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Néhány perc maiim elült a vihar. A pol- j 

gáirtoester ezután rövidesen nreg'inagya:rá zíia, 

miről van szó. Mindegyük kofa. minid a 3—400 

lehet „hatásági bevásárló". A saját pénz-vükön 

tv-ehetndk és ugyanazon a helyien árusitlba-tniak, 

fehol eddig, de a,napi árnál nem szabad többet 

ktdniok, az árakalt fel nem licsitálíhiat-.iáik és me}g-

Wh.pitott 'hasznot számithatnak csak fel ma-

guknak. Uj kofáik a „SzervezJethe" nem vétel-

inek fel ós aki nem tartja be a -szabályolklat, 

laizt kiközösítik és, az nemi vásárolhat délelőtt 

itiz óráig. 

IIossza® n> agyarú zgat ás után végtére is 

kezdték megérteni a kofák, hogy miről van 

iszó. Majd mindjárt a helyszínién megválasz-

tották a bizalmi koifáiloait, akiivel a hatóság' a 

(további rés Kleteket meg fogja beiszélmi. Abra-

iHámné, 'Pörödiné, Zöldi Györgyné, Balázs An-

drás né, Jójáitné, továbbá a fentebb már em-

lített Annus, ós Julcsa nénüik anniak a szeren-

csének örvendhettek, hogy kolléganőik belé-

jük helyezték összbizalmukat-. A népes gyűlés 

ezután véget ért. 
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Visszaélések a borfogyasztási 
illetékek fizetésénél. 

— A javadalmi InzcMmig ülése. — 

(Saját- tmlásjk'pnkíól.) A javadalmi bi-
z-ofosájg hétfőn dlélutdu négy órakor ülést 
-tartott Balogh Károly e&nökliésévd;. Balogh 
íauácsols beferütesztetíe a. javadailtmi . ágak 
májust jövedelmiéről s'zióló öss'z-ehascmíiitó ki-
mutatáis.t. Ez a kimutatás majdnem ötezer 
koro'niával kedvezőbb eredményt mutat fel, 
Imint a 'tavaly májusi kimutatás. A jövedelem 
többiét a gőzfürdői bevétel ékből: és a fiibér-
'diyihól állott -elő. Niaigy visszaélés mutatko-
'zie azoliban az atomi bor- és busfqgyiasz-
•tási adóban, a kövez e-t vám diijba-n. a pari-
jav adatai dijba-n és a hdypéradiijfo'an. 

Az adatok szerint 1917. évi májusában 
'befolyt állami bor- és húsfogyasztást adó-
ban 17,092.34 koron/a, kevesebb 6172.41 ko-
•ronával, várost fogyasztást -adópótlék-bán be-
folyt 5144.02, kevesebb 1697.11, városi fo-
gyasztást- illetékben 11,877.99. több 6622.20, 
(kövezetvám díjban 12,629.90. kevesebb 
-1389.58, partjavadalmi dióban 60. kevesebb 
426.66, hídvám dióban 8374.40. több 1919.88, 
helypénz díjban 6828.28, ke'vesebb 2649.70, 
-súly- és üiriméríékdijban! 279.94. kevesebb 
33.39, vágóhídi dijbain 11,455.01. kevesebb 
,6044.75, vizhaszniátatii dióban 11420.90, keve-
sebb "1303.30, fürdő di-jibaB 10178.50, ' több 
3629.40, fübérdiijbau 20,112.60 koroin-a, .'több 
11,289.10 koronával. Az ellmüit év májusában 
összesen befolyt 113,645 ko-wna 94 fillér, 
1917. májusában pedig 118,615 korona 50 
fillér. Ez 4969 korona 56 fillérrel több. 

A jelentést a bizottság tuidoimásüt vette. 

Biaifogh Károüy tanácsos ezután előadta, 
hogy a borfogyasztási adó csökkenésiének 
nemcsak az a,z oka, hogy az itali drágulása 
folytán kevesebb a fogyasztás; banem az is, 
•hogy egyes termelők és nagybani árusítók 
akik a fogyasztási adó fizetésénél utólagos 
beválási joggal birniak, visszaéléseket kö 
vetitek el. Nem aíkar ezut-tai neveket mon-
dani, hanem a visszaélési oiüykéjp történt, 
hogy amiiko(r ősszel behozták a söpríis bo-
rokat, a kiválasztott söprübőt nia«y imanruyi-
jségiben külön búrt préseitek 'ki. Ezit éltették 
ihordószámra és almikor jött a vizsgáltat, defa 

álffitottáík a kipréselt bort az eladott borok 
íelyére. Ezért indítványozza, hogy az utó-
agos elszámolási jogot azonnal szüntessék 
be és ezután mindenki legyeit köteles a bor 
cgya-sztásó' adóját azúraM megfizetni, mi-
relyt a bo'nt csapra iitiilk. 

Többek felszólalása után a bizottság el-
oigadta Balogh tanácsos indíttványát. 

Katonáink és a hadikölcsön. 

Ha majd megírják ennék a háborúnak, 

s benne a magyarság magatartásának a tör-

énetét, azokat a lapokat senki sem olvas-

íatja anélkül, bogy a magyar katona cso-

dálata erőt ne vegyen rajta. Amiről rég el-

csendesedett krónikások legendákat irtak 

össze, ős katonai virtusunk ebben a hábo-

rúban a maga legendás mivoltában lángolt 

föl újból s olyan perzselő tűzzel égett, hogy 

belelkáprázott mindenkinek a szeme, aki lát-

ta s akinek látását az elfogultság hályoga 

nem vesztegette meg. 

Az uj krónikások azonban még az elpor1 

ladt régieknél is többet és szebbet fognak 

majd megénekelni a magyai katonákról. A 

többek között -azit is, bogy hazájuk határ-

talan szeretete s az érte való önfeláldozás 

készsége nemcsak azzal érdemelte ki min-

den népek bámulatát, hogy vért és életet 

nemzetük igazáért egytől-egyig szemhunyo-

rítás nélkül dobtak a háború mérlegébe, ha-

nem ugyanakkor meghozták mindazt az 

anyagi áldozatot is, amennyi földi javaik-

ból csak kitellett. Ha a lövészárkok táján 

elül a fegyverek és ágyuk gyilkos tüze, 

vagy alább hagy' az embernek ember ellen 

vivot-t véres birkózása, ma a magyar kato-

na még ilyenkor sem a pihenésre gondol, 

hanem haza és arra, hogy még a front mö-

götti munkából is kivegye a részét. Sehol 

odaadóbb apostolai a hadikölcsönöknek 

nem támadtak, mint a lövészárkokban, ahol 

egymást biztatják fiaink a jegyzésre s ahon 

nan a sovány zsold milliókba verődve sietett 

háborús céljaink segítségére. 

Az első honvéd pótzászlóalj például va-

lóságos csodákat, mivel. Már az ötödik hadi-

kölcsönre 1.200.000 koronánál többet jegy-

zett. Most meg azzal lepi meg és ejti ámu-

latba az országot, ihogy aláírásai a- hatodik 

h-addkölesönre a minap elérték az öt millió 

-koronát. És végig valamennyi magyar ez-

redben, ha nem i-s ekkora az összeg, de 

ugyanez a lelkesedés! Nem lehetetlen, hogy 

amely nemzet a maga igaz ügyén ekkora 

odaadással csüng ós ilyen erőkifejtésre ké 

pes, hogy annak ellenségei fölébe kereked 

bessenek és elüthetnék a végső, az Isten és 

ember szerint kiérdemelt diadalmas győze-

lemtől. Valamint lehetetlen az is, hogy a 

lövészár kokból érkező milliók ne hoznák 

m/agukkal ós ne oltanák idehaza belénk a' 

lövészárkok szellemét is, mely katonáink 

példájára ösztönözzön és megvalósítsa azt 

a j-ogcs várakozást, hogy a front mögött se 

találtassák egyetlen magyar ember se, aki 

-a maga bárminő szerény jutalékával ne já-

rulna a ha-dikölcsönhöz. 

— Időjárás. Túlnyomóan száraz és me-

legebb idő várható. 

PROGNÓZIS: Elvétve cmPadék, zi-
ráSarok, melegebb idő. Déli hőmérsék-
let: 21.7 C. 

- Az uj osztrák kormány eskütételt. 

Bécsből jelenítik: Az uj osztrák korimány 

tagjai hétfő délelőtt őfelsége eiőit tetették 

az esküt. A mMszierek lovag Smiler mi-

tniszterelmök vezetésével jelentek ,meg a kd-

ráiynál, 

- Az erdélyi front katonáinak küldött-
lége a királynál. Bécsből jelentik: Félhivatalos 
jeuentés szerint vasárnap délután a király-
nál Laxenbvrgban megjelent ama hadsere-
gek tisztikarának és elgénségének küldött-
sége, amelyekkel a király még mint trón-
örökös Erdélyt fölszabadította. A küldöttsé-
get József főherceg vezette. Az első és hete* 
üik hadsereg képviselői jelentek ott meg tá-
bornoktól az egyszerű közemberig. A kül-
döttség arra kérte a királyit, hogy az erdé-
lyi sikeres harcok emlékére vegye föl a ka-
tonai érdemkereszt első osztályát a hadiékit-
ménnyel és a kardokkal. Fölajánlották ezen-
kívül egy érmet, amelynek hátlapján ez áll: 

,/ErcÜéIy fölszabaditójának rendii-hetet-
len hűséggel Károly hadsereg arcvonal, 
1916." 

A fogadásnál jelen volt a királyné az 
ifjú főhercegekkel- és Mária Jozefa főher-
ceg-asszony. A küldöttség fogadása délután 
5 órakor történt. József főherceg beszédet 
mondott, üdvözölte a királyt, aki meleg han-
gon válaszolt és megindult szavakban mon-
dott, köszönetet. 

— Büszkén gondol — úgymond — a győ-
zelmes harcokban eltöltött időre és reméli, 
hogy továbbra is sikerül megvédeni a, drága 
magyar hazai földet. 

- Ügyvédi kamarák tisztelgése Vázsonyi 

Vilmosnál. A budapesti ügyvédi kamara ker-
deontánycizéséra és vezetése -alatt az orszlág ösz-

szes ügyvédi kaui'arási e hó 30-án, délelőtt ti-

tzenegy órakor, küldöttségileg fognak a Vá-

izscmyi Vilmiois ü gaz,s áigügym 1 niszter nél és 

Grecsák Károly államtitkárnál nie-gjelenifi, 

hogy őket k|kne|vezteté.rtik aflík&knáhól üdvözöl-

jék. Egyben a háború sújtotta magyar ügy-

védség anyagi! helyzetében beállóit leromlá-

sok, mint a. kamarák háztartáséban észlelhe-

tő zavarok orvosi áisára is feíhíiivják figyieilm Il-

iket és megfelelő gyors intézkedést fognak 

.kérni. A tisztelgő hüMött ságiban a sizegedi ügy-

kamlara .védi 

^lapján dr 

v ál asztmáloyá nak hat áiroztat a 

Végman Ferenc kamarai titkár ós 

,dr, Balassa Ármin, dr. Becsey Károly, dr. 
s 1 

Eószá István és dr. Reininger József vesznek 

,vészt. -
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Batthyány Tivadar a kormány válasz-

tójogi programjáról. Budaptstről jelentik: A 
szekszárdi kerület polgárságának küldöttsé-
ge felkereste vasárnap délben gróf Bat-
thyány Tivadart, a király személye körüli 
minisztert. A küldöttséget Szentkirályi pol-
gármester ós Zsigmond Ferenc független-
ségi pártelnök vezette. Az üdvözletre gróf 
Batthyány Tivadar kö vetkezőképpen vála-
szolt: 

— Huszonöt éve — mondotta — küzd a 
demokratikus uj Magyarország megterem-
téséért. Küzdött azért, hogy nyugodtan, ráz-
kóditatás nélkül vezesse át a nemzetet az uj 
alakulásba. És miként őse, Batthyány Lajos 
48-bn is élére állt a demokratikus alkotmá-
nyos mozgalomnak, ugy ma is a magyar 
társadalom minden osztályának kötelessége, 
hogy a demokratikus átalakulásért folyó 
harcban részt vegyen. Ennek az uj kor-
mánynak, amelynek ő is tagja, programja 
rövidén az, hagy a folyó ügyékét dmtézéc 

ép emellett kidolgozza az áHjatáiiis, egyenlő 

ép Mtkos szavam ti jog alppjánia készített 

választói reföjrmot és ezt mindenek előtt, 
minden más alEotást megelőzve, megvaló-
sítsa. Ezért vállalt tárcát az uj kormány-
ban. Ennek a mai kornak nálunk verbum 
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