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SZARVADY LAJOS, 
a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara el-

nöke. 

— Én ebben az .ügyben' nem mondha-
tok véleményt, mert előbb a kérdést alapos 
tanulmány tárgyává kell tennem. Hanem 
tessék talán az iparkamara titkárságához 
fordulni . . . 

SZABÓ GYULA 
a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara má-

sod t i tkár a. 
— Annyira újszerű — bár nagyjelentő-

ségű — ez .a kérdés, liogy gondolkodni kell, 
mit is feleljien r á az ember. Annyi bizonyos, 
hogy könnyen nem oldható meg, mert ha iga-
zán akarnánk segíteni a .munkanélkülieken, 
ehez nagyon sok pénz kellene. Arról, lehet 
csupán szó, hogy ideig-óráig segítsünk a 
munkanélkülieken, de a segítés módját egy 
ankét keretében kellene megbeszélni. Ki kel-
lene kutatni, liogy kik azok, akik legfőkép-
pen rászorultak a segélyezésre, .mert például 
az elibocséjtott munkások között igen sok 
háztartásbeli leány van, akik otthon is tud-
nak maradni. Magának a Kereskedelmi és 
Iparkamarának ebbe az ügybe — a segélye-
zésbe — semmiféle ingerei;ciáj.a nincs ugyan, 
de ha valamiféle formában eléje kerül a do-
log, minden lehetőt elkövet az érdekében. El-
lenben annál többet tehet a Munkaadók Szö-
vetsége, amelynek .a felhívására a Kamara 
szivesen vállalkozik hathatós közbenjárásra 
•a munkanélküliek segítése céljából. A kérdés-
sel addig, amiig pozitív formában ném kérik 
agitációra a. Kamarát , legföLebb csak akadé-
mikusán foglalkozhat, ami bizony nem sokát 
seg.it a nélkülözőkön. Mondom azonban, hogy 
ha bizonyos formáiban a Kamara elé kerül a 
dolog, még talán anyagi áldozatokat is hoz-
h a t a baj orvoslása érdekében. 

kat, anyák a fiaikat lökik előre . . . most, 
most, a proletárcsaládoik most formaik ösz-
sze, egy ember llesz belőlük és a hálál, elé 
lépnek . . . fütyülnek a golyók, bőgnek az 
ágyuk, vastag puskaporszag dől belé a Vér-
habos szájakba . . . nem látom .a földet, 
testvérek testére a testvérek hágnak, haldok-
lók utján visz az ut előre . . . 

Az orosz összeroskadt a fatiudulástől, a 
munkások lefektették a gyepre. Méla titkos 
éjszaka hajolt a munkások fölé. Messziről, 
tompán megbugott egy gyárkürt, rezgő mu-
zsikával idezugtalk ;a rnialllmok, rövid fűben 
busán csirpeltek a magános tücskök. Az orosz 
erőlködve, de hirtelen felült, tekintetét végig-
jártatta munikástársa'iin és a lelkükbe né-
zett: 

— Haza ímegyek . . . várnak engem.. . 
Az orosz másnap útnak indult, munikás-

társai kikísérték a vasúthoz. Nem nagyon 
bucsuzíkodtaik, kezet szorítottak egymással s 
megvárták, imig a vonat elindul. Ez a néhány 
perc, forradalom elé induló magyar munká-
sokat orosz földre küldött; az eszükkel rá-
borultak a földre, melyen munkáshalottak 
dombosodtak, képzeletük előtt megnyit a 
lendülő, örvénylő, párázó vértenger, mely 
proletárszivek mélyéből áradozott . . . a 
vonat elindult, magyar proletárok messzire, 
hosszan utána .néztek .és a tekintetük káprá-
zott a vad napragyogástói, mely az északi 
rejtelemországból, rájuk, a szemükbe idetü-
zött. 

PÁLFY DÁNIEL, 
törv. hat. biz. tag, az Ipartestület alelnöke. 

— Nem tartom indokoltnak a szocialis-
ták által kért évi segély megszavazását, 
mert ezzel nem is annyira a munkátlanul 
maradt és nélkülző munkásokon segítene a 
város, mint inkább a szocialista szakszerve-
zeteket támogatná, hogy ez ossza szét a se-
gélyt a legvéresebb szájú emberei között. Ez 
tehát semmiképpen sem vezetne a kívánt 
eredményre, .mert mondom, igen soíkan len-
nének még, akik éppúgy megérdemélnék a 
segélyt, mint mások, azok, aikilk legjobban 
agitálnak. A város évi 'segélye tehát még 
részlegesen is alig segítene a .munkanélkü-
lieken, én tehát a beadványt nem pártolnám. 
Hanem vannak más utaík-módök, amelyeik-
kel eredményesebben lehet hozzáfogni a ba-
lok orvoslásához és ezeknek a módoknak a 
kidolgozása a hatóság föladata lenne. Pél-
dául az egyik: az Ínség-munka, vagyis min-
den lehetőt meg kel! kísérelni, hogy azok, a 
kik nélkülözésben élnek, keresethez jussa-
nak. Szóval ilyen és ehez hasonló módon keli 
küzdeni a munkanélküliség ellen. 
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kerekedik 
Törökország?! 

Harc minden vonalon. — Megvál-
tozott a török közvélemény. — 
A béke ügye. — A monarchia és 

a nagyhatalmak. 

(Saját tudósítónktól.) Konstantiná-
polyból jelentik: Drinápoly ellen még 
mindig eredmény nélkül tart az ostrom. A 
török hadoszlopok az egész vonalon erő-
sen tartják magukat, sőt folytonos táma-
dással az ellenséges hadállásokat helyeik 
elhagyására kényszeritik. 

Berlinből jelentik: A Berliner Tag-
blatt magas katonai forrásból a követke-
zőket jelenti Konstantinápolyból a háború 
állásáról: 

A bolgárokat a törökök hadművele-
tei Rodostóban, és a Márvány-tenger part-
ján arra kényszeritették, hogy jobbszár-
nyuknak Csataldzsa irányába való visz-
szavonásával homlokállásukat megváltoz-
tassák, Több helyen a bolgárok minden 
harc nélkül vonultak vissza és többek közt 
hátrahagytak tizenkét ágyút, melyek az 
agyagos talajba elakadtak. Semmi kétség, 
a bolgárok helyzete kedvezőtlen. Az élel-
mezés náluk a legnagyobb nehézségekkel 
jár. 

Ami Drinápolyt illeti, az eddigi jelen-
tések alapján semmi uj tényről sem lehet 
beszámolni. Az ostromlott városba és vá-
rosból majdnem minden közlekedés lehe-
tetlen s igy arról, hogy mi történik oda-
benn, nem lehet tiszta képet alkotni. Bi-
zonyos, hogy a bolgárok eddig a legna-
gyobb erőfeszítésük dacára nem remélhe-
tik, hogy a várat belátható időn belül kény-
szerithetik megadásra. 

A Gallipoli félszigeten a törökök hely-
zete határozottan kedvező. A döntő csata 
nem itt, hanem az Ergenehofi partján vár-
ható. 

Konstantinápolyból jelentik: A porta 
Resid pasát visszahívta Londonból és he-

lyette Hakki pasát küldte ki, akinek az lesz 
a föladata, hogy a porta válasz jegyzék ét 
vigye el az újból megindítandó béketár-
gyalásokra. 

Konstantinápolyból jelentik: A köz-
hangulat teljesen megváltozott. A harctér-
ről érkező reménykeltő hirek és az a tény, 
hogy a török sereg áttért a támadásra s 
már számottevő sikereket aratott a bolgá-
rokkal szemben, a lakosságot lelkes han-
gulatra ragadta. Most már egészen más-
kép beszélnek az uj ifju-török kormány-
ról. A város rendkivül élénk és mozgal-
mas. önkéntesek, akik alig várják, hogy a 
harctérre szállitsák őket, járják be az utcá-
kat. A mecsetekben hodzsák lelkesítik a 
népet a háborúra. Eddig azonban még 
nem történt meg, hogy máshitüeket meg-
támadtak volna. A Bajazi-téren elretten-
tő például néhány albánnak és cigánynak a 
holtteste lók, kik öngyilkosságokat kövei-
tek le. Még a katonai liga körében is az 
ifjú-törökök javára csap át a hangulat, az 
uj kormánytól várják az ország üdvét s 
e percben mindenki elhiszi, hogy Török-
ország helyzete az elért és elérendő sike-
rek folytán diplomáciailag is javult. 

A mai napon még ezek a jelentések 
érkeztek: 

Hohenlohe küldetése. 
Berlin, február 11. Hohenlohe herceg 

küldetése, — mint a Berliner Tagblatt je-
lenti — barátságosabb hangulatot hozott 
létre a két birodalom között, de Albánia 
határainak a kérdésében még nem sikerült 
megegyezés. 

London, feburár 11. A Daily Te-
legraph jelenti Bukarestből: Románia azt a 
kérést intézte Bécsbe, hogy a monarchia 
közvetítsen Szófiában a román-bolgár 
megegyezés érdekében. Előre látható, 
hogy ezt a lépést Németország és Olasz-
ország is támogatják. 

Hakki pasa küldetése. 
Konstantinápoly, február 11. Az Ifham 

jelenti, hogy a porta és egyes nagykövetek 
között folytatott tanácskozások eredmény-
re vezettek. Az az elhatározás jött létre, hogy 
még a háború folyamán béketárgyalást in-
dítsanak, amelyeiknek vezetése Hakki pasa 
volt nagyvezérre hárulna. Hivatalos portai 
körök megcáfolják ezt a hirt és csak any-
nyit konoedálmak, hogy Hakki pasa holnap 
tényleg félhivatalos misszióval Constanzán 
át Európába utazik. Látogatásit tesz Bécsben, 
Parisban és Londonban, imfert ,a balkáni álla-
mok egy-egy delegátusa is ott maradt, hogy 
a nagykövetségi retm ió munkálatait figye-
lemmel kísérje. Jól informált körökben Ha'kfci 
pasa misszióját illetőleg kijelentik, hogy 
londoni utazásának célja a nagykövetségi 
reunióval összeköttetésbe lépni esetleges bé-
kekötés doílgában.A missziót egy török nagy-
követ kezdeményezésére határozták el azzal 
a céllal, hogy a hat nagyhatalom félhivata-
los béketárgyalásokat indítson Törökország 
nevében, a legutóbbi török jegyzékben fog-
lalt javaslat álapján. 

Konstantinápoly, február 11. A törökök-
nek Szadilló körüli kivívott győzelmét egy 

Hova megy bevásárolni? 

Sebőn Jenő, feXetesas-ntcaí art- fs nőiiWat üzletibe. 
Rendkívül előnyös bevásárlási hely mindenféle 
férfi és női divatcikkekben. - Mélyen leszállított árak. 


