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kan mindössze 14.7 rniílárd 'korona folyt -be, 
feöfvetkezésképen az ui háborús államadós-
ságnak mintegy fele része van konszolidálva. 
mtg a különbözetként jelentkező 11.3 milliárd 
korona még függő kölcsön, amit a jegybank-
aiak és egyéb hitelezőknek vissza 'kell fizetni 
tőkében, ha a valutánkat rendezni és a z el-
viselhetetlen drágaságot megszüntetni akar-
juk. Ilyen rengeteg tőketartozás visszafizeté-
se azonban az ál lamháztartás súlyos pénz-
ügyi megrázkódtatásával járna, ennélfogva 
sürgősen mindent meg kell tennünk, hogy a 
11.3 milliárd korona fiiggő adósság konszo-
lidált járadékossággá alákittassék át. Ezt a 
pénzügyi operációt a hadikölcsön jegyzésé-
vel lehet legbiztosabban végrehajtani. Jól-
lehet a függő államadósság konszolidálása, 
valamint a bankjegyforgalom redukálása és 
igy a valutarendezés, szoros kapcsolatban áll 
!a hadikölcsönjegyzés sikerével, mégis nálunk 
a hadikölcsön jegyzést ugy tekintik csupán, 
•mint egy hazafiassági aktust és legjobb eset-
ben még azt a szempontot hozzák fel a hadi-
kölcsönjegyzés mellett, hogy ez a járadék 
nagyobb kamatozást biztosit, mint más ér-
tékpapír, A németek már régen tultették 
magukat azon a fikción, hogy a hadikölcsön 
jegyzése hazafias kötelesség és nem is hivat-
koznak odaát a nép áldozatkészségére, mert 
a német nép világosan látja, hogy a hadiköl-
csönjegyzés a bankjegyek értékének konzer-
válása és az államháztartás egyensúlyának 
biztosítása szempontjából múlhatatlanul szük-
séges. Nem is kellett a német népet nagy-
líangu frázisokkal hadikölcsönjegyzésre bír-
ni. megtették ök a kötelességüket józan be-
látásból és ennek köszönhetik :a németek, 
hogy 100 milliárd márkát meghaladó állam-
adósságuknak több mint 85 % konszolidált 
járadékadóssággá van már átalakítva s nincs 
oly/an bankjegy-infláció az országban, mely 
a márka vásárló képességét érzékenyen csök-
kentené. A mi helyzetünk, sajnos, nem oly 
kedvező, mint a németeké, mer t bankjegy-
forgalmunk máris meghaladja a 22 milliárd 
koronát. Igaz ugyan, hogy ebbői a rengeteg 
adósságból 16 milliárd korona az osztrák 
kormányt terheli, mig a magya r kormánynak 
a jegybanknál vezetett adóssága 5 milliárd 
korona; ezt az 5 milliárd koronát 'azonban 
feltétlen és sürgősen vissza kell fizetnünk a 

Miontécunossi Ella (végszóra jön, lá t és 
főz.) 

iDieső tanács, eljöttem unberufén, 
Karcsú a hangom oben is meg untén, 
Nagy sikerem volt néhány toalettben 

; ÍDÍe a dicsőség, mint füs t tovalebben. 
!S lám, halló, halló, ez az ember i t t 
(Mellőz, midőn a háza díszeit 

• Sorol ja föl tiz u j ján s engemet 
t Az Eszter gróffal együtt elfeled. 

Nem élem ezt tul vagy h a tul is élem, 
Nem itt, de egy szebb és jobb .Újvidéken! 

(A asz ta ra ül és tovább énekel) 
1 illan Gábor (áhítattal és palettával:) 

Mariadj soká ily szende, szép gyerek. 
De legalább is m i g lefestelek! (Megteszi 

többször is ) 
C'arlo. 

Térjünk dologra, már, m i lesz, mi lesz? 
A nép iki'mn vár, hogy kecsegét szerezzen! 

Alma. 
Tekintetes tanács, legyen kegyes 
A következő beadványomat 
A méltányosság mérlegélje dobni: 
Alulírott kötelezem magam 

| : Aintonio (bőréből azt a font husi. 
Melyet a költő cm,ár megáll api tott 
iÉs a hatóság szintén makszimált, 

i' í íNaponta a tekintetes bizottság 
Kimér t és tisztes husszékébe vinni. 

Antonio tesvir (félreérti.) 
D kegyelem, gondolj leányaimra! 

Othello (mint fenn.) ' 
De nemkülönben a b i rnámi erdőt. 
H a miajd megindul, én fütőanyagx«k 
(Behordatom az Ir ic fatelepre! 
Ugyancsak és jól makszimált hdyáren 
Egyszer vasárnap d. u. kimérem 

jegybanknak. De nem elég, ha mi azt köve-
teljük a kormánytól, hogy a jegybanknak 
fizesse vissza a függő adósságát, hanem abba 
a helyzetbe kell hoznunk a kormányt, hogy 
ezt tényleg megtehesse. Ez az 5 milliárd ko-
rona bankjegy formájában kétségtelenül 
közkézen forog az országban és oly pénzbő-
séget .idéz elő, hogy a pénzt ma már senki-
sem becsüli még, más szóval a pénzbőség 
rontja a pénz vásárló képességét és valóban 
nincs a r ra semmi szükség, hogy a pénzt az 
emberek a bankok safe-jében vagy otthon a 
ládafiában rejtegessék. Az 5 milliárd értékű 
bankjegyet be kell cserélni hadikölcsönre, 
még mielőtt a pénz értékcsökkenése katasz-
trofális méreteket öltene. 

— Azonban a pénzünk vásárló képessé-
gének helyreállítása szempontjából az is 
fontos, hogy Ausztria is hasonlókép jár.ion ei. 
Ugy tudjuk, hogy Ausztria államadóssága a 
háború alatt 57 milliárd koronával emelke-
dett, ebből az összegből az eddigi hét hadi-
kölcsön révén mindössze 29 millió korona 
konszolidáltatott járadékadós'ságra, mig 16 
milliárd korona mint függő adósság áll fenn 
a jegybanknál, 9 milliárd korona bankkonzor-
ciumoknál és 3 milliárd korona külföldi adós-
ságok formájában. A mi pénzünk belértéké-
nék növelése és a jegybank konszolidálása 
szempontjából nagyon fontos, hogv a jegy-
banknál fennálló 16 milliárd osztrák állam-
adósság is ép ugy, mint a magyar kormány 
5 milliárdot kitevő adóssága, a hadikölcsö-
nök révén járadékadóssággá alakíttassák át. 

— Jegyezzünk tehát hadikölcsönt, amig 
nem késő. Tartsuk szem előtt, hogy legalább 
öt milliárd koronának keli befolyni, ha a 
jegybanknál -levő függő államadósságunkat 

A Bort ós egyszer, üsse kő, a Cégért! 
Balasscinio• 

U j Dániel beszólt! Ó lilioanfi! 
Könifj Petruchio: 

Und wás wird mit dem Bányász von 
(Falun? 

Alma (nagyot hall, németül:) 
Megy, .menni fog a Bánk bán s a (Farm! 

Jenő Dózse. 
S Othello, a velencés szcrecseuy? 

Alma. 
Megfésülöm! Jágó jó szerepein! 
F a g y Vízkereszt kell? Jó, ami t akartok! 

Bandi Gallo szenátor. 
Igy hát uraik, minden jó, hogyha vége 
„Elsül és igaz, jó." Szent már a béke! 

Balassanio. t 
iMint pacifista is helybenhagyom! 

Többen a társulat tagjai közül: 
iGyerünk, besetzt ház vár már ránk 

Makón! 
Alma (mint Kean. vagy lángész ós szenve-

dély:) 
Maiiarat lehet fogni ma velem, 
In t im Imrét műsorra tűzetem! (Meg-

teszi.) 
(Görögtűz, kellékek, tele ház. Vasgyáros, elő-
készületben jBui!|ov, a székelyek hóhéra, A< 
Jövoodi árva, Uhryik Borbála, .Szegény Á r v a 

Laci.) 
Dugonicsok kara: 

iÉs most hol sziink s szánk szebb öröm-
nek áldoz, 

Gyerünk sietve nagy Bagics Rozálhoz!! 
(Kxount. A távolban, fölzendül a Nyomcf 
•meg a gombai, mire a Wagner függöny le-

fordul) 

rendezni akarjuk és ne kény szentsük a kor -
mányt arra, hogv a valutánkat radikális péws. 
ügyi operációkkal rendezze, melyeknek zsib-
basztó hatását gazdasági életünk egy egésc 
emberöltőn á t fájdalmasan érezné. 

Gál MiksM. 

Elégedetlenek a városi 
tisztviselők. 

— T ö b b á l lás be tö l tésére készülnek. — 
Ötven száza lékos f izetés- é s 25 száza iékos 

pó tadóemeiés . — 
(Saját tudósítónktól) A közeli képviselő-

választással kapcsolatosan mindenikőpport é r -
dekes és figyelemreméltó dologról értesítenek 
bennünket. A városi tisztviselők ugyanis 
egészen bizonyosra veszik, -hogy dr. Pálfy 
Józsefet megválasztják képviselőnek. Pá l fy 
tudvalevőleg ugy tervezte, hliogy még a vá-
lasztás előtt beadja nyugdíjaztatás i r án t i 
kérvényét, ug^ hogy a júniusi közgyűlésnek 
módjában lett volina tárgyalni. Ettől a terv-
től most elállott, amiben' nem kis része va» 
annak, hogy a nyugdíjazási kérelmét a ta-
nács nem valamennyi t ag ja hajlandó pár-
tolni. Ellene van például Bokor Páil polgármes-
ter-helyettes es Taschler End re főjegyző. Tá -
mogat ja a nyugdíj kérelmet Balogh Káro ly 
és Fodor Jenő tanácsos, de m aga Somogyi 
Szilveszter polgármester is. A polgármester 
érdekesen indokolta meg állásfoglalását a 
következőikben: 

•— P á l f y József huszonnyolc éret szolgált a 
városnál. Van ez olyan hosszú idő. hogy 
lehessen felette könnyen napirendre térni. 

Dohát Pá l fy legújabb elhatározása foly-
tán nem aktuális a nyugdíjazási ügy. Mégis 
érdekes megemlíteni, hogy dr. Pá l fy József 
•képviselővé választásával és dr. Tóth Mihály 
tanácsnok nyugdijazásával kapcsolatosan a 
kombinációik egész sora indult meg arról , 
hogy milyen személyi változások fognak a 
városházán elkövetkezni. A tanácsnoki állás-
ra leginkább Rack Lipót tb. tanácsnokot ós 
dr. Szakáll József rendőrkapitányt emlege-
tik. De akárk i nyer i meg a többséget, .bizo-
nyos, hogy a tanácsnok-választás után az u j 
állások egész sora ürüli meg. Az árvaszéki el-
nöki állásra a kombinációk szerint csak a két 
ülnök: Ferénczy Béla és dr. Zámbó György 
pályázik. A megüresedő egyik ülnöki állásra 
az eddigi jelöltek dr. Borbola Jenő rendőrka-
pi tány és Hegedűs Antal jegyző a katönar-
ügyosztályban. Amiint látható, ezzel a két vá-
lasztással; kapcsolatosan is egész sor tisztvi-
selőre var előrehaladás. 

Amig a választási — nem a kepviselővá-
lasztási, azok m á r i t t vannak —1 mozgalmaik 
igy előrevetik árnyékukat, a városi tisztvise-
lők zöme egyre hangosakban ad kifejezést 
elégedetlenségének. Sokain foglalkoznak azzal 
a tervvel, hogy eltávoznak a város szogálaíá-
bóö. A városi tisztviselők elógedetlénsóg© ért-
hető. A drágaság még mindig vészesen emel-
kedik. Ezzel szemben nagyon csekély az a 
háborús pótlók, ami t a városi tisztviselőik 
(kapnak. A fizetésemelés kérdésével dr. Dobay 
Gyula indítványa folytán most foglalkoznak,. 

A1 pénzügyi és szervező-bizottság s ze rdá i 
délután üjést tar t , amelyen a közlekedési adó-
javaslíatan kivül foglakozni fog azokfljpl a 
módozatokkal, amelyek révén a városi tiszt-
viselők anyagi helyzetének javí tásá t végre 
dűlőre lehetne juttatni . A terv az, hogy a vá-
rosi tisztviselőik fizetését ötven százalékkM 
.felemelik, de miután erre a szükséges célra 
nincsen fedezet, a városi pótadót kívánják 
25 százalékkal felemelni, amii 600.000 korona 
többlét jövedelmet j,el'en.tcné. A pótadóemelés-
nek azonban egyelőre sok ellensége van és 
h a a közgyűlésen nem (kapna többséget, n«tr» 
lenne, amiből megadják a tisztviselőknek a 
fizetésj avitást. 

A helyzetnek ez a bizonytalansága is több 
tisztviselőt a r r a késztet, hogy a várostól való 
eltávozás gondolatával foglakozzék. Azt 
mondják, magáncégeknél sokkal többet keres-
nek. É s a jövőjük ngyanugy biztosítva van, 
•mint a városnál, a nyugdija®, de a megélhe-
tést nem biztosító állásba®. , 


