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Elloplak az egész szállít monyt. 

'Pár napra rá pedig ..Szeged minden helye -el 
volt árasztva német hadsereg-cigarettákkal; 
azt szivt® másfél hónapon át egész Szeged-
A tetteseket akkor nem sikerült elfogni, 
most azonban súlyos gyannokok merültek 
föl arra nézve, hogy ezt a nagy lopást is ők 
követték el. 

Egyelőre még megközelítőleg sem lehel 
megállapítani, hogy mennyit lopott a tolvaj-
szövetkezet összesen, de annyi bizönyös," 
hogy hu liavonkiuti 15—>20 ezer koronát szá-
mi trmk is, az ellopott holmik értékének vég-
összege megközelíti a 100.000 koronát, 

lA nyomozást a rendőrség a-4egnagyobb 
eréllyel vezeti tovább. 
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Mikor csap össze a munkapárt a kormánypárttal. 
— Izgalmak a képviselőházban. — 

— A Délmagyarország budapesti munkatársától. — 

Budapest, junius 22. 

Ország-gyűlés iránt régen' nem -volt 
-Olyan nagy 'érdeklődés, mint most. Ennek 
talán az az oka, -hogy a magyar parlamen-
tarizmus történetében — a darabont kor-
szaktól eltekintve — neim 'fordult elő, hogy 
olyan kormány mutatkozott volna be a 
képviselőházban, amelynek nem volt alkot-
mányos többsége. Az Esterházy kormány 
kisebbségii pártokból alakult és nagyon ne-
héz körülmények közlött kell vezetnie az 
ország ügyeit. Politikai körökben természe-
tesen a (Legnagyobb érdeklődéssel várjákt, 
milyen viszony fog kialakulni a munkapárt 
és a kormánypárt között. Az eddigi lejek 
kiarnit izgalmas ' tárgyahimkÁa készülker 
tiink el. A minap hosszasan- beszélgettem 
gróf Kfmm-Hédierváry Károllyal, a munka-
párt elnökével, aki jelentette előttem, sogy 
,a munkapárt nagyon alaposan ki fogja val-
latni az Esterházy kormányt ^szándékai ős 
Hajlandóságai felől. 'Magyarra fordítva ez 
nem más, minthogy a munkapárt kemény 
harcra ^szánta el magát. Nemcsak a válasz-
tójog kérdése az ütközőpont, egész sereg 
más kérdésben is ellentétbe helyezkedik a 
munkapárt az uj kormánnyal. 

Az ellenzéki 'szerepet mindjárt az in-
demnitásnál megkezdi a munkapárt. Éles 
harcokra lehetünk elkészülve az ni minisz-
tériumok felállításáról szóló íörvérívjavas 
latok tárgyalásánál is. Tiszáék semmi eset-
re sem akarnak beleegyezni abba. hogy a 
kormány öt uj minisztériumot alakítson. 
Maga Tisza miniszterelnöksége idején két 
uj minisztériumot akart felállítani és ugy 
tátszik, pártja most is csupán két uj mi-
nisztérium költségvetését hajlandó megsza-
vazni. A személyi kérdések körül is nagy 
ellentétek vannak. Mindenekelőtt elintézet-
len az elnökség ügye, Koztudomásu. hogy 
az Apponyi-párt Tóth Jánost szerette vol-
na az elnöki székbe ültetni, viszont a mun-
kapárt nem akceptálja a függetlenségi párt 
alelnökének jelöltségét. A munkapárt „sem-
leges" politikust, Návay Lajost látná a leg-
szívesebben az elnöki székiben. Alelnökökké 
valószínűleg Bakonyi Samut és Pntnoki 

Móricot választják meg. < 

A munkapárt, bár eltökélt szándéka, 
hogy megadja az államháztartás viteléhez 
szükséges 'eszközöket, sok kellemetlenséget 
fog okozni a kormánynak. "Hét évig úgy-
szólván csak az ellenzéki képviselők be-

széltek — mondta nekem gróf Khuen-Hé-
derváry — rnost majd a munkapártiak fog-
nak szónokolni és hii nem is 'emelhetünk 
gátat az ö beszélőkedvük elé. A munkapárt 
már a 'jövő hét folyamán 'interpellációkat 
fog előterjeszteni a reichsratban elhangzott 
cseh kirohanások és a kiegyezés dolgában. 
És készülnek még egész sereg olvan felszó-
lalásra és interpellációra, K amelyek alkal-
masak arra, hogy izgalmat és vihart okoz-
zanak. 

Kormány talán még sohasem, volt sú-
lyosabb helyzetben a személyi kérdéseket 
illetőleg, mint az Esterházy kabinet.. Hagy 
milyen tülekedés és törteíés van most a 
miniszterelnök és a miniszterek előszobái-
ban, azt csak élénk fantáziával lehet elkép-
zelni. Mindenki államtitkár, vagv legalább 
is főispán szeretne fonni. Politikai hullák 
kelnek ki sirjaikból, letört aite'kintélvek je-
lentkeznek a .minisztereknél állásért és mél-
tóságért. A Wekerte-féle koalíciós kor-
mány idején korántse volt olvan szemér-
metlen tülekedés, mint most. 

Az országgyűlés valószínűleg csupán 
néhány hétig marad együtt. A minisztei el-
nök szeretné mielőbb megszavaztatni az in-
demnitást, amely a tisztviselők háborús 
pótlékát is magában foglalja és az Öt uj mi-
nisztérium felállításáról szóló törvényjavas-
latot. Ez utóbbi azprt fontos, mert az "Es-
terbázy-kormány 'végleges összsál&ílásSái 
csak ekkor lehetne befejezni és azokat a 
minisztereket, akik ideiglenesen foglalták 
el mostani hivatalaikat. Gróf Batthyány 
Tivadart, Vázsonyi Vilmost, gróf Zichy 
Aladárt és Grátz Gusztávot csak ekkor le-
het 'eredeti rendeltetési helyükre állítani. 
Az ideiglenes miniszterek közű! Vázsonyi 
Vilmos óhajt rövid minisztersége alatt fon-
tos és nevezetes reformokat megalkotni. 
Elsősorban a sajtót és a független bírósá-
got érdeklik Vázsonyi tervezetei. A hírlap-
írók, az ügyvédek és a birák minden esetre 
megnyugvással várhatják az uj igazságügy-
miniszter reformját. 

A választójog megalkotására csupán 
ősszel kerül a sor, 'valószínűleg szeptember-
ben vagy októberben. A miniszterelnökség 
és a belügyminisztérium illetékes osztályain 
már szorgalmasan dolgoznak az adatgyűj-
tésen, mert az uj választójogi tervezet egé-
szen fel fogja forgatni az 1913-ban (megal-
kotott választójogot. Ha addig nem kerül 

Minden külön értesítés nélkül. 

Alólirolt, ugy a saját, mint Gyöngy ike , Ella és Magda gyermekei, vala-
mint az összes nagyszámú rokonság nevében mélyen megtört szivvel tudatja, hogy a 
legjobb férj apa és rokon 

G A R Z O Á R M I N 
a szegedi kenderfonógyár volt raktárnoka 

életének 36, boldog házasságának 9 évében, 1917. junius hó 22-én éjjeli 1 örakor 
— a harctéren szerzett s 8 hónapig tartott súlyos betegség után, elhalt. 

Teteme 1917. junius 24-én délelőtt 9 órakor fog a zsidó temető cinterméből 
örök nyugvóra helyeztetni. 

özv. Garzó Ármínné, szül. Kőnig Klára. 

komolyabb összecsapásra a sor, a hnluuka-
páp és Esteilházyék közötti ősszel bizo-
nyára megindul a legélesebb harc. Tisza a 
végsőkig kitart álláspontja mellett és min-
dent elkövet, hogy az 'ő választójogi állás-
pontja jusson diadalra. Tiszát egyenesen 
ellenzéki párívezérségre predesztinálja , a 
temperamentuma. Politikai körökben kíván-
csian várják, milyen lesz Tisza, mint ellen-
zéki vezér; * 

V. Aí. 

A némef szocialisták 
elfogadják az oroszok 

meghívását. 
Berlin, junius 22. A német szocialisták 

stockholmi delegátusai elhatározták, hogy 
az 'alábbi levelet küldik a pétervári katona-
és munkástanács végrehajtó bizottságának: 

Tisztelt elvtársak! Németország szo-
ciáldemokrata pártjainak és 'szakszerveze-
teinek a stockholmi nemzetközi konferen-
ciára kiküldött delegációja foglalkozott a 
p'éiervári katona- és munkástanácsnak az 
utóbbi 'napokban kiadott "felhívásával, mely 
felszólítja az összes országok szociálde-
mokrata pártjait, hogy a junius 28-4ka és ju-
lius 8-ika között Stockholmiban ' tartandó 
nemzetközi konferencián vegyenek részt. . 

A felhívás szószerinti szövegét még 
nem ismerjük, az előttünk 'fekvő szóvégiből 
azonban, látjuk, hogy a katona- és munkás-
tanács felszorítja a munkások egyesületeit, 
közöljék <a katona- és iinunkástanácscsal, 
hogy részt akarnak-e venni ezén ta konferen-
cián? 'Mi a magunk ' részéről kijelentjük, 
hogy szívesen részt  1veszünk a nemzetközi 
tanácskozáson. < A háború alatt mi mindig 
készek voltunk felvenni az összeköttetést a 
külföldi szocialista pártokkal. 'Németország 
szociáldemokráciája a háború alatt is meg-
óvta függetlenségét és Önállóságát. Mindig 
a dolgozó nép érdekeit 'tartotta .szem előtt, 
A mellékelt okmányokból megállapítható, 
hogy a német szociáldemokrácia a .legna-
gyobb eréllyel szüntelenül a 'népek prole-
tárjainak megértése érdekében és az általá-
nos béke helyreállításáért harcol. 

Küzdöttünk minden 'i/miperáálisfca hódi-
tó szándék elien. Ez a magatartásunk lehe-
tővé tette, hogy egész lelkünkből Üdvözöl-
jük .az orosz 'forradalmat és hogv pártunk 
határozata folytán teljesen ugyanarra az 
alapra helyezkedjünk, mint a katona- ' és 
munkástanács, amely a népeket a béke ér-
dekében1 való egyöntetű eljárásra szálitAtta 
fel. 'Az annexió és hadikárpótlás nélküli bé-
ke, amelyet az orosz munkás- és katona-
tanács és az orosz -demokrácia hirdet, a írni 
célunk is. • Németország ' osztályöntudattal 
biró pr (Se tarjai az orosz forradalom győ-
zelme után az orosz demokrácia megerősö-
dését szívből 'óhajtják. A W törekvésünk a 
borzasztó mészárlás gyors befejezése. Épp 
ugy, mint a munkás- és katonatanács, mi is 
általános  !európai 'békére törekszünkEgy-
behangzó törek vésőinknek érdeke, hogy 
személyesen összeköttetésbe léphessünk Pé-
tervárott a. munkás- és katonatanácscsat, 
Abban az esetben, ha a munkás- es katona-
tanács ugyanezt kívánja, kérjük, közöljék, 
velünk 'megfelelő javaslatukat. • 

A fenti sorok másolatát megküldtük 
Csddze, Ceretelli és Skohejev elvtársaink-
nak is. V ' 

A skandináv-höílandí 'bizottság az önök 
megbizírsa folytán felkért bennünket, hogy 
eszközöljünk ki útlevelet Frimu és Chris-
tescu bukaresti elvtársaknak, valamint La-
zctrovics és Kacterovics szerb élvtársaknak. 
Mi természetesen szívesen állunk rendelke-
zésükre. i 

Elvtársi üdvözlettel, a némát szociálde-
mokraták stockholmi delegációja. 


