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Jobboldalán anvja, balján nagyanyja foglalt helyet 
A családtagok közül Slxlus és Xavér burbon 
hercegek voltak jelen. Utánuk .következtek a bé-
csi és budapesti volt udvartartás méltóságai és a 
magyar és az osztrák legitimisták képviselői. A 
vacsorán nem hangzott el semmiféle beszéd. A 
társaság fél 11 órakor oszlott szét. A hivatalos 
szertartás ma játszódott le. Délelőtt 9 órakor Zita 
királyné a kastély szalonjában fogadta a magyar 
és az osztrák előkelőségeket s német nyelvű be-
szédben közölte velük, hogy Ottó főherceg, aki a 
mai napon elérte nagykorúságát, • Jövőben egye-

düli fejfe a király! háznak. Háromnegyed 10 óra-
kor a kastély kápolnájában Seldel bécsi püspök, 
volt udvari káplán misét celebrált. A misét Te 
Deum követte. A püspök néhány szóval utalt a 
nap jelentőségére, majd visszaidézte Ottó főherceg 
atyjának emlékét. A szertartás után a királyné 
és Ottó főherceg ebéd előtt hosszasan elbeszélgetett 
a vendégekkel. Délután ujabb fogadtatás volt, ame-
lyen nemcsak a bécsi és budapesti volt udvarok 
képviselői, hanem a család valamennyi barátja 
résztvett. A vendégek este utaztak el Steenocker-
zellből. 

II Rotschild banktól kapott 87 millió pengő fontelfileget 
hasznos beruházásokra fordítja a kormány 

flz előlegre kiilifn biztosítékot, vagy zálogjogot nem kötöttek le 
Budapest, november 20. Dr. Wekirle Sán-

dor pénzügyminiszter a Magyar Általános Hi-
telbank közreműködésével megállapodást lé-
tesített a Rotschild londoni bankház vezetése 
alatt álló nemzetközi bankcsoporttal mint-
egy 87 millió pengő összegű angol fontra, 
dollárra és svájci frankra szóló egyéves ma-
gyar kincstári váltók leszámítolására. 'A' 
tranzakció előlegnek tekintendő arra a hosszú-
lejáratú kölcsönre, amelynek felvételét a tőr-
vényhozás az 1030: XXXI. t.-c.-ben határozta 
el s ennek folytán az ebből befolyó ősszeg a 
törvényben említett hasznos beruházásokra 
fordítandó. Az előlegre a pénzügyminiszter 
semminemű külön biztosítékot vagy zálogot 
nem kötött le fedezetül, úgyszintén nem nyert 

ezzel kapcsolatban a bankcsoport külön elő-
jogokat a hosszúlejáratú kölcsön elhelyezé-
sére vonatkozólag. A kincstári váltók' leszá-
mítolása az átvevő csoport bankár jutalékai-
nak betudásával a kincstárra nézve összesen 
6.5 százaléknak megfelelő kamatteherrel jár. 

Minisztertanács 
Budapest, november 20. A kormány tagjai csü. 

tőrtökön délután 5 órakor Bethlen István minisz-
'eico:; elnőklésével minisztertanácsot tartottak, 

amelyen Wekerle Sándor pénzügyminiszter beje-
lentette, hogy a fontkölcsöneló'lejfre vonatkozó 
megállapodást ma délben Londonban hivatalosan 

j aláírták. A minisztertanács, amely egyebekben fo-
I lyó ügyeket tárgyalt, este 10 órakor ért véget. 

Az uj osztrák kormány a nyuqalom 
és a gazdasági élet kormánya lesz 

Bécs, november 20. A' keresztényszocialista 
'Seuigkeitswrltblalt szerint a belpolitikai hely-

zet mielőbbi tisztázódása remélhető és az ujj 
kormány megalakulása nyolc napon belül 
várható. A lap véleménye szerint minden 
kombinációtól eltekintve annyi megállapít-
ható, hogy az uj kormány a nyugalom és a 

gazdasági élet kormánya lesz s programjá-
nak előterében a gazdasági kérdések megol-
dása lesz. Ebből arra lehet következtetni, hogy 
az uj kormány élére olyan férfi kerül, aki 
a gazdasági körökhöz közel áll s ezenfelül a 
mezőgazdasági körök bizalmát és szimpátiá-
ját is birja. 

Elfogadta a képviselőház 
a vadvizek lecsapolásáról szóló törvényjavaslatot 
Vita az arany vitézségi érmesekről, a tisztek kőtelező egyházi esküvőiéről és a zsidó feleségről 

Budapest, november 20. A képviselőház mai 
ülésén folytatták a vadvizek lecsapolásáról szóló 
törvényjavaslat tárgyalását. 

Sokoröpátkal Szabó István kérte a földmivelés-
ügyi minisztert, hogy a tőrvényt minél előbb 
léptesse életbe. 

Neppel Gyula szerint leghelyesebb volna ál-
lami feladattá tenni a vizszabályozásokat, mert a 
magántársulatok nem bírják ezt olyan mérték-
ben elvégezni, mint amilyenre szükség volna. 

t.ry Márton sürgette a törvényjavaslat életbe 
léptetését. 

Relsrhl Richárd hangoztatta, hogy minden hold 
fontos, amelyet a trianoni Magyarországon vissza-
szerzünk a termelés számára. Kérte a minisztert, 
hogy hasson oda, hogy a megkezdett munkálato-
kat a pénzhiány következtében ne hagyják abba, 
mert a kultura alá vett területek újból viz alá 
kerülnek. 

Szabó Sándor szerint jobban kellene dotálni 
a földmivelési tárcát, hogy nagyobb segítséget 
tudjon adni az állam a vizlecsapolásnál és ne 
kelljen annyi terhet viselni az érdekelteknek. Han-
goztatta, hogy a végrehajtásnak nem szabad el-
húzódni és a törvényt minél előbb életbe kell 
léptetni. 

Sehandl Károly sajnálattal állapította meg, hogy 
e fontos gazdasági javaslat tárgyalásánál ilyen 
csekély az érdeklődés, nem az a nagy érdek-
lődés, amely tegnap egy politikai kérdésnek, a 
zsidókérdésnek tárgyalásán nyilvánult meg. Meg-
emlékezett az iu„ ¿¿akcióról és felhívja a figyel-
met arra, hogy annak keretiben a falu nyomo-
ráról is gondoskodni kell. "A falu nyomora nem 
kiabál, mert nincs megszervezve, nyomora azon-
ban éppen akkora, mint a városnak. 

Pintér László felszólalása után az elnök a vi-
tát bezárta, majd Mayer János földmivelésügyi 

miniszter válaszolt a felszólalásokra. Hangsúlyozta, 
hogy a mai nehéz gazdasági viszonyok kőzött két-
szeresen fontos az, hogy gondoskodjunk a ter-
melés folytonosságáról. Több mint 450 ezer hold 
olyan területünk van, ahol az árvizek a terme-
lést kockázatossá teszik. Az árvizszabálvozás és a 
lecsapolás állategészségügyi és tenyésztési szem-
pontból is fontos, hiszen nemrégen 2 millió pen-
gőt jelentő kárt szenvedett a gazdatársadalom 
azért, mert a vizenyős legelőterületen fellépő mé-
telykór kipusztította állatállományát. Ha a tör-
vényjavaslat életbe lép, a segélyezés állandó lesz 
és a munkálatokban nem fognak visszaesések be-
állani. 

A Ház ezután a törvényjavaslatot általánosság-
ban elfogadta. 

A részletes tárgyalás során Váry Albert hosz-
szabb beszédben mutatott rá arra, hogy a Duna-
völgynek a lakossága túlságosan magas járuléko-
kat kénytelen viselni a lecsapolások miatt. 

A törvényjavaslatot ezután részleteiben Is el-
fogadták. 

Áttértek ezután a kiszolgált katonák, csendőrök, 
vámőrök és folyamőrök polgárt elhelyezéséről 
szóló törvényjavaslat tárgyalására. 

Fábián Béla felszólalásában rámutatott a hadi-
rokkantak, özvegyek és árvák rossz helyzetére, 
majd azt mondotta, hogy az arany vitézségi ér-
mesekel a honvédelmi miniszter rendelete ellenéra 
nem veszik fel kivitel nélkül a hadseregbe. 

Gömbös Gyula: Konkrétumokat kérek! 
Fábián Béla: Visszautasították például Dankó 

Béla zászlóst, aki keresztény, de zsidó lányt vett 
feleségül. 

Gömbös Gyula: Ez a beállítás csak téves íehet! 
Fábián Béla: Dankó mint kereskedő tönkre-

ment, azután jelentkezett felvételre a honvédelmi 
miniszter rendeletére. Ezután azt fejtegette, hogy 

Szemüvegek 
Itgmtsblzhalábbak I 

Sandberg Renrlhnet 

a harctéren járt köztisztviselők nagyon sok eset-
ben hátrányba kerülnek az itthonmaradottakkal 
szemben. Azok megelőzték őket és most ugy te-
kintenek rájuk, mint felesleges emberekre. Han-
goztatta, hogy nem kell bolsevistáknak mondani 
azokat, akik Oroszországban voltak hadifoglyok. 
Aki átélte a bolsevizmust, abból élő propaganda 
lesz — a bolsevisták ellen. Legfeljebb arról lehet 
szó, hogy egyeseket az oroszok zsoldjukba fo-
gadtak, hogy a bolsevizmus mellett agitáljanak. 
Ezután részletesen fejtegette a bolsevizmus ve-
szedelmét a polgári Európára. Hangsúlyozta, hogy 
amikor a szovjet repülőgépei és manlicherei már 
készen állanak, az európai polgári államoknak 
nem szabad vámháborut folytatniok olyan éles 
módon, hogy abból egy tényleges háború Is ki-
robbanhat. 

Közben Gömbös Gyula beszerezte az arfatokat 
a Fábián által felemiitett esetben és azt mondta, 
hogy Dankó! nem azért utasították vissza, mert 
zsidó nőt vett feleségül, hanem mert — egyházilag 
nincsen megesküdve. A hadsereg is megköveteli 
az egyházi esküt. 

Nagv zaj a szocialistáknál. 
— A hadsereg fütyüljön az egyházra — kiál-

totta közbe Várnai Dániel —•, csak az állami 
tőrvények betartásával törődjék! 

Fábián Béla: Mit csináljon az Ilyen ember 
akkor, amikor házasságát a pap nem akarja meg-
áldani? Különös, hogv miniszter, vagy püspök 
lehet abból, akinek zsidó a felesége, vagy az 
anyja, de vitéz nem lehet. A javaslatot nem fo-
gadja el, mert bizalmatlan a kormány Iránt. 

Az elnök ezután napirendi Indítványt tett, amely-
lyel szemben Várnai Dániel kérte, hogy a hol-
napi ülés napirendjére a munkanélküliség ese-
tére szóló biztosítás kérdését tűzzék ki. A több-
ség az elnök indítványát fogadta el. 

Az ülés fél 3 órakor ért véget. 

Mozgalom 
a boltbérek leszállításáért 

Budapest, november 20. Ma délelőtt 50 tagu 
küldöttség kereste fel Ernszt Sándor népjóléti 
minisztert, akitől azt kérték', hogy a kör* 
mány avatkozzék be a boltbérek leszállítá-
sába. A népjóléti miniszter felszólította a« 
érdekképviseleteket, hogy dolgozzanak ki ja-
vaslatot a boltbérek leszállítása ügyében és 
azt juttassák el hozzá. 

Poldini Ede kormányfötanácsos 
Budapesl, november 20. A kormányzó PoldinJ 

Ede zeneszerzőnek a magyar zeneszerzés terén 
szerzett érdeme elismeréseül a kormányfőtanácsos! 
cimet adományozta. 

U| világrekord az 500 méteres 
női mellúszásban 

London, november 20. Oldham Wolstenholma 
fiatal angol uszónő, aki csak alig töltötte be 16-ik 
évét. az 500 méteres hölgy mellúszásban 8:35.2 
eredménnyel u j világrekordot állított fel. 

VBRGB MIHÁLY 
Aradi ucca 4. 

gyárosnál SZEGED 
Telefon 469. 

Mindennemű köiél íru, zsineg, zsák, 
ponyva, lótakaró, ho lótz tenni* hóló, 

gyermek hintók, tornaszerek 4 
O y A r t A r o n k a p h a t ó k . 

Fájdalomtól megtört szívvel tudatlak, hogy 
forrón szeretelt édesanyánk 

özv. Stumpf Mihályné 
folyó hó 19-én hosszas szenvedés alán meghalt. 

Drága halottunkat pénteken délután 3 óra« 
kor kisérjflk utolsó ut|ára a rókusi temetőbe. 

Emlékéi kegyeletlel megőrizzük. 
Gyermekei: Mihály, Ilonka. 
Menye: Stumpl Mihályné. 

Unokái: Loránl, Henrik, Mária. m 


