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dott, de a nagy zajban nem lehetett meg-

értem. ^Ezután a vihar lecsendesült. 

Molnár János a néppárt nevében be-

jelenti, hogy elfogadja az indemnifási Ja-

vaslatot. Rakovszky Iván munkapárti az 

indemnitást csaík négy hónapra szavazza 

meg, a kormány iránt bizalommal nem (Vi-

seltetik. Az elnök 2 órakor megszakítja az 

(Ülést. 

(A délutáni illés,) 

Délután negyed ötkor Rakovszky foly-

tatja beszédét. A radikális választójog meg-

alkotását veszedelmesnek tartja. Mihályi 

Tivadar a nemzetiségeik nevében elfogadja 

az indemnitási javaslatot. 

Richier János munkapárti képviselő tá-

tmadja Vázsonyit. Vázsonyi képviselő korá-

iban a Kúriát támadta, itt az ideje, hogy. 

mint igazságügyminiszter ezt . jóvátegye. 

Beck Lajos Károlyi-parii képviselő a javas-

lat pénzügyi tartalmával foglalkozik. \ 

munkapártnak nincs joga a szigorú kriti-

kára, mert az előző kormány a kölcsönöket 

nem gyümölcsöző befektetésre fordította és 

•sohasem állott elő pénzügyi programmal. 

Desbordes Ernő munkapárti abban a 

reményben van, hogy a munkapártot sem-

mi sem tántorítja meg egységében és velük 

•var, minden tisztességes magyar ember, 

szemben azzal a törekvéssel, hogy becsem-

pésszék a /magyar alkotmányba amaz elve-

ket, amelyek alkalmasak arra, hogy a ma-

gyar nemzet egységlét kikezdjék. Az indem-

nitást négy hónapra (megszavazza az or-

szágnak. 

Az elnök a vitát ezután megszakítja és 

fol'ytatását szerda délelőtt 10 órára tűzi tói. 

(Az ülés ezután este 8 óra előtt véget ért. 
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Beszerzési központ alakítására készülnek a szegedi 
magántisztviselők. 

(Saját tudósítónktól.) Elnyűtt igazság-
gá! kel!, kezdeni azért, mert olyan ez az 
igazság, hogy nem lehet eléggé hangsú-
lyozni ahhoz, hogy mindenki megtanulja, 
mindenki tudja és mindenki teljesítse, akii 
illet, a belőle folyó kötelességeket. A hosz-
szu ideig elhúzódó háborúnak sajnálatos, 
sokszor eléggé el nem ítélhető gazdasági kö-
vetkezményei könyörtelenül sújtották a 
tisztviselők osztályát. Örök talánya marad 
a ,mai kornak az, hogy az állami és magán-
tisztviselők nagy része miként tudott meg-
birkózni a rettenetes drágasággal. A köz-
tisztviselőkön tudvalevőleg segített valamit 
a" állam, a munkaadók tekintélves része 
nem hajtandó az állam példáját követni. Ez 
indította a szegedi közgyűlést arra, hogy 
országos mozgataat kezdeményezzen és a 
kormánytól kérje* 'hogy segítsen a magán-
alkalmazottak szánalmas helyzetén. 

Miniszteri kezdeményezésre most az 
ország .összes városaiban beszerzési cso-
portokat alakítanak az állami tisztviselők. 
Mindegyik beszerzési csoportnak 500,000 
korona kamatmentes kölcsönt nyújtanak, 
biztosították azon kivül számukra az áru-
beszerzéseknél a köziélelmezés támogatását. 
Egyes városokban, például Miskolcon a ma-
gántisztviselőket is bevették az állami tiszt-
viselők a beszerzési központba. Szegedem ez 
nem történt meg, holott nyilvánvaló, hogy 
ez az alakulás lényeges előnyöket tud majd 
a tagoknak biztosítani. Nagyon helyes te-
hát, hogy a magántisztviselőknek ilyen be-
szerzési központba való tömörítését Szege-
den is meg akarják kísérteni, aminek érde-
kében a következő felhívást bocsáitották ki: 

— Az állami hivatalnokok felettes 

hatóságuk kezdeményezésére beszerzé-

si központokat alkotnak. A magánhi-

vatalnokok hasonló eljárása kétségtele-

nül épp oly eHiőnyökikel járna -reájuk. 

Alulirottak egy ily akciót szívesen elő-

segítenek és felkérik mindazon magán-

tisztviselőket, akik az ügy iránt érdek-

lődnek, szíveskedjenek a Magántiszt-

viselők Egyesületénél jelentkezni. Meg-

felelő számú jelentkezésiek esetén a je-

lentkezőket értekezletre hívjuk össze és 

a további teendőket megbeszéljük. Aczél 

Géza, Koós Elemér, Sipeki fíaltís Zol-

tán, Lendvai Sándor, Wimmer Fülöp. 

Hihetőleg annyit mindegyik magán-
tisztviselő .megtesz helyzetének javítása ér-
dekében, hogy a nagy meleg ellenére elfá-
rad az egyesületi helyiségbe és ott jelentke-
zik. A Magántisztviselők Egyesülteiének ve-
zetősége felhívja ezenkívül nemcsak az 
egyesület tagjait, hanem mindazon rrtagán-
tisztviseóckfet, kik az egyesület közbenjárá-
séi! vagy egyéb támcigafását jágos igényeik 
elérésére igénybe vemi' kiúántiák. bizalom 
mai forduljanak az egyesüUt elnökségéhez, 
mely minden Méiíben természetesért a leg-
koriiffekimfíbb és kgfapinfmasabb módon 
Sziveden rendelkezésükre fog állani. 

Veszi BiDdeafiKe bufgpf. f̂ptlpyháf, 

m m m I. m m Hüsíh. S. Telefon 15-85 

Elő- és művirágok 
állandóan nagy választékban jutányos áron 
Koszorúk rendelésre azonnal készülnek 

Orinesák $Uk!ésné 
élő- és művirág üzletében Szeged , 
Széchenyi-fér 17. - Telefon 15-67. 

Képek a szegedi piacokról. 
(Sohif tndésH'énkiól.) Néhány hét még 

és végére értünk a háború harmadik évének. 
Néhány hét még ós belelépünk a negyedik 
háborús évbe. Az igy elmúlott három esz-
tendő aÖaft scík'szo.r és súlyosan rikoltott be-
le az életünkbe ezt ia szó: Pkic, de' a heSyzet 
mádig stem javult. A piac uralja ma is ten-
gődő, szomorú kis. életünket, ettől remélj üh 
az elkövetkezendő jobbat és rajta keresztül 
félünk az esetléges rosszabbtó'l. 

A DélmagyWdrszág munkaíársía kedden 
hajnalban sorija (látogatta a szegedi piaco-
kat, hogy személyes tapasztalataikkal győ-
ződjék még róila, mennyire éMKaláilra ité'itXc 
a ha tatom-sok mindazokat, akiiknek nincsen 
legalább 7—800 'korona havi jövedelmük. 

Először a húspiacot kerestük föl. Apró 
ikis sátrakban anétiik a, különböző husnemüe-
k'etf. Ami először szembeöttk, az* hogy fel-
tűnően sok a hus a piacon. Mindenféle Ina-
sok, sertés, boirju, marba. , 

Megkérdezünk egy jóképű menyecskét. 
Borjú liiist árul, kilója .siien: korona. Már 
öt napja, hogy ennyi; egyszerre leszállott az 
ára tizen,kettőről kilencre. Egy nap, neim, 
egy óra állatt. Egyszerűen csak kleméért 
kezdték árusítani 12 helyett. 

A matrhia, az már csjökiönyöseJbb. (Ma-
radit a régi áron: 10, 12 korong. Nagyon kou_ 
zeratiiv huis, de míióí'a a bokju ára igy Beesők-
ként, a szegény marhát erős mellőzések érik. 
Aliig klelíl valakinek. Hogyne/, hiszen van ol-
csóbb is. i 

Egyik tapasztald (illan vevő egy kis má-
jat kér a cicának; 'a húsos menyecske csak 
tavon itja a száját gúnyosam és teszi, liogy 
nem hallotta a kérést. Hogyne, most fognak 
majd májat adni, mikor olyan szép 5—6. ko-
ronás átla vau és nyomtátékuí adják a csont 
után. A nagyom sok csontot esetleg (mégis, 
megsckiallanák, de májjá! keverve már más 
a helyzet . . . , 

A Sertéspiacot tncig seim nézzük; ott 
maksziimá'ts árak vártnak. De mielőtt tatmén-
tónk, megihia?!gátjuk az együk husipiaros fej-
tegetését, hogy írtért -lett olcsóbb most a hus: 
nincs takarmány és mindenki adijia el, a jó-
szágait. 

De hallottatok egy. másik magyarázatot, 
•is, ez ugy szól: azért, mert az ármejgál!íapL 
tó bizottság megállapitott'a, hogy nem is le-
het 12 korongnál olcsóbban adni a búst, 

A Tisza Uajois-körutorj szárnyas-apró-
íékokat árulnak egy darabon. A ruca-máj 
kilój'a 10—12 korona, az japróöékot má'r nem 
is akarják kilóra afdrai. Csák ugy, szemmé,r-
tékre, '6—8 'kokonáié'rt egy csomót, amiben 
van két1 sovány szárny, két kaparó, két 
nyák és semmi egyéb. • 

A Széchenyi-téri piac csák félj 7 felé 
kezd .ki'alukutóii. A kefe-őn'agyságák elfog'liáí-
ják trónjaikat (és (isteni flegmával iíllnek, ül-
nek áruik előtt. Egyébként az árök már 'kez-
denek szolidabbak lenni egy kicsit; egy li-
ter iborsót már négy köronáiért is kaphatni 
s egy tojás sem drágább 40 fillérnél. Három 
karalábé viszont csak egy koro'na* de főző 
tököt már igazán potom pénzért lehet (kapni ; 
egy kilós tökért nem kérnek többet nyolc 
koronánál. . 


