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Esterházy tanácskozásai. 
— Vázsonyi minisztersége. — 

Budapest, junius 9. A dezignált minisz-
terelnököt szombaton reggel fölkereste Ug-
rón Gábor, akivel hosszasan tanácskozott. 
Ezután gróf Esterházy gróf Károlyi Mihály 
lakására hajtatott, ahol több politikussal ta-
nácskozott. A dezignált miniszterelnök hosz-
szasan tanácskozott Vázsonyi val is. akinek 
hir szerint a népjóléti miniszteri tárcát aján-
lotta fel. A dezignált miniszterelnököt ia 
kormány megalakításánál párt szempontok 
nem fogják vezetni. Minden tárcára a legal-
kalmasabb embert kívánja megnyerni. A 
pénzügyi tárcát állítólag Popovics Sándor-
nak, az Osztrák-iMiagyar Bank kormányzójá-
nak fogja felajánlani. 

LEGÚJABB. 
ZÜRICH: Orosz jelentések számolnak 

a monarchia visszaállításának lehetőségévei 

és arról tanácskoznak, hogy a Romanov-

család valamennyi tagját egy helyre kell 

összegyűjteni és őrizetüket meg kell szigo-

rítani. 

BÉCS: Svájci lapok jelentik az olasz 

.határról: Apuliára és Calabriára kiihirdették 

az ostromállapotot. 

STOCKHOLM: Londoni jelentés szerint 

az angol munkásság végrehajtó bizottsága 

kijelölte a Stockholmban Brantinggal ta-

nácskozó tagjait. Egy Londonból Bergen.be 

érkező orosz forradalmár kijelentette, hogy 

az angol közvéleményben nagy változás 

állott be, amely helyet ad a béke hangulatá-

nak és nagyarányú tüntetések vannak állan-

dóan napirenden. 

BERLIN: A Wolff-ügynökség jelenti: 

Az Északi-tengerén 19.100 tonnát, a Föld-

közi-tengeren pedig 28.150 tonna hajóteret 

semmisítettek meg a német hu várhajók. 

BERLIN: A Wolff-iigynökség jelenti 9-

ikén este: A tegnap esti harcok befejezése 

után az angolok részéről Ypern és Armen-

tieres között eddig ujabb támadások nem 

történtek 

Az uj orosz kormány és a 
londoni szerződés. 

Genf, június 9. A Petit Párisién jelenti 

Londonból; Az angol alsóházban King meg-

kérdezte a külügyminisztert, hogy az uj 

orosz kormány hozzájárult-e a londoni szer-

ződéshez. 

Lord Cecil igy válaszolt: 

— A kérdést /nem tettük föl. 

Olasz lapok az ellenoffenzivánkról. 
Lngano, junius 9. Az olasz lapok mind-

inkább beismerik, hogy az osztrák-magyar 

ellenakció terjedelem és súly tekintetében 

egyenlő az olasz offenzívával. Magasztalják 

tüzérségünk és gyalogságunk teljesítményeit. 

/Nagy kedvetlenséget okozott, hogy ellentá-

madásunk csak akkor kezdődött, amikor az 

olaszok sok hadiszert gyűjtötték és nagy 

munkát végeztek uj védelmi és támadó állá 

$aik kiépítésénél. 

R szegedi magántisztviselők helyzete. 
(Saját tudósítónktól.) Szombaton ujihól ( fizetésemelést nem kaptak. 1916-ban kiutalt 

érdést intéztünk néhány szegedi vállalathoz, 

íogy mit tettek a három éves háborít ideje 

alatt hivatalnokaik nehéz anyagi helyzeté-

nek megkönnyítésére! A lefolytatott beszél-

getések nagy része.arról győzött meg ben-

nünket, hogy a panaszkodó magánhivatal-

nofknak — sajnos — sok tekintetben nagyon 

is igaza volt, mert igen sok helyen tényleg 

elfeledkeztek azokból az emberekről, akik 

eginkább megérdemelnék, hogy nehéz hely-

zetükön könnyítsenek. Néhány vállalatnál 

egyenesen megtagadtak minden fölvilágosí-

tást, máshol pedig maguk az érdelkelt hiva-

talnokok nem mertek nyilatkozni, nehogy 

főnökeik haragját magukra vonják. Akadtak 

azonban, akik elmondták, hogy főnöikeik nyit" 

tan kijelentették, amikor fizetésjavitá'st kér-

tek a nehéz anyagi viszonyokra való hivatko-

zássá] : 

Köszönje meg, hogy fölmentettem s 

nem vonultattam he katonának. Ezt azért 

mondtam meg, hogy ne alkalmatlankodjék 

többet. 

Természetes, hogy az illető hivatalnok 

szót sem mert szólni többet s azóta nyomorog 

•a háború előtti fizetésével. 

/Szombaton a töbilb között a Szegedi Ken, 

derfonógyárhoz fordultunk kérdéssel. A gyár 

vezérigazgatójának Wimmer Fülöpnek nyi-

latkozata a következő: 1 

A mi hivatalnokaink már a békében 

20 százalékos renumerációt és 10 százalékos 

nyugdijhozzájárulást kaptak minden évben a 

fizetésükön kívül. A háború ideje alatt ezek-

nek a külön jövedelmeknek teljes érvényben 

tartása melUV.it száz százalékláil emeltük föl 

minden hivatalnokunk fizetését. 

A Hns- és Vásárpénztárnál elmond.tálk, 

hogy .különböző összegű, elég nagy pótlékot 

kaptak a hivatalnokok, akiknek fizetését ia 

fölemelték. 

— Itt átlag nagyon jól vannak javadal-

mazva az emberek — mondták. 

/A Szeged-Csongrádi Takarékpénztártól 

Koós Elemér vezérigazgató nyilatkozott. Eze-

ket mondta: 

— Véleményem szerint ez nem tartozik 

a közre, de, ha megnyugtatás, ugy közölhe-

tem, nálunk minden tisztviselő annyit kapott, 

hogy teljesen meg lehet elégedve. 

A Duna gőzhajózási Társaságtól nyert in-

formációink szerint, az itteni hivatalnokok 

1916-ig semminemű segélyt, pótlékot, vagy 

a társaság tizenegy százalék háborús segélyt. 

Az idén aztán adtak még 28 százalékot. 

Annak szemléltető feltüntetésére, hogy 

mennyire indokoltaik a magán hivat álnokok s 

általában a fix-fizetésü alkalmazottak fizetés-

j a vitás iránti követelései, táblázatot készítet-

tünk arról, hogy mennyi volt a szükségleti 

cikekik ára békében, mennyi ma és mennyi 

az áremelkedés százalékban kifejezve. Közöl-

jük ezt a) táblázatot: 

Kimutatás az elsőrendű szükségleti 
cikkek áremelkedéséről Szegeden. 

Szükségleti cikk 

Liszt literje pl. nullás 

Disznózsír kilója 

Tej literje 

Marhahús sütni kilója 

Marhahús paprikásn. 

Borjúhús sütni 

Borjúhús eleje 

Tojás darabja 

Burgonya kilója 

Bab kilója 

Zöld borsó literje 

Kelkáposzta fejenként 

Téli kalaráb darabja 

Ara bá'rtö&sn Ürs s híbora 
3-iK Énében 

Emelkedés 
iz&alÉbban 

0-40 K 1-06 K 

2-40 K 

16—20 f. 

10-— K 

0-70 K 

2-— K ! 12 - K 

160 K 11-- K 

2 - K 

1-60 K 

4 - 6 f. 36-38 f. 

6 - 8 f. 24-52 f. 

30 f. 

40 f. 

-10 f. 

4 f. 

Vaj kilója 

Túró 

Rántani való csirke 

Hízott liba kilója 

Édes paprika kilója 

Cukor kilója 

Kávé kilója 

2 - 3 K 

40 f. 

12— K 

11-- K 

80-200 f. 

2-40 K 

1.20—1-40 

1—1-50 K 

150°|o 

217°|o 

400°jo 

5űo°;O 
580° jo 

500°|o 

580°jo 

600°|o 

300-7ü0°]o 

166-560°|o 

500% 

I400°ju 

2400° iu 

1 2 - 8 0 - 1 6 

0-80-1 K 

1-80-2 K 

1-60 K 

96 f. 

5 K 

Citrom darabja 

Egy mázsa felaprózott fa 
házhoz szállítva 

Szén mázsája 

Egy pár férfi cipő átlagban 

Férfiruha félgyárím. 

10 f. 

2 K 

4-80 K 

3—4 K 

12-— K 

10-12 K 

28-- K 

1-60 K 

12-50 K 

1-10 K 

11-60 K 

20 K 

Mosószappan kilója 

70 K 

60 f. 

12.20 K 

800°jo 

650°'» 

1100°;0 

525ujo 

1600°jO 

700:0 

i50°jo 

10009|o 

480°lo 

60.- K 

350"-

7-20 K 

2000;,f 

~200üjo 

400°|o 

1 100°;0 

Amint láthatjuk, a legkisebb áremelke-

dési százalék is 70, mig a legnagyobb a két-

ezren fölül van. Ilyen körülmények közt. a 

fizetéseiknek megjavitásia nemcsak hogy kívá-

natos, de elemi kötelessége kellene, hogy le-

gyen minden munkaiadénak. Hisszük is, hogy 

a szegediek közül senkisem zárkózik el előle. 

Scheldemann a német szocialisták 
törekvésérői. 

Berlin, junius 9. A Vorwárts irja a stock-

holmi konferenciáról: Miután a tárgyalások 

dolgában létrejött a megegyezés, Scheide-

mann kifejtette a német szocialisták 'háború 

alatti tevékenységét. Scheidemann a követ-

kezöke mondta: 

—• A háború kitörésekor pártállásunk-

hoz ihiven megszavaztuk az ország védel-

mére szükséges eszközöket, egyidejűleg kí-

sérletet tettünk a béke helyreáliitására. A 

német kormány több izben kinyilatkoztatta 

békés hajlandóságát. A kísérletek, sajnos, 

eredménytelenek maradtak. ML akarjuk a 

békét, de nem akarjuk, /hogy országunkat 

földarabolják. Ezért védeni fogjuk, mig az 

ellenség a megértés alapján föl nem ajánlja 

a békét. 

Ujabb 21.500 fonna 
elstilyeszfése 

Berlin, junius 9. A Wolff-ügynökség je-

lenti: Az angol csatornában és a Biscaya-

öbölben tengeralattjáróink elsüllyesztettek 

21.500 bruttó regiszter tonnát. A hajókkal 

együtt elsülyedt 12.000 tonna vasérc, 1000 

tonna vörösréz, 4000 tonna kőszén és 5200 

tonna darabáru. 

A tengerészeti vezérkar főnöke. 


