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Befejez a parlamenti nagy vita. 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) A 

szerdai napon a szanálási vita előreláthatólag 
befejeződik, csütörtökön pedig a részletes vitán 
is tul lesznek. Ez annak a tárgyaiásnak a kö-
vetkezménye, amelyet Almdssy László gróf foly-
tatott Szilágyi Lajossal és Hegymegi Kiss Pál-
lal. A szocialistáknak is volt más oldalról tár-
gyalásuk, melynek éredményeképen a szocialis-
ták kijelentették, hogy nem akarják az időt 
nyújtani, a parlamentből nem vonulnak ki és 
szavazni is fognak, miután kilátásba helyezték 
nekik, hogy e^yes kérésük a kormány részéről 
meghallgatásra találnak. Az utobó szónok hol-
nap Szi'égyi Lüjos lesz, ufána fog következni 
a miniszterelnöki expozé, csütörtökön befejezik 
a részletes vitát és minden valószínűség szeriní 
ezután a nemzetgyűlés megkezdi a husvéi 
szünetet. 

U j a b b hir Rakovszky belügyminiszter 
távozásáról . 

Rakovszky Iván belügyminiszter, mint isme-
retes, a betegségéből felépült és most Atáziában 
üdül. Távollétében Klebersberg Kunó kultusz-
miniszter látja el a belügyminiszteri leendőket. 
Rakovszky azonban aligha foglalja el újból 
állását. Értesülésünk szerint gróf Bethlen István 
miniszterelnök egyik bizalmasát dr. Puky Endre 
nemzetgyűlési képviselőt Miskolc város és 
Csonka-Abaujmegye volt főispánját szemelte ki 
a belügyminiszteri székbe. Puky jelöltségét az 
egységespárt krrében is bizalommal fogadják. 

Kedvezményben részesíti a kormány 
a gazdákat , hogy jegybank-részvé-
nyeket Jegyezhessenek. 

Napok óta tart a földbirtokosság vezetőinek 
tanácskozása a kormánnyal, hogy a gazdák 
résztvehessenek a lé'esitendő Mígvar Nemzeti 
Bank részvényeinek jegyzésében. Á részvények 
értékét ugyanis effcktiv nemes valutában kell 
befizetni, ez pedig nem igen áll rendelkezésükre 
a gazdáknak. Már pedig a jegybankra vonatkozó 
javaslatot április 20 ig törvényesítik. A kormány 
azonban mindenképen hozzá akarja juttatni a 
gazdákat a részvényjegyzés lehetőségébe;. Ezért 
a szövetkezetekből és a nagymalmokból ala-
kított tőkecsoport utján a kormány nemes 
valutáért akarja eladni a gazdák még meg-
levő gabonájának egy részét. Az eladást le-
bonyolító tőkecsoport a gabona átvétele és a 
jegyzett részvények egyidejű lekötése ellenében 
előlegezné a szükséges valuíamennyiséget. A 

kormány minden eszközzel a gazdák segítsé-
gére siet és arra törekszik, hogy a gabona 
eladási ára a világpiaci gabonaárakból induljon 
ki. A részvényjegyzés sürgősségére való tekin-
tettel az OMGE és a Mezőgazdasági Kamarák 
a legközelebbi napokban propagandát indítanak 
meg, hogy a gazdák résztvegyenek a jegyzésben. 

Kereskedők é s iparosok részvény-
vagyonvál t sága , r é szvény tá r sa sá -
gok kényszerkölesöne. 

A pénzügyminiszter vagyonváltságáról szóló 
jelentésének főbb intézkedései a következők: A 
Kereskedők, áruraktár-tulsjdonosok és ipari üze-
mek árukészletükre az 1923 év végén mutat-
kozó érlékárak alapján 10.000 aranykoronáig 
fél százalékot, ezenfelül 10 százalékig emelkedő 
vagyonváltságot fizetnek. Ez a maximális 10 
százalék ötmillió aranykorona értékű áruraktár 
u?án fizetendő. Az 1921. évi vagyonváltság tör-
vényei rendelkezései szerint befizetett összege-
ket oly módon számolják el, hogy a befizetett 
összeget a befizetés hónapjára megállapított 
kulcs szerint aranykoronára fogják átszámítani. 
A befizetés időpontját a pénzügyminiszter ren-
deleti uton állapítja meg. 

A részvénytársaságokat és szövetkezeteket 
kölcsönnyújtásra kötelezheti a miniszter és a köl-
csönösszeg nagyságát az 1923. évi részvény-
vagy üzletrésztöke szerint állapítják meg. A 
tőzsdén jegyzett részvényekkel biró vállalatok 
részvénytőkéjüknek két százalékát, a tőzsdén 
nem jegyzett vállalatok pedig a rájuk már ki-
vetett vagyonváltság százszorosát kötetesek fizetni 
kölcsön elmén. A vagyonváltság fizetésére meg-
állapított határidő után alaku't részvénytársa-
ságok és szövetkezetek részvényei, illetve üzlet-
részei névériékének két száza'ékát kell fize'ni 
kölcsön címén. A kölcsönt 1925 január 1-én 
kezdődő öt félévi résziéi ben kell fizetni. 

A Helnr ieh-pár t é r tekez le té . 
A Nemzeti Polgári Párt ma este rendkívül 

látogatott ülést tartott. Schiffer Miksa ismer-
tette az illetékügyet, rámutatott azokra a pon-
tokra, amelyek az illetékkiszabás szerint kifő* 
gásolhatók. 

Vargha Imre államtitkár válaszolt az elhang-
zott észrevételekre és beszéde végén felszólí-
totta Schiffer Miksát, hogy kifogásait és észre-
vételeit hozza írásban tudomására, hogy a ho-
norálható részeket a módosításnál tekintetbe 
vehesse. 

A szegedi közigazgatás kulisszái 
A közigazgatási bizottság áprilisi ülése. 

Szeged, április 15. (Saját tudósítónktól.) A 
közigazgatási bizottság kedden dé luán négy 
órakor tartotta a városháza bizottsági termében 
dr. Aigner Károly főispán elnökleiével áprilisi 
rendes ülését, amelynzk tárgysorozatán néhány 
igen érdekes ügy szerepet. 

A polgármester Jelenlését dr. Rack Kálmán 
aljegyző olvasta fel. A jelentésből kitűnik, bogy 
a vfrosi főpénztárnak marciuaban közel hét-
milliárd korona volt a kiadása, bevétele pedig 
megközelítette a nyolcmilliárdot, tehát löbb mini 
egymilliárd korona maradvány mutatkozik. Az 
adóhivatal a különböző adónemekből 397 mil-
liót, a javadalmi hivatal pedig 403 milliót vett 
be. A polgármesteri hivatal márciusban 29 
diszpenzációt adott. 

Taschier Endre főjegyző elterjesztései kö-
vetkeztek a polgármesteri jelentés tudomásul 
vétele után. Korányi Frigyesnek pénzügyminisz-
terré történt kinevezését tudomásul vette a bi-
zottság. 

Egy gyermektartási ügy. 
A főjegyző ezután Pálfy Dániel gyermek-

tartási ügyében érkezett belögymici«ten le: .tot 
terjesztene a bizottság elé. Elmondotta, h.ogy 
Pálfy Dániel elvált felesége, Eisenstűdter O'ga 
annakidején a szegedi árvaszéktői kérte gyer-
meklartdri díjra való igényének és a tartási 
dij nagyságának a me?íllapitását. Az árvaszék 
havi kétezer korona tartásdíj fizetésére kötelezte 
Pálfy Dánielt. 

Eisens üdtei O'gs megfelebbezte az árvaszék 
határozatát. Felcbbezésébrn hivitkozcU Pálfy 
Dániel eléggé fényes éiet módjára, amiből azt a 

következtetést vonta le, hogy nagy jövedelmek-
kel rendelkezik, tehát kétezer koronánál lénye-
gesen nagyobb tartásdíj fizetésére kötelezhető. 
Kérle, hogy az árvaszék hivatalos nyomozással 
állapítsa meg Pálfy Dániel jövedelmeit és annak 
arányában állapítsa meg a tartásdíj nagyságát. 
Az árvaszéknek ezzel szemben az volt t z állás-
pontja, hogy u nyomozás nem tartozik hatás-
körébe, a beszerzett adatok szerint Pálfy Dániel-
nek nincsen Olyan állása vagy foglalkozásr, 
amely után fényes jövedelmet élvezne és igy 
nem indokolt a tartásdíj felemelése. 

Eisenstádter Olga ezután közvetlenül a bel-
ügyminiszterhez fordult panaszával. Elsősorban 
azt kérte, hogy a belügyminiszter a szegedi 
árvaszék mellőzésével egy másik árvaszéket 
delegáljon ügyének elintézésére, meit a szegedi 
árvaszék Pálfy Dániellel szemben elfogult. Ezen-
kívül fegyelmi vizsgálatot kért a szegedi árva-
szék ellen. 

A belügyminiszter most döntött ebben EZ 
ügyben. A közigazgatási bizottsághoz intézett 
leiratában meghagyta a szegedi árvaszék ellen 
a fegyelmi eljárást megelőző közigazgatási 
vizsgálat elrendelését. 

A közigazgatási bizottság a leirat értelmé-
ben a közigazgatási vizsgálatot el is rendelte s 
a vizsgáló bizottságba dr. Kolb Árpád p ínz-
ügyigazgatót és dr. Végman Ferenc ügyvédet 
kütdte ki. 

Dr. Bárkányi Zoltán árvaszéki elnök szólalt 
tel ezután és bejelentette, hogy az árvaszék a 
szabályos eljárás' a á r befejezte és az ügy vég-
haláro utho/itftl előtt áll, di most, a hc-tározat-
hoza.ait M kúzigtugt át i vizsgalat lefolyt f á s á i g 

A Devizák özpont közli, hogy 100 
takarékkorona árfolyama egyenlő 116 
papirkoronával. 

felfüggeszti. Elmondotta azt is, hogy az árva-
szék önmaga nem kérhette más árvaszék dele-
gálását eb ten az ügyben, mert Pálfy Dániellel 
szembeni nem érzi m»gát elfogultnak, azonban 
Eisensádter Olga kívánságára készséggel inté-
zett volna ilyen értelmű felterjesztést a belügy-
miniszterhez. A közfgszgatási vizsgálat során 
feltétlenül ki fog derülni, hogy a szegcdi árva-
széket semmiféle mulasztás nem teiheli. 

A hiányzó fők inyvek . 
Taschier Endre fí jegyző ezután egy másik 

fegyelmi ügyet terjesztett a bizottság elé. El-
mondotta, bogy a potgármester Pilttch Gyula 
tb. főszámvevő, az adóhivatal helyettes vezetője 
ellen elrendelte a fegyelmit megelőző vizs-
gálatod mert az adóhivatal vezetője a polgár-
mesterhez intézett jelentése szerint azt ész-
lelte, hogy az adóhivatal nyomtatványraktárá-
ban lényegesen kevesebb adóhivatali f ikönyv 
van, mint ahánynak átvételét Pillich Gyula el-
ismerte. Az átvételi elismervényen ugyanis 
Pillich Gyula 147 főkönyv átvételét ismerte el, 
ezzel szemben csupán negyvenhét könyvet szál-
lított be a város szerződéses vállalkozója. 

Pillich Gyula megfelebbezte a polgármesteri 
határozatot, a közigazgatási bizottság azonban 
a főjegyző javaslatára elutasította a felebbezést, 
mert a vizsgálat adataiból már eddig is meg-
állapítható, hogy felületesség esete forog fenn, 
ami egymagában is megindokolja a fegyelmi 
eljárást. 

A közegészségügy. 
A tiszti főorvos jelentése következett ezután. 

Az egészségügy — a jelentés szerint — ked-
vezőnek mondható, ámbár a ragályos betegsé-
gek közül a kanyaró és a roncsoló toroklob 
emelkedési mutat. A népesség szaporodásában 
csökkenő a tendencia, a halálozások száma 
növekszik, a márciusi szaporulat alul marad a 
normális átlagon. A tüdővészben elhaltak száma 

I veszedelmesen szaporodik. Márciusban mind-
; össze 11-el növekedett Szeged város lélek-
( száma, a mult havi 52-vel szemben. 

Szeged közbiztonsága. 
Dr. Botlka Sándor rendSrfítanácsos jelentése 

szerint 
a közigazgatási ügyosztály márciusban 

154 darab nagyobbrészt Ausztria, Csehszlovákia 
és Romániába szóló útlevelet, a ke tősbirteko-
sok részére pedig 56 határátlépési igazolványt 
adott ki. Az elmúlt hóban rendezték a szerb 
hatóságokkal folytatott közvetlen tárgyalások 
eredményeképen a határátlépési igazolványok 
ügyét, tisztázták a kettősbirtokosok helyzetét, a 
határszéli állatforgalom és a toloncolási ügyel. 
A bünügyi osztályhoz 381 feljelentés érkezett 
különféle bűncselekmények miatt. 

A kapitányság területén az elmúlt hónapban 
a közbiztonsági állapot változatlanul kielégítő 
volt. Emelkedő tendencia mutatkozott a lopá-
soknál, ennek nagy részét az alkalmi ruha-
lopások tették ki, továbbá az öngyilkosságnál. 
Az elmúlt hónap bünkrónikájából egy nagyobb, 
az ember élete ellen és egy vagyon ellen irá-
nyult bűncselekmény emelkedik ki. 

A folyton emelkedő drágaság miatt a mun-
kásság az elmúlt hónapban is indított bérmoz-
galmakat. Ezek a mozgalmak rendesen kölcsö-
nös megegyezéssel végződtek. Munkabeszünte-
tés csak egy esetben történt az „Alfa" acéláru-
gyárnál, ameiy cég bérjavitást követelő 35 mun-
kását elbocsátotta. 

A pénzügyigazgató, az ügyészség vezetője a 
tanfelügyelő és az államépitészeti hivatal ve-
zetője terjesztették ezután elő jelentéseiket 
Valamennyi jelentést hozzászólás nélkül fogadta 
el a bizottság. 6 
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amely tigyatsziK arra van hivatva, hogy az egész 
haditechnikát megváltoztassa. A tudós a világ-
háború alatt az egyik találmányát 20.000 fontért 
adta el az angol hadügyminisztériumnak. Most 
olyan sugarakat fedezett fel, amelyek bizonyos 
koron belül minden állati és növényi életet meg-
ölnek. A sugarak hatása alatt a fémek megolvad-
nak, a motorok megállnak és a robbanószerek 
robbannak. 


