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ÖÉLMl AGY AR0R9ZÁ § 3 

Útban az orosz offenziva szinteréhez, 
Deútsch Lajos kereskedő, egészségügyi 

tizedes, aki már többször küldött érdekes le-
írásokat a karctérről, most egy hosszabb le-
vé l keretében számai" be az orosz frontra való 
utazásáról. iA tudósítás terjedelmére való te-
kintettel most csak az első részt közöljük, a 
melyben a Kolomeába. való utazását és onnan. 
Staniszlaniba való visszatérését irja le, az ot-
tani viszonyok hü szemléltetésével. 

(E néhány naip történetének mottója 
esak St-rogoff Mihá ly utazásának története 
leibet, A baj m l r Budapestre való megérke-
zésemnél kezdődött, mert 10 óra helyett haj-
nali .2 órakor érkeztem meg. Másnap reggel 
indultam Pestről és éjjel 1 órakor érkeztein 
Máramarosszigetre, ahol a legnagyobb örö-
mömre összetalálkoztam egyik bajtársam-
mal. Itt béreltünk e g y szobát és erggel 6 
óráig f i n o m a n aludtunk. Tizedikén 7 órakor 
reggel indultunk Szigetről, azzal a boldog 
bittel, bogy még az este 11—12 óráig Horo-
denkán leszünk, ahonnan a mii tornyos fa-
lunk már esak 4—5 órai gyalogút volt. 

A Haditermény szegedi 
kirendeltsége. 

(Saját tudósítónktól.) Napok óta foglal-
kozíatja a közvé leményt a Haditermény r. t. 
kirendeltsége. A polgármester, — mint azt a 
Délmagyarország csütörtöki számában szó-
szerint közöltük — ebben az ügyben felter-
jesztést intézett h belügyminiszterhez, a 
Kereskedelmi é s Iparkamara pedig a minisz-
terelnökhöz, a belügy- és kereskedelmi mi-
niszterhez fordult táviratilag. Azt is közöl-
tük, hogy negyven törvényhatósági bizott-
sági tag rendkívüli közgyűlés összehívását 
kérte ugyancsak ebből az ügyből k i fo lyólag , 

Csütörtök reggel; ó la Szegeden időzik 
dr. Cicatricis Lajos főispán, akitől informá-
ciót kértünk az ügy állásáról. A főispán ui 
a következőket volt sz íves mondani: 

— A kirendeltségeknek az a beosztása, 
amely a Molnárok Lopja révén jutott nyil-
vánosságra, nem végleges . Az legföljebb a 
Hadi termény egyik tisztviselőjéniek terve-
zete, amelyet azonban a kormány m é g nern 
hagyott jóvá. Illetékes helyen azt a meg-
nyugtató kijelentést nyertem, hogy Szeged 
speciális érdekeit, a város geográfiai hely-
zetét föltétlenül figyelembe veszik, Szeged 
kap kirendeltséget. Azt még nem tudom, 
hogy Szegeden és a megyeszékhe lyen külön-
kiilön kirendeltség fog-e működni, v a g y pe-
dig a szegedi kirendeltséggel nyer-e meg-

: oldást az egész kérdés. Amennyiben a Ki-
rendeltségek célja, hogy a i iszíel iátás ad-
minisztrációját megkönnyítsék é s egyszerű-
sítsék, abban az esetben nem látom annak 
semmi akadályát, h o g y a szegedi kirendelt-
séggel oldassék meg a kérdés. Amennyiben 
a rekvirálás a kirendeltségek íőhivatása, 
abban az esetben a megye i kirendeltségre 
is föltétlenül szükség van. 

A rendkívüli közgyűlés összehívását tud-
valevőleg Wimmer Fülöp és társai kérték. 
Mai számunkban rámutattunk már szabály-
rendeletünknek arra a hiányára, amely sze-
rint nem intézkedik arról, h o g f rendkívüli 
közgyűlést kell összehívni, ha bizonyos szá-
mú — például negyven — városatya kíván-
ja. A főispán azért a közgyűlést összehívja, 
ha az aláírók a történtek után is ragaszkod-
uaK indítványukhoz. E tekintetben csütörtö-
kön nem tisztázódott a helyzet. Az indít-
ványt tudvalevőlég Wimmer Fülöp és társai 
adták be. Wimmer, aki első sorban volna 
hivatva arra, hogy az indítvány sorsa felett 
disponáljon, nincs Szegeden. Távollétében 
az iigyet különösen Koós Elemér tette ma-
gáévá. Az indítványozók képviseletében min-
den bizonnyal ő is fog tárgyalni a főispán-
nal. Valószínűnek látszik, h o g y a rendkí-
vüli közgyűlés elmarad, mert a főispán é s a 
polgármester mindent megtettek ebben az 
ügyben, amit Szeged kétségtelenül jogos kí-
vánságának kielégítésére tehettek. Amennyi-
ben az indítványozók azon a vé leményen 
lennének, hogy a rendkívüli közgyűlés meg-
tartása ezek ellenére szükséges, á főispán 
összehívja. 


