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ruságban megakadt szekerét valaki iparkod-
na kihúzni. Azt azonban már ma hallottuk, 
hogv az ujabb áremelés a tisztviselők tábo-
rában az eddigi elégedetlenséget esak fokoz-
za. Talán odafönt, a központokat védő. féltő 
szeretette! támogató hatalmak egv .ió halló-

ft választójogi bizottság ölése. 

csövet szerrzhe-ttfeuek ke, amelv odavezetni 
füleikhez az agvóitboldogifott százezrek pa-
naszos hangiak és megkérdezhetnék egymás-
tól. hogv: 

- Miért zug a tömeg?.,. 

' Biuluimti tudósi lórik Mefáijetentésej 
Á választójog; bizottság kedden újból tanács-
kozásra fiit össze. A bizottság Balogh Jenő 
indítványára egyhangúlag , Beöthy Lászlót 
• 'álasziotfá meg elnöknek, báró Kürthv La-
jost pedig alelnöknek. 

Krolop Hugó volt az első felszólaló. Nem 
tartja helyesnek, hogv u választójogi javas-
lattal foglalkoznak: mielőtt az 1913. évi tör-
vényt ki nem próbálják. A mostani javaslat 
megháromszorozza a választók számát. Ezt 
veszedelmesnek tartja, mert nem tudhatjuk, 
hogv a \ : ástháboru miiven általános politi-
kai hatással lesz és nem tudjuk, hogv az 
Oroszországból haztérő hadifoglvok milyen 
eszméket hoznak magukkal. A javaslat sze-
rint a választók 59 százaléka lesz polgár, 
41 r zúzaléka pedig munkás. Ha levonjuk a 
törpebirtokos napszámosokat, akkor a Javas-
lat szerint lesz 1,705.000 polgári és 1389.000 
munkásválasztó, vagyis létrejön a munkások 
politikai osztáivuralnia. Figyelmezteti a mos-
tani kisebbségi pártokat, ne higvlék. hogv 
egv radikális választójogi törvény mellett 
ájiandóan érvényesíthetnek. Érvényesülésük 
esak átmeneti lesz. mert helvílkbe egészen 
más elemek kerülnek. 

Aimássy László mindig hive volt a meg-

Az indemnitási javaslat 
a főrendiházban. 

(Budapesti tudósítónk telefonjétenfése.) 
A főrendiház kedden délután 4 órakor gróf 
Hadik-Barkóczy Endre elnöklésével ülést 
vartótt. Gróf Széchenyi Viktor sürgős inter-
pellációt terjesztett elő a gazdasági és fő-
iskolák hadbavonult haligatóinak tanulmányi 
és vizsgaszabadsága iránt. Ezután áttértek 
a napirendre, az indcirinitás tárgyalására. 

A napirend első szónoka gróf Sigray 
Antal volt, aki azt kivánja, liogy a kormány 
kössön kompromisszumot a munkapárttal a 
választójog dolgában. Beszédében megraj-
zolta Magyarország jogo* követeléseit Ro-
mániával szemben, amelyek szerinte első-
sorban a román irredentista törekvések 'ki-
küszöböiésébui állnának; szükségek továbbá 
a szárazföldi és vízi kereskedelmi ut biztosí-
tása, a. Romániában élő magyarok és csán-
gók helyzetének javítása és az erdélyi sztra-
tégiai határok kiigazítása és biztosítása, E 
követeléseket teljesíteni kell. 

Möller Kálmán a tuberkulózis elleni küz-
delemre hívja fel a kormány figyelmét. Gróf 
Majlúth József a rokkantakról való gondos-
kodás fontosságát hangsúlyozta. 

Gróf Appqnyi Henrik a választójog ki-
terjesztésének veszedelmét ecseteli. Panasz-
kodik, liogy a választójogi reform keresztül-

egyezésnek, dc csak az ölvuu megegyezés-
rtek. amelyet felemeli fővel ás nyugodt lelki-
ismerettel köthettek meg. Ez az álláspontja 
most is. vagyis csak olvan megegyezést le-
het kötni, melyet a nemzeti munkapárt emelt 
fővel és nyugodt lelkiismerettel köthet. 

hegedűs Kálmán kérdi a kormányt, vál-
lai ja-e a felelősséget, hogv az uj választók 
nagv tömegei a harctéren és a hadifogságban 
mentesek voltak attól a szélsőséges iránytól, 
amely ellen a Házban nemrég támadást in-
tézett igazságügy-miniszter. Nálunk a ja-
vaslat a Károly-kcresztesek közül legalább 
hnt évíoivamnak ad szavazati jogot a válasz 
tójugi Korhatár alatt, holott Angliában a kor-
halár aíatt csak két évfolyam kap szavazati 
jogot. Nálunk a törvényjavaslat alapján 
1,80n.oi)u kiskorú Károly-keresztes jut vá-
lasztói loghoz. A vélelmezett írástudók jog-
címén az analfabéták százezrei fognak be-
surranni a névjegyzékbe. A Javaslatot álta-
lánosságban elfogadja. 

Hegedűs után Bartal Aurél szólalt* fel. 
A szavazati kényszer behozatala mellett van. 
A hat elem: osztály elvégzését kivánia. mint 
értelmi cenzust. Az elnök ezután az ülést 
háromnegyed háromkor berekesztette, hol-
nap délelőtt 10 órakor folytatják. 

vitelét erőszakolják, holott a népnek nem 
választójog, hanem kenyér kell. Azt kivánja, 
hogy a választójog helyett a hadiadóról gon-
doskodjanak és ne 50—60 százalékos hadi 
jövedelmi adót vessenek ki. hanem 100 per-
centest. A háborúból senkinek sem lett vol-
na. szabad jövedelmet húznia é s senkinek sem 
lenne szabad, hogy a jövedelme nagyobb le-
gyen, mint békeidőben volt. 

Gróf Dessewffy Aurél a Romániával va-
ló béketárgyalással foglalkozik. Aggodalom-
mal látja, hogy a mi külképviseletünk a hadi 
kárpótlás és annexió nélküli béke álláspont-
jára helyezkedett, Ha nem is akarja ezt a 

kérdést sztratégiai szempontból fejtegetni, de 
akár Brassó, akár Petrozsény, vagy más 
veszélyeztetett helyek szempontjából is néz-
zük, az ilyén álláspontra való helyezkedés 
mellett határaink biztosítása kétes marad 
egy esetleges ujabb támadás ellen. Követeli 
még a szabad dunai hajózást, 

Töroczkay Miklós a választójogi javas-
lat mielőbbi törvényerőre vló emelését kiván-, 
ja. Rámutat arra, hogy eddig is nagy huza-
vonát tapasztal a választójogi bizottság mun-
kájában. E kérdés elintézése, minden más 
kérdés megoldása előtt szükséges. A munka-
párt azzal, hogy az adójavaslatokat akarja 
íorszirozni, a választójogi javaslat elodázá-
sát propagálja. 

Popovics Sándor pénzügyminiszter a ro-
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mán békekötésre nézve felvetett kérdésekkel 
kapcsolatban kijelenti, hogy a römán béke-
szerződés megkötésénél magától értetődően 
mindent elkövetünk arra nézve, hogy Ma-
gyarország érdekeit ugy a biztosítottság, va* 
íamint ,a gazdasági és közlekedési érdekek 
szempontjából megvédjük, valamint az otta-
ni honosaink jogai tekintetében is. Azonban 
természetesnek fogja találni a főrendiház, 
hogy a békéiéi tételek tekintetében, mivel 
nem haladtak még annyira előre a béketár-
gyalások. hogy Romániával feltételeinket .kö 
dőlhessük, bővebben ez idő szerint nem pytt 
latkozhatik. 

Ezután a főrendiház az indemnitási ja-
vaslatot ugy általánosságban, mint részletei-
ben elfogadta. Ezzel az ülés véget ért. 

Ujabb részletsegités a rok-
kantakon és hadiözvegyeken 

(Sktját ]tudó*üónktól.) iA- hadirokkantakat , 
hadiözvegyeket és hadiárvákat, gyámolító Hja-
digondozó (Hivatalnak egy leirata érkezett 
kedden a szegedi Néphívataihcz, amely dr. 
Pálfy József árvaszéki elnök igazgatása mel-
lett már megkezdte működését. Az iroda ki-
nevezett. igazgatója, Füzesséry (Márton ugyan-
is a viszonyaiban beállott változások követ-
keztében lemondott és a város hatósága dr. 
Pá l fy t kérte föl a Néphivatal igazgatására. Az 
árvaszéki elnök vállal ta az u j megbízatást és 
elfoglalta u j h iva ta lá t is. 

A Hadigondozó leirata szerint minden 
családos hadirokkant és hadiözvegy, alti iga-
zolja azt, hogy zöldségtermelésre alkalmas föld 
területet bérel, vagy ehhez hozzájuthat, vala-
mint hogy ért a zöldség neműek .termesztésé-
hez, kérelmezheti, hogy a zöldségnemüek ter-
mesztéséhez szükséges magvakat a Hadigon-
dozó részére ingyen kiutal ja. H a valakinek 
annyi vetőmagra lenne szüksége bérletén, hog> 
a vetőmagvak vásárlási ára a 300 koronát 4» 
meghaladja, ugy kérelmezheti azt, hogy 300 
korona értékig teljesen ingyen adják részére 
a vetőmagvakat, az ezen felüli összeget pedig 
mint kamatmentes kölesönt kezeljék, amelyet 
esetleg .részletekben is visszatéríthet a Hadi-
gondozónak. Szó lehet arról is, hogy a csalá-
dos rokkantak, vagy hadiözvegyek 300 korona 
egyszer és mindenkorra szóló készpénzbeli se-
gélyt. kérelmezzenek az ilyen természetbeni 
segítség helyett. 

A rendelet másik része arról szól, hogy a 
rokkantakat és hadiözvegyeket, különösen ak-
kor, ha családosak, háziállatokhoz kell segí-
teni Sajnos, a Hadigcndozó nincs abban, » 

'helyzetben, hogy maga be t u d j a szerezni eze-
ket. a háziállatokat, vagy olyan összegeket ad-
jon rendelkezésükre, amelyekből nagyobb gond 
nélkül megvásárolhatják a szükséges háziái-
latokat, de mégis ugy véli a Hadigondozó, hogy 
nagyon sokat segítene az arraszóruló csalá-
dos rokkantakon év hadiözvegyeken, ha leg-
alább az er re szolgáló alapot kezükbe adja , 
E r r e a célra szintén háromszáz korona segély 
nyúj tásá t helyezi kilátásba, amelyből legalább 
kis malachoz, csekély pótlással pedig f iatal bor 
juhoz, vagy egyéb szükséges háziállathoz köny-

Kapható kizárólag rángó Soma 
világítási vállalatánál Szegeden. 


