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gondoskodik a közönség tájékoztatásáról, 
hogv tisztában legyen az adó cimén történő 
emelkedésekkel és ne adjon alkalmat a kö-
zönség kiuzsorázására. 

A javaslatot ezután általánosságban el-
fogadták. A részleteknél gróf Tisza István a, 
pénzbüntetés felemelését indítványozza. A 
2000 korona maximális pénzbüntetést 10.000 
koronára és 'a'következő szakaszban a 10.000 
koronás maximális büntetést 20.000 koroná-
ra kéri felemeltetni. A bizottság ezt elfogad-
ja és azután a javaslatot is elfogadták. 

. A pénzügyi bizottság edden délután öt 
órakor folytatta a délben félbeszakított tár-
gyalásait. Elsősorban az Osztrák-Magyar 
Bnk által 1917 évre fizetendő hadinyereség-
adóról szóló javaslatot ' tárgyalták, amely-
hez hozzászólottak Bakonyi S'amu, gróf 
Tisza István. Teleszky János volt pénzügy-

(Saját tudósítónktól.) A köztisztviselők 
egy stációval ismét előbbre jutottak az el-
adósodás utján. Különös, pedig azt hinné a 
csendes szemlélő, hogv a köztisztviselők 
adósságnainak konverziójáról a napokban be-
nyújtott törvényjavaslat a köztisztviselők 
helyzetén mégis csak kell, ihogv segitsen. 
Kellene, hogy segitsen, azonban nem segít-
het, mivel- az ujabb stáció, amelyhez a köz-
tisztviselők elértek, a kenyér stációja és ez a 
mult hét péntekjén megjelent uj kormány-
rendelet érteimében igen-igen megdrágult. A 
kenyér nem tehet erről, a főzőliszt se és a 
nullás se. És legkevesebbet tehetnek ellene a 
tisztviselők. 

Ha a kormány embereinek és minden ag-
rárius érdekeltnek előzetesen fel kellett vol-
na fogni azokat a csendben kiperdülő köny-
nyeket, amelyek ennek a lisztárdrágitásnak 
hatása alatt a tisztviselők szivéből, az asszo-
nyaik szeméből kiperdülnek, nem hisszük, 
hogy ez a rendelet napvilágot látott volna. 
Eddig is keserű volt a tisztviselők kenyere, 
ezután még keserűbb lesz. Nem segit azon 
az őrlési rendelet arányszáma akkor, amikor 
a tisztviselők sorsát .intézőik csak a tisztvise-
lők idegeit őrlik bele a rendeletékbe. A nap-
ról-napra fokozódó őrjítő gond az, ami min-
den fillér árdágitás után elnyeléssel ásit a 
tisztviselőre. Mert (Ugyanakkor, amikor az 
egyik oldalon a kormányrendelet a kenyér 
árát jelentős percentekkel emeli, nem látjuk, 
hogy a köztisztviselők megélhetésének lehe-
tőségét, kenyerének beszerzését ugyanolvian 
arányban biztosítaná. Sőt, a kenyér mellett 
legközelebb ismét egy sereg háztartási cikk 
drágul meg az uj adók behozatala révén. 

Szenzációs feljelentést adott be kedden 
dr. Engel Sándor ügyvéd özv. Zsótér Ferenc-
né képviseletében. A feljelentés a város egyik 
leggazdagabb polgára, Tóth Ferenc ellen 
uzsora vétségének vádját emeli. A feljelentés 
szerint Tóth Ferenc beperelte özv. Zsótér 
Ferencnét 11.145 korona és 91 fillér kölcsön-
tőke és járuléka erejéig. Az 1918 julius 4-én 
megtartott tárgyaláson hozott végzéssel a 
szegedi kir. törvényiszék arra utasította Zső-
térnét, hogy felperes Tóth Ferenc ellen uzsora 
vétsége miatt a feljelentést tegye meg. Az 
eset előzményei a következők: 

— 1912 évi julius hó IS. napján Szege-
den a Kálvária-utca 7 számiu ház fele része 
árverés alá került. Tóth Ferencet megkérte 
Zsótérné, hogy ezt a házat, mely tőszomszéd-
ságukban van, vegye meg számukra, amit ő 
megígért és hajlandónak nyilatkozott ezen 
célból a szükséges pénzt kamatra kölcsön ad-
ni. Tóth Zsótérék nevében árverezett is a 
Sházra, vevőknek az árverési jegyzőkönyv 
Zsótéréket jelentette ki, de minthogy Tóth a 
törvényes idő alatt Zsótér és Zsótérné meg-

ministzer kifogásolta, hogy nem egyenlő mér 
tékben engedélyezték a kivitelt a külföld-
ről, különösen Svájcból. Kéri, hogy ne adja-
nak annyi utazási engedélyt a semleges kül-
földre. Kéri a bankjegykimutatások közzé-
tételét. 

Popovics pénzügyminiszter megígérte, 
hogy a márka és koronaérték viszonyát mi-
előbb szabályozni fogják, de tekintettel a 
folyamatban levő tárgyalásokra, részletesen 
nem nyilatkozik. Ezután a javaslatot elfo-
gadták. Úgyszintén letárgyalták a Pénzinté-
zeti Központról, szóló javaslatot is. A tiszt-
viselők adósságának konvertálásáról szó'ló 
javaslat tárgyalását félbeszakították, a tár-
gyalás folytatását keddre halasztották. 

Drágább lesz a szén, a tüzelőfa, a só. drágább 
lesz a "cukor, a zsír, i a hus és minden, minden, 
ami a megélhetéshez mulhatlanul szükséges. 
Ezzel és ezekkel szemben ott áll a tisztvise-
lők 50—100 százalékos drágasági, illetve há-
borús pótléka, a ruházatra megközelítőleg 
sem elegendő ruházati segély, a kiutazások-
ra nem elegendő napidíj és a jó Isten tudja 
mi minden, amit segítségként eddig nyújtot-
tak, ugy hogy attól a valóságban a tisztvise-
lők mindjobban eladósodnak és nyomorog-
nak. 

Kérdezzükr szabad-e emelni az árakat 
azók számára csak egy fillérrel is. akik min-
den hónap közepén a nincstelenség örvényé-
ben keringve kapkodnak ujabb és ujabb adós-
ságok után? Pedig nem könnyelműek, nem 
élnek 'jól, koplalnak, a kisfeanálnvi zsirt meg-
forgatják kétszer is, hogy rátegyék-e a főze-
lékre, vagy a felét még annak is meglopják 
a gyomruktól holnapra. Szabad-e megdrágí-
tani a köztisztviselők számára a nullás vagy 
főzőliszt árát akkor, amikor számukra a 365 
napból '313 nap a hústalanok száma. Mit esz-
nek, miből élnek? Burgonyából és tésztából. 
Miből csinálják a tésztát, ünnepnapon egy kis 
fehérebb tésztát, ha a számukra lehetetlen ár 
elzárja még attól is őket. 

Ebben az országban rohannak az ár ak 
előre. Egy-két ember még kapkod utánuk, 
hegy visszaszorítsa őket, ámde ezer érdekelt-
ség tövises korbácsa vág a kezükre, az árak 
csak felszöknek és a tövises korbácsok vala-
hányszor lesújtanak, a tisztviselőkön is üt-
nek egyet. Türelem, tisztviselők. Nincs sem-
mi baj, csak a kenyér lett drágább. 

hataknazását be nem mutatta, az elárverezett 
fél ház 14.100 korona vételárért az ő nevére 
került és igv tőle a házat a szegedi telek-
könyvi hatóságnál 9263—1912 sz. alatt el-
fekvő adás-vételi szerződéssel ugyanezen 
áron megvették Zsótérék. Megvették továb-
bá Herzl E. Istvánné, jelenleg nagyváradi la-
kostól a ház másik fele részét is 16.000 koro-
náért. Igy a ház vételára 30.100 korona volt. 

Ezt a teljes összeget Tóth hitelezte, illet-
ve a vételárat Zsótérék helyett ő fizette k;, 
de ezzel szemben őket azonnal nem 30.100 
koronával hanem 39.000 koronával terhelte 
meg ingatlanaikra a 30.100 koronán felül még 
további 12.000 korona rejéig bekebeleztette 
magát és a 39.000 koronáról váltókat is vett 
tőlük. Zsótérné azonban Tóth Ferenccel szem-
ben kötelezettségének nem tudott eleget tenni 
Tóth erre uj okiratot állíttatott ki, melv 1914 
március 10-én kelt és melyben kénytelen volt 
Zsótérné azt a kötelezettséget magára vállal-
ni, hcsv a házra önkéntes árverést kér. ami 
meg is történt. Az önkéntes árverés eredmé-
nyeképen Tóth Ferenc és neje 26.000 koro-

náért, tehát árán alul megvették, majd 1918 
április 30-án ugyanezen házat Vénig Gyula 
és neje szegedi lakosoknak 60.000 koronáért, 
tehát árán felül eladták. 

Az uzsora vétségének vádját Zsótérné el-
ső sorban arra alapítja, hogv Tóth a 30.100 
korona helyett 39.0Q0 koronával terhelte meg, 
a külömbözeti 8900 korona tehát .kamat, mert 
az egész ügylet kölcsönügylet volt. A perhez 
csatolt könyvkivonatból kitűnik, hogv Tóth 
8 százalékon felüli kamatokkal terhelte ímeg 
és pedig 8 és fé l 9, sőt 11 százalékkal amint 
azt a törvényszéki tárgyaláson tételenkint is 
megjelölte Zsótérné. 

A feljelentés szerint egyéb ravasz módo-
kon is több kamathoz akart jutni Tóth. A 
kamat szaporítására vezetett az a ténye is, 
hogy bár a Herzl E. Istvánnéval kötött adás-
vételi szerződés szerint a 16.000 korona vé-
telár részletekben, évek alatt volt fizetendő 
és igv, Tóth ezt az összeget Zsótérék helyett 
nem egyszerre fizette le, őket mégis az egész 
vételárral azonnal megterhelte, Tóth 1914. 
november 22-én a szegedi ra. kir. adóhivatal-
nál az önkéntes árverési vételárból követelé-
sére 22.600 korona tőkét és 297 korona 50 
fillér letéti kamatot, vagyis összesen 22.857 
korona 50 fillért felvett, imégis könyvkivona-
tában 1914 november 23-lki kelettel csak 
22.643 korona 50 fillért irt Zsótérné javára. 
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Brazília is csapatokat k ü l d 

a nyugati frontra 
Berlini julius 23. A Berliner Tageblatt 

jelenti: Katonai körökből ugy értesül az 
Agenda Americana, hogy Brazília és az 
Egyesült-Államok kormánya között bizalmas 
tárgyalások folynak abban az irányban, hogy 
a brazíliai csapatok téntegesen vegyenek 
részt a világháborúban, A braziliai csapato-
kat .minél előbb kiképzésre az Egyesült-jÁlla-
mokba küldik. ^ ^ 

\ Bolsevik! csapatok be akartak 
hatolni Ukrániába. 

Krakó, julius 23. A leimbergi Dilo julius 
19-iki számában a kievi Vdrodzenja. (követke-
ző jelentését közli: (Mint jó forrásból értesü-
lünk, Kurszknál a bolsevikiek nagy érői gyü- ' 
lekfeznek azzal a szándékkal, hogy behatolja-
nak Ukrániába. A kurszki kormányzóságban, 
és a csernigovi járásban, közvetlenül a demar-
kációs^ vonal mögött, elrendelték a bolseviki 
csapatok kényszermozgósitását. Ezek a nép-
biztosok teljesen tehetetlenek velük szemben. 

Szerdán utoljára: 

T . T . T . Bohózat 

A protekció. Tréfa. 

Öngyilkosok klubja 
Kabarétréfa. 

idomított majmaival, kutyáival és tengeri 
' nyulaival. 

Árnyai, Kubinyi, Sugár, Váradi, 
Szép, Kassai, Karló teljesen uj 

magánszámokkal. 

Kávéházi italok. :: Cigányzene. :: Bnfett 

leoqoli elflre cimiatúi a pbta-ffilb bbMIimí 
E l ő a d á s k e d v e z ő t l e n i d ő b e n a T i s z á b a n . 
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Hz uj lisztárak és a köztisztviselők. 

Uzsora vétségért feljelentették a szegedi nábobot. 


