendiháznak is tagja, kivánacs volna, hogy a főrendiház a mentelmi ügyet vizsgálat álá vegye, még pedig, az rátok beható átvizsgálása
alpján.
Beöthy .Pál elnök kéri Polóuyit, hogy
térjen a napirenden levő tárgyra.
Polónyi helytelennek tartja a törvényjavaslatnak azt a,z intézkedését, hogy a titkos
választásokon felmerülő visszaélések ellen
beadandó panaszok felett nem a Kúria, hanem: a képviselőház dönt. Ez nagy abuzus,
mert előállhat az .a helyzet, hogy egv a választási visszaélések alapján létrejött többségből alakított zsűri dönt azon visszaélések
felett, amelyeket az ö tagjai követtek el. Ily
intézkedés mellett a titkos választás cáák
maszlag.
Az elnök: Figyelmeztetem, hogy ilyejn
kifejezéseket ne használion.
•Gróf Tisza István miniszterelnök: Nem
lován ezúttal kiterjeszkedni a :Med.akov'csíéle incidensre, mindössze annyit jegyez
•meg, ihogy ez az ügy Me>fc\kmics. belenyugvásával a legMvtéóbb idő öfctff e'JáMeieteiil
A főrendiházihoz ivem érkezett seiít.bniféle panasz vagy mentelmi Feljelentés 'és egyáltalán
nem t a r j a helyesnek egy ilyen, a háború elején előfordult incidensnek feszegetés,ét.
Ami a napirenden levő tárgyat illeti: ha
a kormány .arról győződne meg, hogy az ellenzék provokációnak tekinti a kuriai bíráskodásnak napirendre tűzését és a vita olyan
méreteket öltene, amely nem felel meg az
ország érdekének, akkor. ermésztesen
nem
maradna egyéb hátra, m'nt hogy ia Ibrmány
elhuktszibná ennek ia töfccnyh'sktéAi'í
í.fe la
tárgyalását. (Élénk helyeslés.) Akkor azonban természetszerűleg semmi felelősség ezéL,
hogy ez a kérdés (megoldatlan maradt, :nem
terheli a kormányt. Az általános 'v.ita során
az igazságügy mitószter elő fog terjeszteni
egy módosítást, amelyből ki fog tűnni, hogy
a koiynány elment iádéig a Maáirig, wmedáig
cl lehetett mérni.
Vannak azonban oly módosít ások, amelyek könnyebben megoldhatók. így például
nem látja akadályát annaq, hogy a jelvényekre és zászlókra való módosítás dolgában megegyezés jcihessen léire.
Ismétli, ha nem: sikerül olyan megállapodást találni, amély megnyugtatókig hat n túloldalra ...ás és a kormány azt látná, hogy az
ellenzék ezt kérdést provokál ás'nak tekinti,
akkor etláll a törvényjavaslat tárgyalásától
(Helyeslés.)
Polónyi Géza, majd Bródy Ernő szökik
fel ezután.
Dr. Bródy Ernő a fuvarellátási köTségek
ellen szólal .fel, mely szerinte erkölcstelen. A
javaslatot nem fogadiia el.
•Gróf Apponyi Albert ellenzi a törvény
létesítését, bár a béke után ,6 hónapig'van idő.
Kát kifogása van a fön-ényjavas"!aíra, egyik
a kuriai bíráskodás hatáskörének kiterjesztése. lA törvény alkotója: Szilágyi'Dezső netm
szívlelte e törvényt. A választás 'tisztaságát
jobban garantálná a titkos szavazás. A fih/arozási dij fentartása a megvesztegetésiek köpenye.
Springer Ferenc a javaslatot általánossági m elfogadja, remélve az ellenzéki kifogások akceptálását. H\aüer István szerint a
fuvardijak fentartása a vesztegetés biztosítása. A kuriai bíráskodás reformra szorul.
A vitát délután 3 órakor félbeszakítják;
a legközelebbi ülés hétfőn lesz.
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(Saját tudöáMnkt&l.) A napokban meg-' 100.000 korona hadikölcsön
után kap egy évre . . 6% 6000 koronát
'éient péntjSgyimiiiisz'teri aláirási felhívás az
a
meglevő 40.000 korona
aj hadi kölcsönre — mint Ismeretes — két
4%-os járadék után 1 évre 4% 1600 koronát
ipvsu kötvény 'aláírására nyitott jegyzést,
tehát
összesen
7600 koronát
y. -mi. a: 6%- iot és- az
o.t kamatozóra.
míg
a
felvett
kölcsön
után
Ezen kamatozás után- kapta a revét is és igy
fizet egy évre 5 % ot
.
4850 koronát
fog átmenni a köztudatba is az uj hadi kölcsön,, amelyről a laikus jegyző azt hiszi,' vagyis eddig fenmarad . . . 2750 korona
Ihogy a befektetett tökének csak '6%-ot és •kamatnyeresége. Ámde a 0%-os zárolt típush e g y a befektetett tőkének csak 6%-ot, illet- nál figyelembe kell venni számításunknál
•e 5V«%-os kamatozását nyújtja. Pedig ha
azon körülményt is, hogy az állam kötelezi
egy kicsit közelebbről és többoldalról vizs- magát 'irat év letelte után a névértéken, vagygáljuk az aláirási prospektusok feltételeit és is 100 koronával 'visszaváltani, ami1 ujabb
előnyeit, agy egyszerű példákból látni fog- 3%-os nyeresége jelen Lés ez egy évre
juk, hegy rctn hat százalékot, és nem
további 500 korona kamatjövedelmet .'hoz Kis
57=%-oí nyújt az uj ha'dikölcsön, ha- Istvánnak csak azért, inert- résztvétt 'a hadinean sokkal, cto sokkal többet. Illusztrálásul kölcsön jegyzésében. A számadásunk csak
vegyünk csak egy-két olyan egyszerű esetet, akkor lesz teljes, ha a jegyzés alapján előálló
•amely bizonyára a jegyzők között számos
kamatjövedelemből . . . K 3250
ereiben elő fog fordulni.
levonjuk a jegyzés nélkül
40.000 kor. n. é. 4%-os
Tegyük fel, hogy Nagy Péter, akinek
koronajáradék után járó K 1600 kamatot
30.000 korona n. é. 4%-os magyar koronajávagyis
végeredinényb n . K 1650
radéka fekszik . otthon a kasszájában, haditiszta
nyereséget
élvez cVcnte akkor! amikölcsönt akar 'jegyezni, azonban nincs fcörüTUte éppen készpénz, a kasszájában levő pa- kor egy fillér uij pénzt nem fektetett be, csuo'rosóí pedig, amelyet örökségképen kapott pán egy kézenfekvő, kínálkozó pénzügyi műz .apjától, rom akarja el'adni, részeit ragasz- veletben minden rizikó nélkül részt vett.
Tehát nem frázis, hanem mint a fentiekkodástól, részint pedig, mert sokkal alacsonyabb az árfolyama, mint a vásárláskor vol t. ből láthatjuk, igen reális alapon áll ama sokNagy Péternek tehát mi lesz a teendője, —• szor elhangzott mondás, hogy a hadikölcsön''ogy a hadTtelcsönböl, mint jómódú gazda, bői .Hegyezni: nemcsak hazafias kötelesség,
hanem előnyös üzlet is.
kivehesse a maga részét? A 30.000 korona
járadékra felvesz az Osztrák-Magyar Banknál 15.300 korona kölcsönt és azután lejegyez 100.000 korona n. é. 57*%-os hadikölcsönt, amelyért a V*%:os térítéssel 90.30 árfolyamon 90.300 koron a jár. A 100,000.korona
hadikölcsönt ugyancsak elzálogosítja az Osztrák-Magyar Banknál 75.000 korona erejéig,
amelyhez m á t j n e g l e v ő 15.300 korona kölcsönével kifizeti a 90.300' koronát. Igy CSákÜz
Osztrák-Magyar Banknak lesz adósa, (ahol
fennálló 90.300 korona tartozása után egy
évre fizet, 5%-os . . . . K 4515 kamatot
Ezzel szemben a 100.000
korona hadikölcsön hoz K 5500 kamatot
a régi 4%-os járadék hoz K 1200 kamatot
vagyis összesen2135 korona többletet; mig
ha nem jegyzett volnia a hadiikölcsönből, haaém továbbra is mozdulatlanul és parlagon
hevertette v d n a >a 30.000 korona járadékát
a kas .szájában, továbbra is 1200 korona évi
kamatozást éiVczett volna. Tehát minden uj
pénzbefektetés nélkül, tisztán abból, hogy a
meglevő papirosát kivette 'a kasszájából és
hadi kölcsönt jegyzett, évi 985 korona fádmatjöveéelemtöbbletet
ért el.
Arányíffgbsán kedvezőbb kamatoztatást
éhhel ef Kis István, akire apja 40.000 korona
né értékű 4%-os magyar korona járadékot
hagyott és' aki hazafias kötelezettségének is
eleget teendő, módos ember létére 100.000
koron i n. é, fi%-os záró hadikölcsönt jegyez. Ez esetben Kis Ist'ván 22.000 korona
kölcsönt vesz fel az OsztrákiMagyar Banknál ás a jegyzett 100.000 koronára ugyancsak
rendelkezésére álló 75.000 korona lombardkölcsönt, amely összeggel kifizetheti a jegyzése
os térítéssel1, 97 koronás árfolyamon
számított ellenértékét 97.000 koronát. A jövedelmezősége igy fog kialakulni : '

Könnyen .hozzáférhetőségük, a közönség
legnagyobb rétegével való állandó összeköttetésük, népszerűségük és más előnyös tulajdonságuknál fogva az 'Útbaigazítások, fel'vi•lágo-sitások megadására legalkalmasabbak a
postahivatalok, ahova az érdeklődőik teljes
•bizalómal fordulhatnák és ahol nemcsak a
haclikölcsönre való' jegyzéseket fogadják el,
de az erre vonatkozó tudnivalókat később is
bármikor a legnagyobb készséggel adják
meg. Szegeden jegyezni lehet még hadikölcsönt a 'Szeged-Csongrádi Takarékpénztárnál. a Kereskedelmi és llparbanknál, a M a y
és Szécsi banknál'.
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2 koronától kezdve. —
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