
4 DELMAGYAEOJBSZAG Szeged, 1918. julius 31. 

lom, amelyen 'egyrészt (kifejezésre jutni fog 
a királyi pár és a szegedi nép együttérzése, 
a felséges uralkodó pornak irántunk való jó-
akarata ép ugy, mint e város egész lakos-
ságának ősi dinasztikus hűsége, .másrészt a 
mikor egy ui .szociális intézmény alapjainak 
letételévei e város közönsége dokumentálni 
fogja az alkotó munka vágyát és készségét; 

azt hiszem, ez a kettős ünnepség messze 
időkre kiható módon megizmositam fogja 
Szeged város fejlesztése és eiőihaladása te-
rén együttes nemes törekvéseinket. Jelezni 
kivánom azt is. hogy az ügy megfelelő elő-
készítése után a törvényhatóságíi bizottságot 
rendkivüli közgyűlésre készségesen egybe-
hívni fogom. 

Megszavazták a szénadót. 
— A képviselőház ülése. — 

(Budapesti tudósítónk telefdnjetyniésv. 
A képviselőház keddi ülését kevéssel tizen-
mgy óra előtt nyitotta meg Szász Károly el-
nök. Az elnöki előterjesztések során bejelen-
tette, hogy Félegyházán, az időszaki válasz-
táson Fazekas Ágostont választották meg 
képviselőnek. (Éljenzés a munkapárton,) 
Megbizói-lev^flét a birálrFbizott sághoz teszik 
át. 

Barta ödön. a pénzügyi és a véderő-bi-
bizottság jelentését terjeszti elő a katonai el-
látásról szóló törvényjavaslathoz. Javaslatá-
r a a Ház kimondja a sürgősőséget. 

Győrffy Gyula; a pénzügyi és a közgaz-
dasági bizottság élőadója, beterjeszti a 
Gyöngyös város újjáépítéséről szóló törvény-
javaslatra vonatkozó jelentést. A Ház erre 
(vonatkozólag is kimondja a sürgősséget. 

* (Ezután a napirend következett. Harmad-
szori olvasásiban megszavazott a Ház több 
aprói javaslatot. • 

A napirend negyedik, pontja az Osztrák-
Magyar Ban'k által 1916—1917. évre fizeten-
dő hadinyereségadóról és a valutatartalék 
(javadalmazásáról szóló törvényjavaslat tár-
gyalása volt. 

Bakonyi Samu előadó ismertette a tör-
vényjavaslatot. 

Antal Géza bírálja iVieser osztrák pénz-
ügyminiszter minapi beszédét. 

Popovics Sándor pénzügyminiszter: Ref-
lektál Antal Géza megjegyzéseire, amelyeket 
az osztrák pénzügyminiszter beszédére tett. 
Ami a kvóta kérdését illeti, korai volna eb-
ben a kérdésben most elméleti fejtegetésekbe 
boésátjkozni. Törvény állapítja meg a kvó-
tát és az államnak ebben csak másodrendű 
szerepe van. 

lAmi a hadikárokat illeti, az álláspontja 
ugyanaz, m'int a volt Tisza-kormánynak, 
tudniilik, hogy a hadikárok megtérítése kü-
lön feladata mindkét államnak. Ez nem kö-
zös ügy. Kéri a javaslat elfogadását. 

A javaslatot ezután általánosságban és 
I részleteiben is elfogadták. . 

(Következett ja Pénzintézeti Központiról 
szőtté törvény egyes rendelkezéseinek módo-
sítására vonatkozó törvényjavaslat, amelyet 
Barta Ödön előadó elfogadásra ajánlott. 

A javaslathoz senki sem szólt hozzá, a 
mire a Ház általánosságban, majd részletei-
ben is megszavazta a törvényjavaslatot. 

IA Magyar Földihitelintézet által engedé-
lyezendő vízszabályozási és talajjavitási köl-
csönökről és némely hitelintézet zálagleve-
leinek adómentességéről szóló törvényjavas-
latot Barta ödön ismertette. 

•'Csemez István elfogadja a javaslatot és 
határozati javaslatot nyújt (be ,a taljjvitás 
és a vi^lecsapolás kötelezővé tételéről,. 

Wekerle Sándor miniszterelnöki: Cse-
mez avaslata a kényszertársulást célozza, 
vizjogunk azonban ezt nem ismeri, csak az 
önkényes társulást azzal, hogy ha ez ered-
ményes nem volna, a birtokosok többsége ki-
mondhatja a kényszertársulást. 

Ezt a kérdést különben politikai és jogi 
szempontból is meg kell ítélni. A kormány 
foglalkozik azzal, hogy a többtermelés foko-
zására millyen kényszerítő intézkedéseket 
célszerű behozni, de óva int attól, hogy kar-
dinális kérdésekben mellesleg döntsenek. 

Csemez erre visszavonta javaslatát, mi-
re a Ház az eredeti javaslatot általánosság-
ban és részíleteiben elfogadta. 

(A sójövedékre vonatkozó törvényjavas-
•iatot 9la?\i(a jödön ismertette és elmondta, 
hogy a só alapárát 10 kóronával emelik, ugy 
hogy a 18 koronás só ára 28 korona lesz, a 
finomabb só árát 19-ről 33 koronára emelik, 
mig a mar hasé árát 4 koronával 10 koro-
nára emelik feli. « 

Fényes László aggodalmát fejezi ki, bogy 
az eladási ár költségeit nem precizirozza a 
javaslat. 

Popovics Sándor pénzügyminiszter kije-
lenti, hogy a kormány mindent elkövet a fo-

gyasztó érdekeinek megvédésére. A kiskeres-
kedésben való árat is szabályozzák, ugy hogy 
senki sem lépheti tul a költségek felszámítá-
sában a megállapított határt. Amennyiben 
ezt tenné, akkor cselekménye az árdrágítás 
büntető szabályai alá tartozik. A pénzbírsá-
gok átváltoztatásáról köztörvényék intézked-
nék, .tehát nincs szükség arra, hogy a javas-
lat foglalkozzék ezzel a kérdéssel. 

Barta ödön szólalt még fel, amire a 
képviselőház általánosságban, valamint rész-
leteiben is elfogadta a törvényjavaslatot. 

A1 szénádéról szóló törvényjavaslatnál 
Münmich Kálmán előadó után Fényes László 
szólalt fe l Nem fogadja ed a szénadót. A 
szénbányák üzemének fokozásával be lehetett 
volna hozni azt a jövedelmet, apaelyet a 
szénadótól várunk és nem lett volna szükség! 
a fogyasztási adók emelésére. 
j iPopovics Sándor pén zügymi nisz ter: AJ 
javaslat nem szolgál és nem is sért osztály-
érdekeket. Már a bizottságban is megjegyez-
te, hogy a háborús állami gazdálkodás nemi 
nélkülözheti a fogyasztási adók bizonyos eme-
lését. Kéri a javaslat elfogadását. 

A' Ház ezután a javaslatot általánosság-
ban és részleteiben elfogadta. 

Szász Pál, a mentelmi bizottság előadója, 
tett ezután jelentést a Háznak. 

A legközelebbi ülés szerdán délelőtt 1© 
órakor lesz. 

Vilmos főherceg ukrán frónjeiőlt. 
Bécs, julius 30. ,Az utóbbi napokban több 

hir látott (napvilágot, amelyek arra mutattak 
rá, hogy Ukrajnában a németországi befo-
lyás ellensúlyozására mindenáron tért hódit 
a monarchia melletti hanguktt. Ezzel kapcso-
latban megbízható ukrán forrásból a 'követ-
kezőket mondják: 

— Vilmos főherceg, Károly István fő-
herceg fia, aki egy kéetgaliciai ulánusezred 
századosa, mely ezredben az ukránok van-
nak többségben, az úgynevezett Vilmos fő-
herceg csoport vezetését kapta meg, amely 
csoporthoz tartoznak az ulkrán légionisták is. 
Ukrajnában ugv tudják, hogv két magasran-
gu tiszt az egész ukrán állam nevében fel-
aiánloiia Vilmos főhercegnek az ukrán köM-
nát. Vi'ltmos főherceg jelenleg Bécsben idő-
zik és a király is kihallgatáson fogadta. 

Az antant közös élelmezési 
tanácsa hosszú háborúra készül. 

Rotterdam, julius 30. A Reuter-ügynök-
ség jelenti, hogy megalakult a szövetségesek 
közös élelmezési tajnácsa. Az antant-államok 
élelmezési diktátorai ma erre vonatkozólag 
egyértelmű nyilatkozatot tettek közzé, mely-
ben többek közt a következőket mondják: 

Az élelmezési kérdést nem kezelhetjük 
egy egyéves háború alapján, elő kell készül-
nünk egy hosszú hápoftira, ha ki akarjuk V Í V H 

na a határozott győzelmet. 

Lord Lansdown© alkalmasnak 
látja a hsiyzeiet a békére 

Genf, julius 30. A Daily News lord! 
Landsdoxvne nyilatkozatát közli, aki kijelen-
tette, hogy Foch tábornok sikerei ez alka-
lommal sem voltak döntőek. Ezért figyel-
mezteti az angol parlament alsó- és felső-
házát arra a parlamentáris kötelességére, 
iho'gy maga ragadja meg az iniciativát a né-
pek gyilkolásának megegyezéses alapon való 
végét vetésére. 

Óráját és ékszereit 
javí t tassa elsőrangú óra - é s é k s z e r -

üz le temben . S z o l i d á ra k ! 
Órákban és ékszerekben nagy raktár. 
- . \ v . F I S C H E i l K. . v . v 

Korzó-kávéház mellett . 

Sandberg Henrik és heje szül. Tausz Ida, ugy a saját 
mint nagyszülők testvérek és kiterjedt rokonság nevében fájdalomtól 
megtört sziwel jelentik, hogy felejthetetlen jó fiuk 

Sandberg József 
cs. és kir. 46. gyalogezred egyéves önkéntese katonai szolgálata alatt 
szerzett betegségben három havi kinos szenvedés után e hó 26-án 
életének 18 évében Kolozsvárott elhunyt. 

Drága halottunk hült tetemeit hazahpzatjuk és* folyó hó 31-én 
d. u. 3 órakor a zsidó temető cinterméből helyezzük örök nyugalomra. 

Isten áldása legyen hamvain. 

Tausz Vilmos és neje 
nagyszülők. 

Erzsi és György 
testvérei. 

Tausz Zseni 
nagynénje. 
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