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hősiességében, a győzelemben és a bank-
jegyekben. (Helyeslés.) 

Az elnök (csenget): Kérnem keli a kép-
viselő urat, ihogy a harminc perc lejárt... 

Földes Béla: Óhajtott volna tovább be-
szélni.... 

Urmánczy: Ketté kelil vágni! Ülj le! 
Földes Béla néhány szóval befejezi be-

szédét. Az indemnitást elfogadja. (Éljenzés 
és taps a baloldalon.) 

•Bakonyi Samu1 szólalt fel ezután. 
Bakonyi után Novak János- és Holló La-

jo-s beszéltek. 
-Gróf Zichy Al adár megállapít ja, hogy a 

horvátokikai szem-ben -a 'kormány különösen 
előzékeny. Hangoztatja, hogy erőnk tudatá-
ban jogunk van a békekötésről beszélni. 

Gróf Pallavicini 'György támadja az 
in-demnitási javaslatot és a kormány műkö-
dését. Csermák Ernő, Blahó Páí, Eitner 
Zsigmond, Sümegi Vilmos, Bródy Ernő után 
Vézsonyi Vilmos szólal fel, aki -követeli, 
Ihogy a nagybankokra hadiadót vessenek kii. 

Gróf Tisza István válaszol Vázsonyi 
beszédére és kiemeli, ho-gy jogi személyeket 
nem adóztathatnak meg. Hábo-ru után igye-
keznek; -majd termékeny, exponált vidékre 
megbízható lakosságot telepíteni-. Hangsú-
lyozza, hogy az ellenzékkel gyakran folyta-
tott tanácskozást. 

Gróf Andrássy Gyula és gróf Eszter-
házy Móric felszólalása után az indemnitásíi 
javaslatot ugy általánosságban, mint részle-
teiben elfogadták. 

Sághy -Gyula kérdésére rnlég kijelen-
tette a miniszterelnök, Ihogy az árdrágitás-
-ról és kivételes pénzügyi intézkedésekről 
sürgős javaslatok készülnek. 

Az ülést ezután -berekesztette az -elnök. 
Legközelebbi ülés kedden lesz. 
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Megállapították a sertéshús 
és szalonna maximális árát. 

(Saját tudósítónktól.) A -november har-
mincadikán kiadott 4291—1915. számú mi-
niszterelnöki rendelet a disznózsír, háj, sza-
lonna és egyéb sertéshúsból készült élelmi-
cikkek árát nagybani eladásra makszimáltu. 
Ugyanennek a rendeletnek Ihatoidik pontja 
fel jogosítja a polgármestert, hogy -ezeknek 
az élelmi-cikkeknek az árát a közvetlen fo-
gyasztók, tehát a közönség részére írja elő. 

A rendelet értelmében dr. Somogyi Szil-
veszter polgármester magához kéretett né-
hány szegedi hentesiparost, a városi Ifő-
á'llatorvost és a vásárpénztár igazgatóját, 
hogy szakemberek meghallgatása után álla-
píthassa m-eg -ezeket a-z árakat. Szombaton 
délután volt -a megbeszélés, mellyen a már 
említet tekén 'kivül dr. Szalay József rendőr-
főkapitány is -résztvett. 

Az ármegállapítások kizárólag hazai 
termékekre vonatkoznak és csakis kicsiny-
beni árusításnál érvényesek. Egyelőre de-
cember tizenhatodikától január tizenötödikéig 
Maradnak a maksz'irnális ára-k érvényben, 
később — a piaci árak esésétől, vagy -emel-
kedésétől f-üggően — a szükséghez képest 
más árm-egál-lapitás lép életbe, 

A polgármester a következőkben mak-
szimálta az árakat; 

Olvasztott disznózsír egy kg 7.40 K 
'Háj és -egyéb olvasztatlan nyers disz-

nó-zsir 7.— „ 
Friss nyers szalonna 6.50 „ 
-Elsőrendű sertéshús szalonnával 

•együtt 5.34 „ 
Ugyanaz szalonna nélkül 4.74 „ 
Másodrendű sertéshús (f-élhizott) sza-

lonnával együtt 5.10 „ 
Ugyanaz szalonna nélkül 4.70 „ 
Sózott szalonna 6.-80 „ 
Füstölt szalonna 8.— „ 
Paprikás szalonna 8.— „ 
Főzött szail-onna 7.50 „ 
'Csemege szalonna 8.— „ 
•Füstölt sonka (nyersen) 10.— „ 
Ugyanaz kifőzve 12.— „ 
Disznósajt 7.— „ 
Friss kolbász . 7.— „ 
Ugyanaz füstölve 8.— „ 
Füstölt 'hus- 8.— „ 
Füstölt oldalas 6.50 „ 

Fikszirozta a polgármester azt is, hogy 
-mi értendő közvetlen fogyasztás alatt. Aki 
saját szükségletének fedezésére szerzi -be az 
élelmicikkeket, tehát, aki háztartásának el-
látására vásárol be egyszerre bizonyos 
mennyiséget. Egy métermázsa a határ, ki-
lencvenkilenc kilogrammig a polgármester 
által megállapított uj legmagasabb árak ér-
vényesek. Sízáz kilogrammon feliül — tehát 
nagybani eladásnál — már a miniszterelnöki 
rendeletben foglalt makszimális árak lépnek 
életbe. 

858.000 koronába kerüli a 
városnak eddig a háború. 

(Saját tudósít ónktól.) A belügyminiszter 
tudvalevőleg rendeletben íhivta fel a vidé-ki 
városokat annak pontos Megállapítására és 
kimutatására, hogy a háború alatt és a há-
ború miatt anyagilag minő veszteség érte a 
városi háztartást. A rendelet Szegedre i& 
megérkezett és Scultéty Sándor főszámvevő 
elkészítette az erre: vonatkozó -kimutatást, 
amely három részből áll. A kimutatás első 
-része, a mozgósítás elrendelésétől 1915 ju-
lius 31-ig s-orolja fel a város háborús vesz-
teségeit; a második rész augusztus 1 - tői ok-
tóber 31-ig, a iharm-adik rész pedig november 
1-től n-oiv-emiber 31-ig tart. 

A k-i-mutatás első része szerint a város 
vesztesége 526.575 korona 36 fillér. A máso-
dik rész szerint 239.576 korona 76 fillér. A 
harmadik rész szerint 92.758 korona 02 fil-
lér. Vagyis végösszegben, a mozgósítás el-
rendelése óta 1915 november 31-ig Szeged 
városa a hábo-ru következtében 858.910 ko-
rona és 14 fillért veszített. 

Az -első -kimutatás szerint a veszteségek 
két okból állottak elő. Először: kiadások, 
melyek keletkezésének oka a mozgósításra, 
illetőleg a háborúra vezetendő vissza. Ilyen 
kiadások a következők: Mozgósítás, elszál-
lásolás 108.000, járvány elleni -védekezés 
23.728,75, hadba-vonul-t alkalmazottak he-
lyettesítési költségei 9.341,38, segélyezések 
25.139,17 korona. Hadsegclyezés. Katonák 
meleg ruháira 40.063,45, átvonuló sebesül-
tek élelmezésére 18.722,03, katonák -karácso-
nyi ajándékára 10.700 korona. A városi kór-
házban fekvő sebesült katonák élelmezésé-
nek j-avitás-a 16.843,41, polgárőrség 7.519,76, 
különféle kiadások 14.263,51 korona. A ki-
mutatás szerint a veszteségek másik oka a 
bevételek csökkenéséből áll: Földhaszonibér-
ből 62.340,95, kövezetvámból 81.162,32, piaci 
IhelypéUzbő-l 20.249,06, 'városi gőzfürdő be-
vételénél 12.830,22, városi átírási díjból 

47.840,30, parthasználati díjból 1.576,52, suly 
és űrmérték díjból 162.71, Iközuti Iliid-vámból 
10.542,90, városi fogyasztási illetékből 
3140,14, közlegelők utáni jövedelemből 
12.068,7-8, -egyéb csökkenés 340 korona. Át-
vonuló katonák iutá|n szállásdíj téritméuy 
34.034,78 koro-n-a. 

A második kimutatás szerint augusztus 
1-től október 31-i-g a következőkből állottak 
elő veszteségek: Elszállásolási dijak 30.000, 
jánvány -elleni védekezés 88.327,50, -ha-d-ba-
vonuitak helyettesítése 4492.59, segélyezé-
sek 27.800, hadsegélyezés 6199.23, polgár-
őrség 31.98.27, hab :- / s ó Kig.isfe' r 'Eéka 
2730. kVor-féle kfe i .k >k 5366,47 korona. Be-
vételi csökkenésekből: Kcv.zc.r-ám 31.325.33. 
piaci ihelvpénz 14.200,16, városi gőzfürdő 
2234,26, áti-ratási dij 105.90,40, pa-rthaszná-
1-ati dijak 408.94, suly és űrmérték dij 139.09, 
közúti hídvám 7503.68, fogyasztási illeték 
562.58, tápéi révvám 172.86, közvágóhíd 
41-89.48, föld és vályog behozatal 135.97, 
szállásdíj téritmény 9064,73 korona. 

A 'harmadik kimutatás szerint november 
hónapban: Járvány elleni védekezés 4673,19, 
hadba vonultak helyettesítése 3717.89, segé-
llyezések 300, hadsegélyezés 1944,97, polgár-
őrség 9-27.47, drágaság! segélyek 49.-658, kü-
lönfél-e kiadások 721.89 korona. -Be-vételi csök-
kenésekből: K'öveze-tvám 12.465,06, pi-aci 
helypénz 4920,14, városi gőzfürdő 1738,36, 
•suly- és ürmértékdij 183.48, tk-özuti Ihid'vám-
-diij 2706.96, városi fogyasztási illeték 2452 
kor. 19 fi 11., tápéi révvám 306.48, vá-góhid-dij 
5753.01, föld- és vályogdij 288.93 korona. 

férfi és női divatcikkek 
legnagyobb raktára. — 

:: Legmegbízhatóbb cég. :: 
Legolcsóbb beszerzési forrás. 

C s e k o n i c s - u . 6 . S z é c h e n y i - t é r 17. 
Telelőn 854. Telefon 855. 

(Korzó-mozi épü-
letében) nagyobb 
mennyiségű 61AL 
É R K E Z E I T 
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s e t í k 
u. m. t ü k ö r p o t y k a 1 kilótól 5 kilóig, 
c z igány ha!, m e n y ha! és c s u k a ha! . 

ICep.ny Gyxxh 
Aaar-fény rüágMási- és 
jdkartantar tás! véílslst 

l u p e í . o i ö l L i j s s - sa iámt i n i 
Csillárok, gázfözök és 
ualiadeíSifiefKsS g ázfetezer*-
a lési cikkek raktár® ss 

T e t e t i Í 408. t e l e d e t 4£& 


