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A szegedi szenzáció. 
Az edzett újságírói idegeket sokszor 

érinti érzékenyen, 'ha emberek botlásáról, 
ballépéséről kell számot adni. Beteg társa-
dalmi és gazdasági életünknek kóros tünete, 
hogy az olyan természetű ballépések, aminő 
most is kinos szenzáció központjává avatta 
Szegedet, nem tudnak megszűnni. A gazda-
sági és — ami ezzel azonos — a hirtelen 
pénzszerzési vágy menthetetlenül uralma 
alá hajtott egyeseket. Három háborús év 
gazdag krónikájának tanulságai intenek 
hangos vétőt és hiába, törvénnyel és ren-
delettel ma is összeütközésbe jönnek sokan, 
amikor a szükség az első évekénél sokkal 
nagyobb, amiért a botlás is súlyosabb er-
kölcsi beszámítás alá esik. 

Annak, aki a nyilvánosság számára 
nyilatkozik meg, ovakodni kell a szélső-
ségektől, nemcsak azért, mert az leggyak-
rabban elfogultságból vagy szenvedélyes-
ségből származik, tehát indokolatlan, ha-
nem azért is. mert események, helyzetek 
vagy emberek szélsőséges beállítása károsan 
befolyásolhatja a közvéleményt. Az uj ter-
mésév nyugalmasabb ideje már hajnalodik. 
Senkinek sincs, még pontos áttekintése arról, 
hogy mennyit termett az idén az áldott ma-
gyar föld. De az bizonyos, hogv a leha-
nyatló év élelmezési harcának minden ta-
pasztalatával gazdagabbak, erősebbek és 
felkészültebbek vagyunk. 

Mié rt ne mondjuk ki nviltan: nem vol-
tunk az elsőrendű élelmi cikkeknek bővében. 
Sok szegény gyermek sinyli a hiányt és 
hányszor fojtogatta sztülők torkát a gör-
csös zokogás, mert nem volt kenyér a gyer-
mek számára, akinek a háború rablőtempói-
ról hiába magyarázunk. Ö enni akar. ha 
éhes, őt ahhoz szoktatták a szülők, hogy 
övé a legelső és a legjobb falat és most 
nincs vaj,' nincs tej, nincs gyümölcs és nincs 
nagyon gyakran — kenyér. Ma sekinek sem 
szabadna olyan balgán önzőnek lenni, hogy 
mással ne. gondoljon. Senkinek sem szabad-
na olyan rövidlátónak lenni, hogy észre ne 
vegye: az a kevés, ami van neki, csak akkoi 
van biztosan, ha mindannyiunknak ugyan-
annyi van. a z a sok. amit törvény vagy 
rendelet ellenére vonunk el másoktól minden 
egyébnél jobban uralván lelkünket a Pénz 
sóvár vágya, sokkal inkább megingatja a 
megbotlott ember lába alatt a talajt, mint 
amennyire törvény vagy rendelet .képes 
azt megtenni. 

És mégis. Ugy látszik, igaz: minden 
szabály azért van. hogy kivétel is legyen 
alóla. Sajnos, a kivételből most ismét futott 
Szegednek is, Fájlaljuk, hogy ez a kétes 
értékű megtiszteltetés részünkül jutott, mert 
ugy szeretnők, hogy ennek a Városnak min-
den lakosa tündököljön a tiszta polgári eré-
nyektől. Rös teljük, hogy az elmúló termés-
év végén dugott lisztkészleteket találtak 
Szegeden, hogy megtörténhetett, hogy tör-
vényes áránaknégyszereséér t árusítottak 
itt lisztet. Nem kutatjuk, ki mit vétkezett, 
ez az illetékes biró joga és kötelessége, ki-
zárólag neki vannak eszközei arra. hogy 
ezt a munkát sikeresen végezhesse. A mi 
Ítélkezésünknél az események elvi .jelentő-

sége és nem az egyes személyek közremű-
ködése kerül mérlegelésre. 

Ép ennek az elvi jelentőségnek érdeké-
ből óva kel! intenünk mindenkit attól, hogy 
túlzásokba essék. A konkrét eset minden 
részletét nem sikerült még felneriteni. nem 
tudhatni, hogy a manipulációk örvényébe 
mennyi lisztet sülyesztettek már el és akar-
tak még elsiilyeszteni. Bizonyos azonban, 
hogy az a lisztmennyiség semmi esetre sem 
kombinálható azzal, ami Szeged ellátása 
céljából áll rendelkezésre. Ez két különböző 

tétel. A tisztes szegedi polgárság szűkösen 
van ellátva, feleslege nincs, ellenben feles-
legesen zaklatja az Országos Közélelmezési 
Hivatal, ha még mindig rekviráltál nála. 
Az olyan szórványos és kinos incidensből, 
mint a mostani, még arra sem lehet követ-
keztetni, hogy a rekviráló vagy más ható-
ságok nem jól végezték volna a dolgukat. 
Erkölcsileg is csak a tettesek vonhatók itt 
felelősségre, azon pedig gondosan kell őr-
ködni, hogy ennek az egyetlen esetnek a 
város vagy polgársága kárát ne lássa. 

Az uj kormány kinevezése. 
A Budapesti Közlöny rendkívüli kiadása hozta a 

királyi kéziratokat. — 

Az uj kormány pénteken délután a ki-" 

rály elő.?, aki ez alkalomra ismét Buda-

pestre, magyar székesfővárosába jött, le-

tette az esküt és azonnal meg is kezdte a 

működését. Az 'uj kormány eskütételét 

megelőzőleg a Tisza-kabinet íbucsukiihall-

gatáson volt a királynál. Ezzel a két -aktus-

sal a válság formailag elintézést nyert. Az 

eskütétel után az ' Esterházy-kormány mi-

nisztertanácsra ült össze a folyó ügyek el-

intézésére. Hir szerint a most megalakult 

kabinet első politikai ténykedése az lesz, 

hogy megszünteti a politikai cenzúrát. A 

továbbiakról, az uj kormány közelebbi ter-

veiről ínég nem vehetett tudomást az or-

szág, mert nyilvánvaló, hogy a háború 

ezernyi sürgős tennivalóinak közepette a 

választójog és a kiegyezés ügye korántsem 

ni eritheti ki a kormány programját. 

A sok sebből vérző ország az uj kor-

mánytól egész sorát várja az alkotások-

nak. A politika szántóföldjén mélyen szán-

tó ekével kell most dolgozni, nem szabad 

futóhomok közé ültetni a nemzeti jövendő-

nek termését, amikor az ország léte forog 

kockán. Akik a mai naptól kezdve az or-

szág sorsának intézését magukra vállalták, 

súlyos felelősség terhét hordozzák. 

Az országgyűlés néhány nap múlva 

megnyílik, a kormány bemutatkozik és elő-

adja programját. Most nem kellenek for-

mulák, csillogó politikai ábrándok, a rnesz-

sze jövendőbe kitolt célok és tervek, miket 

gondtalan időkben nem tartott és nem kért 

számion az ország. Most minden szónak 

viharos a zengése, életre-halálra folyik a 

küzdelem. A harcoló, szenvedő és tűrő 

nemzet figyel és vár. Nem programot és 

Ígéreteket, hanem erős tetteket, bölcs cse-

lekedeteket, mik a harmadéve dúló vér-

zivatarból szerencsésen átvezessék az or-

szágot a békébe, 

A király péntek este elutazott Buda-

pestről a főhadiszállásra, ahol a harcot irá-

nyítják a győzelmes békéért. A királyi bi-

zalom letéteményesének, az uj kormánynak 

munkához kell látnia, hogy erre a győzel-

mes békére előkészítse a nemzetet. 

Budapest, junius 15. (Tudósítónk te'e-

íonjelentése.) A „Budapesti Közlöny" este 

8 órakor rendkívüli kiadásban közli a kö-

vetkező királyi kéziratokat: 

Kedves gróf Tisza! 

Méltányolva előadott indokait, Önt ma-

gyar miniszterelnöki állásától kegyeleni-

ben, végleg felmentem. Azon négy esztendő' 

alatt, amidőn a magyar kormány ólén állott 

és már azelőtt is ugy a hazának, mint nekem 

és dicsőült elődömnek különösen nehéz vi-

szonyok között ugy békében, mint a. (háborúi 

folyamán hü odaadással és önfeláldozó 

buzgalommal mindig kitűnő szolgálatokat 

tett, amelyekért legmelegebb köszönetemet 

és teljes elismerésemet fejezem ki, remélvén, 

bogy sokoldalú tapasztalatait és kiváló te-

hetségeit a közügyektől a jövőben sem fogja 

megvonni. Biztosítom önt továbbra válto-

zatlan kegyelmemről. 

Kelt Budapest, junius 15. 

KAROLY S. k. 

Kedves báró Roszner! 

Magyar minisztériumom lemondása és 

saját kérelme folytán Önt személyem körüli 

magyar miniszteri állásótól ezennel kegye-

lemben felmentem és Önnek ez alkalomból 

hü és kitűnő szolgálatainak és különösen a 

háború folyamán kifejtett rendkívüli- tevé-

kenysége elismeréséül az eslő osztályú Vas-

borona rendet dijmentesen adományozom. 

Kelt Budapest, junitts 15. 

KÁROLY s. k, 

Tisza a. k. 
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