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lembe kel! venni továbbá, hogy előéletük ily vagy Mesterségre a rőkkantiskolákbati nyer-
tek kiképzés . 

Azon esetben, -ha Szeged város közön-
sége ezen terveveihez hozzájárul ás azt ha 
tározatilag kimondja, a kilátásba helyezett 
100,000 koronát hajlandó vagyok Szeged 
szab. kir. város pénztárába befizetni. Ezen 
esetben ezt az összeget, valamint Szeged 
város által e célra rendelkezésre bocsátandó 
380,000 koronát gyümölcsözőié? kell elhe-
lyezni mindaddig, mig az összeg a fentiek 
értelmében 100 hadirokkant között kbsz tás i 
nem nyer. 

Mihelyt az adományozás feltételei vég-
leges megállapítást nyertek. Szeged város 
hazafias e lhatározásáról a hadi rokkantakat 
az Országos f'iadigondozó Hivatal intézetei-
ben értesíteni fogom. 

A hadsereg kötelékéből elbocsátott h a -
dirokkantaknak figyelmét pedig egyrészt 
Szeged városnak, másrészt Csongrád vár-
megyének kellene felhivnia. Az adományok-
ra számot tar tható s jelentkező .hadirok-
kantak közül a segélyezésre legméltóbbakat 
annak idején Szeged város közönsége a Hi-
vatallal egyetértöleg fogja kiválasztani. 

A főrendiház megszavazta az indemnitást és a 
tisztviselők háborús segélyét. 

támogatásra őket méltóvá teszi-e és az ado-
mányozásnál a háborúban szerzett érdemek; 
nyert kitüntetések elsőbbséget fognak bizto-
s i t a n A z o n esetben, ha kellő számú csalá-
dos hadirokkant a szegedi illetőségűek közül 
nem jelentkezik, az adományozásra figye-

lembe jöhetnek továbbá nőtlen szegedi hadi-
rokkantak is, de csak az esetben, ha az ado-
ínányozássa ' szemben kötelezettséget vállal-
nak arra . hogy megnősülnek és náluk egész-
séges sucrescencia várható. 

Azon esetben, ha szegedi illetőségű ha-
dirokkantak kellő számban nem jelentkezné-
nek, másodsorban Csongrád vármegyei és 
harmadsorban más magyar vidékről való ha-
dirokkantak jöhetnek figyelembe, de csakis 
a leszerelés utáni időben. A mezőgazdasági 

hadirokkantak közül, amennyiben az előbbi 
feltételeknek megfelelnek, ezen támogatás-
ban azok részesíthetők, akik rokkanttá válá-
suk előtt mint í ő l lm ives munkások vagy 
cselédek vagy egyéb gazdasági alkalmazot-
tak keresték meg kenyerüket. Az ipari hadi-
rokkantak közül redig azok. akik rokkanttá 
válásuk előtt is már iparos segédek voltak, 

(Saját tudósítónktól.) A főrendiház ked-
den délelőtt tizenegy órakor ülést tartott , a 
nnelyen gróf Hadik-Barkóczy Endre elnökölt, 
Az elnöki bejelentések során az elnök meg-
emlékezett olaszországi offenzivánk ragyogó 
győzelmeiről. A főrendek lelkesedéssel fo-
gadták az elnök bejelentését és elhatározták, 
hogy a győzelem alkalmából hódoló feliratot 
intéznek a királyhoz. A főrendiház ezután a 
napirend -tárgyalására tért át . Kimondotta a 
főrendiház, hogy az indemnitási törvényja-
vaslat letárgyalása után azonnal napirendre 
tűzi a horvát pénzügyi egyezményről és a 
köztisztviselők háborús segítéséről szóló ja-
vaslatokat . 

Az indemnitási Javaslatihoz elsőnek gróf 
Féstetich Sándor szólalt fel. A béke meg-
kötése után szükségesnek • ta r t ja a 'külügyi 
szervezet reformját . Hosszasan -foglalkozik 
a mai diplomáciai rendszer hibáival. Ezután 
belpolitikai kérdésekre tér át. Gondoskodni 
kell — mondotta — az adóterhek méltányos 
elosztásáról. Elsősorban a hadinyereségekeí 
kell megadóztatni . 

Ezután Berzeviczy Albert szólalt fel. A 
béke eshetőségeit mérlegelte. Czernin buda-
pesti beszédében kristálytisztán jelölte meg 
a békecéljainkat. A kiegyezés kérdésében el-
lentmondást lát, amiért felvilágosítást kér a 
kormánytól . A választójog ki ter jesztésének 
kérdése elől nem lehet kitérni, de az ellen-
tétes nézetek között a kiegyezést meg kell 
teremteni . Ha mindenütt becsületesen akar-
ják a kiegyezést, ugy meg van a z alap rá. 
'Az uj választások elrendelése ma erkölcsi 
lehetetlenség. Az indemnitást elfogadja. 

Szünet után gróf PáUfy-Daun József 
szólalt fel. Kijelenti, .hogy bizalmatlan a -kor-
mánnyal szemben. A Mezőssy-féle affétrra 
vonatkozólag azt mondja , h o g y a vádak 
•nyilvánosság előtt hangzot tak el, tehát a 
nyilvánosság előtt kellett volna azokat tisz-
tázni. Majd rátér a papirhiányra és vázolja, 
hogy a rotációspapir körül a leglehetetlenebb 
dolgok játszódnak le. Ausztriával szerződé-
sünk van, de nem tar t ják be, Kéri a kormány 

sürgős intézkedését. Azután védelmébe veszi 
Tiszát Vázsonyi támadásával szemben, ami-
kor Vázsonyi reklám embernek nevezte a 
volt miniszterelnököt. Szerinte -nem lehet 
A bbáz i a - k á véh á zb el i kijelentésekkel illett ni 
egy 57 éves a frontra is kimenő embert. 

Az elnök ekkor megszakította a tanács-
kozást és bejelentette, hogy egy most érke-
'zett távirat szegült a szövetséges csapatok 
elfoglalták Udinét. A főrendiház tagjai fel-
állva éljeneztek és tapsoltak. 

Báró fnkey József felszólalása után dr. 
Wekerle Sándor miniszterelnök reflektált a 
felszólalásokra. Az újságpapírra nézve -kije-
lenti, hogy a kormány mindent elkövet, hogy 
az újságok megfelelő papirhoz jussanak. 
Legutóbb 29 vaggon papirt indítottak útnak 
Ausztriából, de a vaggonok tényleg nem ér-
keztek meg. Most tárgyalás van folyamat-
ban arról, hogy a romániai Kimpohmg papír-
gyárát Magyarországba telepítsék. Ez min-
den eshetőségre -biztosítaná a papirszükség-
letet. Beismeri, hogy jelenleg meg van az a 
kellemetlen lehetőség, hogy a lapok csak na-
gyon korlátolt terjedelemben jelenhetnek 
meg, de az sincsen kizárva, hogy a lapok ki-
adása megszűnik. 

— Ami a délszláv törekvéseket illeti, — 
mondotta a miniszterelnök, — garanciát kap-
tam legfőbb helyen, hogy semmiféle mozgal-
mai, amely Magyarország területi integri-
tását illeti, nem fognak tűrni. 

Szerinte azonban ez nem elég. Szüksé-
gesnek látja, hogy a monarchia vezető ál-
lamférfiai a király előtt jelenjenek meg, -hogy 
a kérdést tisztázzák, a-mi nemcsak Magyar-
országnak, hanem a monarchiának és a di-
nasztiának is érdeke. (Általános helyeslés.) 
A javaslatot elfogadásra ajánlja. 

Mezőssy Béla földmivelési miniszter 
szólalt fel ezután. Válaszolt gróf Pálffy-Daun 
kijelentéseire. Azért nem fordult esküdtbíró-
ság elé, mert hosszabb időt, talán egy évet 
is igénybe vett volna a pör lefolyása, amely 
őt közéleti működésében akadályozta volna, 
Ha Pálfíy nem fog a mentelmi jog köpönye-

gébe burkolódzni és magáévá teszi a váda-
kat, megszerezheti azt az örömet neki, hogy 
esküdtszék elé fog lépni. 

Az elnök ezután a vitát -berekesztette. 
A főrendiház ezután megszavazta az indem-
nitást, a horvát pénzügyi egyezményről és a 
tisztviselők háborús segélyéről szóló javas-
latokat. Az ülés negyed négykor véget ér t . 
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A Meinx-pör tárgyalása. 
- Kihallgatták Németh államrendőrségi 

fogalmazót. — 
(Saját iudósitáwktól.) Meinx Waltef éh 

társai bűnügyében kedden dr. Németh -Lipót 
állam rendőrségi fogalmazó kihallgatása kö-
vetkezett. (Dr. Sfössinger -Benő tárgyalásve-
zető -főhadnagy első kérdése a tanúhoz az 
volt, igaz-e, hogy Bialoszkurszky detekt ív 
-fenyegette Meinx Wn.ltert a kihallgatások-
nál? 

Németh Lipót a kérdésre előadja, hogy 
amikor megjelentek íMeinxnél házkuta tás 
céljából, az nagyon felháborodott. Goromba 
volt és felelősségre akar ta vonni Bialosz-
kurszkyt, csak amikor fölmutat tak neki né-
hány ajándékot , amiket a szállítóktól ka-
pott, -csendesedett le. -A lakásról a magazin-
ba mentek, ahol a legnagyobb rendetlenséget 
találták a pénztárkönyvek és különböző ira-
tok között. 'Meinx nagy zavarban volt, -szé-
gyenkezett és kérte, hogy engedjük ki. Kí-
sérettel kiengedtük. (Mikor visszajött, sirt. 
-Egészen meg volt törve. Vallott , minden rá -
beszélés nélkül. Nekünk kellett vigasztal-
nunk, annyira megtör t volt. Aztán barátsá-
gos beszélgetés közben -cigarettával is meg-
kínáltuk. 

-Pi*. Dohány Gyula ügyész megkérdi 
-Meinxtői, igez-e a tanúnak ez az állítása? 

— Igen, — feleli ÍMeinx — az urak ve-
lem nagyon előzékenyek voltak. -De a fogal-
mazó u r nem tud arról, hogy miket -mondott 
nekem négyszemközt Bialoszkurszky. 

— Ugyan, — feleli az ügyész, — tegnap 
nagyon barátságos beszélgetésben .láttam önt 
a lovaggal. Ugy látszik, a detekt ív mégsem 
olyan dühöngő ember, mint ahogy ön szeret-
né elhitetni. 

—- Személyileg nekem nincs ellené sem-
mi kifogásom — hangzik íMeinx válasza. — 
Csupán szolgálati ténykedései ellen szólal-
tam fel. 

Németh Lipót ezután elmondja, h o g y 
Bialoszkurszky nem beszélhetett v-esztegég-
lisztáról, hiszen a. kérdéseket mindig ő (Né-

Lisüfef 
csak szűken kimért mennyiségben lehe 
kapni, ellenben Diana-alabastrompuder 
és Diana-arckrémet minden gyógyszer." 
tárban és illatszerkereskedésben kaphat. 

Ha arca szeplős, pattanásos, vagy 

bármilyen 
arcfoltok éktelenitik el, ezeknek a leg-
biztosabb ellenszere a Diana-alabástrom-
puder és a Diana-arckrém, amelyek 
használatától olyan lesz az arc, mintha 
tejben fürösztötték volna meg. Rengeteg 

mennyiségben 
vannak arcszépitőszerek forgalomban, 
ezért szükséges, ha arcbőrére ártalmatlan 
és biztosan ható bőrápolószereket óhajt, 
hogy kifejezetten kérje a Diana-készit-

ményeket, amelyeket mindenütt 

olcsón 
megkaphat. Főelárusitóhely: 

Diana Kereskedelmi Rt. 
Budapes t , V. Nádor-utca 6 . 


