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rül,magasan fel a hegyek közé jól megmű-
velt, termékeny szántók kapaszkodnak. Bu-
ján terem a szőlő és buza a csaknem délies 
nap alatt. A folyó sziklákon zug keresztül és 
nagy darabon fekete kőszenet tár fel, amely 
oly gazdagon található, hogy itt és a nyugati 
hegyek közt sok bányát és munkásvárost vi-

Yágoztatott fel. De a népek micsoda zagyva-
léka még a legkisebb csernamenti faluban is! 
A boltok fölött német, szerb és román nevek. 
Román az egész megye lakosságának het-
venöt százaléka. A többiek németek és szer-
bek, de csehek és cigányok is. Még bolgár 
telepek is akadnak Lúgos környékén és má-
sutt, ahol szorgalmasan kertészkednek. 
Egyik-másik faluban alig egy szál magyar — 
a hivatalnokot is beleértve. 

Csak a nagy, deriis iskoiándk tíszia 
belseje magyar, ahol ia falakról a 
nyelvoktatás !szemléltető táblái ön-
és céltudatosan tekintenek \e a sok-
nyelvű ifjúságra. 

És ezek fölé a különböző nyelvek és ér-
zelmek .fölé, az analfabétizmus és tudatos el-
lenállás fölé közös állartiérzésnek kell épül-
nie é s , 

minden nehézség ellenére kifelé kö-
zösen védekező akd/\dt létt\$illt. 

Lent a falu osztrák-magyar katonáktól nyü-
zsög. A szerb napok óta nem láttam őket. — 
Kint a birodalom hideg, jeges levegőjében ép 
oly kpnnyen megfeledkezik az ember az ő 
előnyeikről, mint állami életük e nagy nehéz-
ségeiről. De mihelyt megint szem elé kerül-
nek, az embert újból meglepi jó magatartá-
suk és minden egyesnek a testi frissessége. 
És az ember újból megszereti őket, Morvaor-
szág és az Alföld fiait, akik olyan egészen 
mások és akik minden harctéren mégis oly 
csodálatos dolgokat müveitek hatalmas túl-
erőkkel szemben. 

férfi és női divatcikkek 
legnagyobb rakfára. — 
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Éjfélig tartott a Ház ülése. 
— Élelmezést vita és interpellációk. — 

(Budapesti tudósilónktól.) A képviselő-
ház szerdai üését Beöthy Pál elnök három-
negyed tizenegykor nyitotta meg. Az elnö-
köt a Ház fölhatalmazta, hogy őfelségét név-
napja alkalmából hódoló táviratban üdvö-
zölje. 

A napirendihez, amelyen a kormány ki-
vételes hatalmának igénybevételéről szóló 
miniszterelnöki jelentés szerepelt, gróf Ká-
rolyi Mihály szólott hozzá elsőnek. Beszédé-
ben hosszasan foglalkozik a központi hatal-
mak gazdasági helyzetével, amelyet egy kö-
rülzárt várhoz hasonlít. 

Az a legfontosabb kérdés — mondja Ká-
rolyi — vájjon a körülzárt hatalmak el van-
nak-e látva élelmiszerekkel elegendő meny-
nyiségben. Magyarország az éléskamrája a 
központi hatalmaknak. Szövetségeseink 
szempontjából is fontos tehát, tudunk-e ele-
geí termelni és tudjuk-e a termést megfele-
lően fölosztani. Azt látjuk, hogy Németor-
szágban, ahol aránylag nagyobb a szükség 
és kisebb a termelés, mint nálunk, olcsóbb és 
rendszeresebb a közélelmezés. Birálja a kor-
mány intézkedéseit és arra a konklúzióra jut, 
hogy a kormánynak nincs ereje a visszaélé-
sek letörésére és tehetetlenül áll a gazdasági 
kérdésekkel szemben. A kormány maga is 
tulfizeti az árakat, tehát előljár a rossz pél-
dával. 

Hibáztatja, hogy a kormány 1914. és 
1915-ről hamis terméseredményeket közölt. 
Ezzel félrevezette és megrémítette a közvé-
leményt. Az élelmezési kérdések megvitatá-
sára zárt ülést hoz javaslatba. Végtil követeli 
az általános titkos választási jogot. 

őrgróf Pallmcini Qyöngy sürgeti az 
egész ország sertésállományának rekvirálá-; 
sát. Hozzájárul Huszár Károly tegnapi javas-
lataihoz. Utána gróf Apponyi Albert szólalt 
fel. Kritizálja az élelmiszerek elosztását, a 
melyet jogtalannak tart. Beszél az anya- és 
csecsemővédelemről. Polónyi Géza a galíciai 
menekültekkel és cseh internáltakkal foglal-
kozik hosszabban. 

A déli szünet után Juriga Nándor szó-
lalt fel. Azt mondotta, hogy Magyarországon 
az élelmiszerek hiánya miatt éhséget kell el-
szenvedni. 

Gróf Tisza István: Micsoda beszéd ez? 
Talán mégsem egészen igy van! 

Juriga Nándor helyreigazítja előbbi ki-
fejezését. Nem azt akarta mondani, hogy az 
élelmiszerhiány miatt éheznek, hanem hogy 
azok kénytelenek éhezni, akiknek nincs pén-
zük a tulmagas árakat megfizetni. 

Délután öt órakor megszakítják a vitát 
és áttér a Ház az interpellációkra. Először 
gróf Eszterházy Móric egy régebbi interpel-
lációra válaszol báró Harkányi János ke-
reskedelmi miniszter. A munka- és élelmi-
szer uzsorát elitéli és megtesz mindent ezek-

nek az ellensúlyozására. A konfekciós ipar-
ban a rokkantakat is akarja foglalkoztatni. 

Gróf Esztepluizy Móric válaszol Harká-
nyinak. Azt szeretné, ha nálunk is behoznák 
azt a rendszert, amely Németországban van, 
hogy a munkaadó jövedelmének bizonyos 
százalékát kapják meg a munkások. Polónyi 
Géza előterjeszti interpellációját. Támadja a 
főváros közélelmezési politikáját, sürgeti a 
kormány beavatkozását. Interpellációjára 
választ nem kap. 

Barabás Béla követeli, hogy a 47, illetve 
50-ik évet betöltött népfölkelőket .bocsássák 
cl a hadsereg kötelekéből. Amennyiben pedig 
nem lehetne őket elbocsájtani, legalább köny-
nyebb szolgálatra osszák be. 

Báró Hazai Samu válaszában kifejíi, 
hogy azokat, akik 50 éves koruk előtt bevo-
nultak, csak a király bocsájthatná el, háború 
alatt azonban senkit sem bocsájtanak el. Ne-
héz, harctéri szolgálatra azonban nem alkal-
mazzák őket. Barabás a választ nem veszi 
tudomásul, mivel a miniszter a korhatár föl-
emeléséről nem nyilatkozott. 

Báró Hazai Samu: A kormány nem ter-
vezi a korhatár fölemelését. — A Ház a vá-
laszt tudomásul veszi. Sümegi Vilmos az e r j 
délyi menekültek gyermekeinek ingyenes is-
koláztatása miatt interpellál. Kéri, hogy a 
kormány idejében gondoskodjék a gyerme-
kek neveléséről. Jankovich Béla kultuszmi-
niszter kijelenti, liogy az erre vonatkozó in-
tézkedés már megtörtént. 

Nagy Vince szóvá teszi interpellációjában, 
hogy Magyarországról több emberanyagot 
visznek a harctérre, mint az osztrák és cseh 
pótkeretekből. Több sérelmet sorol fel, amit 
magyar csapatoknak kellett elszenvedni. 

Gróf Tisza István: A felhozott esetek 
nem fedik a valóságot. Mindenkor figyelem-
mel van az emberanyag arányos felosztásá-

éra. Az ellenség megverése miatt történik, 
hogy különböző csapattesteket összekever-
nek. A közérdeket kellene tehát figyelembe 
venni és nem ütni mindenből lármát. Az. in-
terpelláló is jobban tette volna, ha sérelmet, 
vagy szabálytalanságot fedezett fel, az ille-
tékes tényezők elé terjesztette volna. 

Nagy Vince visszautasítja a leckéztetést 
és kijelenti, hogy nem állott módjában észre-
vételeit illetékes tényezőkkel közölni. A mi-
niszterelnök válaszát nem veszi tudomásul. 

A Ház tudomásul vette a választ és ezzel 
az ülés éjjel háromnegyed 12 órakor véget 
ért. 

Costümök,- utazó,- sport és estélyi ruhák vala-
:—: mint szörmeáru készítési műterme. :—: 

Zsolnay István 
női divattermc 

SZEGED, Széchenyi-tér 9. 
(Korzó-mozi fölött) Telefon 15-01. 

Legolcsóbb mai árak és a legmeszebbmenő 
figyelmes kiszolgálás. :—: 

Védjegy. 

Harciéren küzdő szereiefteinknek küldjünk 

mODIANO-CLUBSPECIALITÉ 
hüveiyiyel készített cigarettákat, hogy lássák, hogy nekik mindenből a legdrágábbat 

1 könyvecske sodornivaló papir (70 lap) ára 12 fillér tehát a legjobbat is, választjuk! 
Főraktár: 6l>ililUial(i HeFmaiM, Mm. 17. 


