
feeged, ISIS. junius 14. MUJyftACYAHOSftJ®* 

A képviselőválasztás. 
(Saját tudósítónktól.) A gróf Zichy Já-

»os személytnel kapcsolatosan fölmerült 
.kombináció a inai napon természetesen nem 
tisztázódhatott. Dr. Somogyi Szilveszter pol-
gármester a délelőtti gyorsvonattal Buda-
pestre utazott, ahol gróf Tisza Istvánnal tár-
gyalt a választási paktum ügyében. Dr. We-
kerle Sándor miniszterelnöknél ugyanebben 
fiz ügyben pénteken jelenik meg kihallgatá-
son a polgármester, akit ugyancsak pénteken 
fogad a közoktatásügyi miniszter fs. Ezeken 
a trágyalásokon dől el végleg, hogy vállalja-e 
Szegeden a jelöltséget Zichy. Beavatott hely-
iről bennünket ugy értesítenek, liogy a köz-
oktatásügyi miniszter nem lép fel Szegeden. 

(iróf Zichy János .jelöltségével kapcso-
latosan tegnap — mint megírtuk a pártok 
yezetői megbeszélést tartottak a polgármes-
ternél. Arról volt tudvalevőleg szó, liogy arra 
•az esetre, ha a kultuszminiszter vállalja a 
jelöltséget, a többi három jelölt visszalépne-e. 
[Ezzel kapcsolatban a legképtelenebb híresz-
telések és a legel len tétesebb hirek keitek ma 
(szárnyra. Mérlegelik például annak a vá-
lasztásnak az esélyeit, ha gróf Zichy János 
é s dr. Pálfy József állanának egymással 
szemben. Ez az eset nem állhat elő. Zichy 
ugyanis csak abban az esetben lép fel, ha a 
paktumtól erre a választásra Wekerle és 
Tisza megállapodása alapján eltekintenek. 
Ha a paktum betartása alól feloldást ád a 
(munkapárt a 48-as alkotmánypártnak, akkor 
minden valószínűség szerint nem is állit je-
löltet. Pálfy József viszont kijelentette, hogy 
Zichy jelölése esetén párt.fa hozzá [árulásával 
visszalép. Zichy és Pálfy József tehát nem 
kerülhetnek jegymással szembe. Uray Zottán 
Zichy Jánossal szemben nem vállal jelöltsé-
get. Pálfy Dánielről azt híresztelik, hogy a 
kultuszminiszterre! szemben is állja a vá-
lasztási harcot. Ezzel szemben tény az. hogy 
tegnap este értekezlet volt az ipartestület-
ben, amelyen Zichy esetleges mandátum-
vállalásával előálló helyzetet beszélték meg. 
Amint mi értesülünk, itt az a vélemény ala-
kult ki. hogv Zichy föllépése esetén Pálfy 
Dániel visszalép. Ugy látszik, tegnap este 
óta ezen a párton ismét változott a helyzet, 
mert ma este megbízható forrásból arról é r -
tesütünk. hogy Pálfy Dániel arra az esetre 
sem lép vissza, ha gróf Zichy János vállalja 
<* jelöltséget. 

A Pálfy Dániel-párt, ahogyan ez a párt 
legújabban nevezi magát, vasárnap délelőtt 
11 órakor tartja jelölő gyűlését a Tisza-szálló 
nagytermében. A párt errőr ezt a hivatalos 
kommünikét adta kí: 

A Pálfy Dániel-párt vezetőségét az 
országos függetlenségi párták ma párttáruya-
tatrn való tekintet nélkül értesítették arról, 
Ihogy kiküldötteik a vasárnap délelőtt tartan-
dó ősgyüléseh, melyen Pálfy Dániel el fogja 
programbeszédét mondani, meg fognak jelen-
ni. Az ősgyülésen jelen lesz Holló Lajos,t 
fíuza (Barna, Ábrahám Dezső, Bablu Aladár 
és Kun Béla. Hock János részvétele még két-
séges, gróf Apponyi Albert és Tóth Jánost 
elfoglaltságuk akadályozza a megjelenésben. 
A választás előtti napokban gróf Károlyi Mi-
hály is lejön. A párt agitációja egyre na-
gyobb arányban terjed. 

Mindezt maga a Pálfy Dániel-párt mond-
ja. amely ma már nem Károlyt-, nem iparos-
és nem: 48-as függetlenségi párt, hanem egy-
szerűen Pálfy Dániel-párt. Ha megnézzük, 
kik jönek és kik nem jönnek le az ösgytüésre, 
megértjük ezt a változást. Lejönnek a Ká-
'íotyi-párti képviselők és lejönne, lm elfog-
hátsága nem akadályozna a megfel&tésben, 
gróf Apponyi Albert és Tóth János. Ertjük 
•nagyőri, ha az után. hogv mindezeket a po-
litikusokat g megUmtátták a t ösgyíilésré. az 
ítnár nem egészen a Károlyi-párt jegyében 
Jrtvg lefcáyrfL 

Folyik a készülődés a vasutasok tábora-
lián is, akik ttray Zoltánnak akarják * jelölt-

séget felajánlani. A felajánlás még nem; tör-
tént meg, tehát módjában sem volt még Uray-
nak nyilatkozni, hogy vállalja-e a jelöltséget. 
Ha fellép, 48-as alkotmánypárti programmal 
lép fel, de hivatalos jelölt nem lesz, hiszen 
ha ennek a pártnak hivatalos jelöltje lenne 
Szegeden, akkor az miniszter-jelölt lenne. 
Ha Zichy János nem vállalja a jelöltséget, 
akkor vasárnap délelőtt a Korzó-mozi téli 
helyiségében megalakul a 48-as alkotmány-
párt és ezen a gyűlésen jelölik Urayt. 

A nemzeti munkapárt tömören és egy-
ségesen állja a harcot. Rokonszenves és vá-
rosszerte népszerű jelöltje űr. Pálfy József 
körül a választóknak egyre nagyobb tömege 
csoportosul. Az a hir persze, hogv Pá l fy Jó-
zsef a lemondás gondolatárai fogialkoáik. 
nem igaz. Erről egyébként a következő nyi-
latkozatot kaptuk: 

— Azt a híresztelést, hogy én a jelölt-
ségtől • való visszalépés gondolatával fog-
lalkozom, határozottan visszautasítom és 
fwzö/tséges körtesfagásnak minősítem. A 
.jelöltséget vállaltam, fentartom és erősen 
bizom, hogv ügyünk győzelemre fog jutni. 

Szegeden 1918 junius 13-án. 
Dr. Pálfy József. 

Mindinkább kiderül, hogy Pálfy József 
jelöltségét nagyon sok iparos támogatja. 
Minden jel arra vall, hogv Pálfy József a 

szegedi iparosság körében hatalmas támasz-
ra talál. A tisztviselők és a kereskedők va-
sárnap külön-külön értekezletet tartanak 
Pálfy József jelöltsége érdekében. Az pedig 
köztudomásu. hogv: a Lloyd 370 tagiának 
legalább 90 százaléka föltétlenül Pálfy Jó-
zsefre szavaz. 

-l 
A szegedi munkapárt szombaton, junius 

15-én este fél 9 órakor Kossuth Lajos-sugárut 
13. sz. a., a László-féle kerthelyiségben párt-
vacsorára jön össze, amelyre az elnökség «» 
párt tagjait tisztelettel meghívja. Egy -teríték 
á.ra 7 korona. 

A munkapárt első kerületének végrehajtó 
bizottsága pénteken este 9 órakor a belvá-
rosi kávéház külön helyiségében, második 
kerületének végrehajtó bizottsága pénteken 
délután 6 órakor a párt Bástya-utca- 9. szám 
alatti helyiségében, harmadik kerületének 
végrehajtó bizottsága pénteken este 9 órakor 
a párt Bástya-utca 9. számú helyiségében: 
értekezletet tart és szives megjelenésre kéri 
a tagokat az elnökség. 

Budapestről telefonálja tudósítónk: A 
8 Órai Újság jelentése szerint gróf Zichy 
János nem vállalja el a szegedi jelöltségeri 
mert tekintettél a háborúra, nem akarja meg-
bontani a választási paktumot, amely a kor-
mány és a munkapárt között ismét helyre-
állott. 

m n i n 

% szegedi tisztviselő fs a rnhasegfly. 
t Sajót tudósítónktól.) A Délntagyaror-

szág szerdai számában részletesen ismertet-
te a ruhasegéíyröt szóló kormányrendeletet. 
Ezzel kapcsolatban, tekintve azt, hogy Sze-
geden minden reudii és rangú tisztviselő nagy 
számban van, több oldalról információt sze-
reztünk. hogy a tisztviselők körében mint 
fogadták a kormány ezen váratlan, de elég 
sürgős intézkedését. Az információkból iga-
zolva látjuk a mi álláspontunkat, hogy a 
nyújtott segítség — bármily jó szándékkal 
jött is — kellő segítségnek nem minősíthető, 
mivel ma a pénz vásárlási erejének nagy-
mérvű csökkenése, az ijesztő áruhiány és a 
tisztviselők teljes letörése minden pénzbeli 
segítség megölője. A tisztviselők sokkal job-
ban örültek volna, ha a kormánv minden 
tisztviselőnek és a családtagjainak ruhát, ci-
pő,t fehérneműt és egyéb felszerelési cikke-
ket utaltatott volna ki naturalé alakjában, 
ugy, amint azt Wekerle Sándor miniszter-
elnök számtalanszor hirdette. Ugy látszik 
azonban, hogy a kormánynak néni áll ren-
delkezésére annyi nyers- és készáru-anyag, 
hogv a tisztviselők óriási táborát felruház-
hassa. Ezzel tisztában van és épen azért volt 
hajlandó a 750 koronás tervezettől 100(1 ko-
ronás segitöalapra térni. Egy állami tisztvi-
selő a következőket mondotta a rendelettel 
kapcsolatosan: 

Hazudnék, ha azt mondanám, hogy 
nem örülünk a pénznek. Kell. Nagyon kell. 
Hónapok óta adósságokból tengődöm a csa-
ládommal. pedig minden fillért a fogamhoz 
verek. 650 koronát kapok kézhez havonta és 
800-ra fenne szükségem, Igv ha most a fele-
ségem és tót gyermekem után a saját sze-
mélyemre eső 1000 koronával együtt 2200 
koronát kézhez vettem. 1100 koroua adóssá-
got kell kifizetnem, hogy további hitelem le-
gyen. Most mit veszek ma a megmaradó 
1100 koronából, akkor, amikor egy pár gyer. 
mekharisnya 35 40 korona és egy gyerek 
nyári ruhájáért 500 koronát kérnek? Tessék 
csak gondolkozni efölött.. 

Egv postatiszt a következőket mondta: 
Soha életemben nem kaptam ennyi pénzt 
egyszerre kézhez. Azt hittem, hogv házat 
vehetek rajta. Aztán összeültem a feleségem-
mel és elkezdtünk számoM. Bár Soha se 

tanultam volna meg számolni, mert a végén 
kiderült, hogy a feleségem részére, tha csak 
a legszükségesebb rühanemüeket be akarjuk 
szerezni, 1600 koronára lenne szükségünk a 
jelenlegi árak mellett. Es kap 400, azaz négy-
száz koronát. Most már néztük egymást, 
hogv feleségem-e a feleségem vagy nem, 
ugyanazon emberi jogok és ruházatok illetik-e 
meg társadalmi állásomnál fogva, amelyek 
engemet? Mert jó, én kaptam. 1000 koronát 
Veszek belőle egy öltöző ruhát, úgy pár 
cipőt és egy kalapot. Ez 1000 korona. De 
mit veszek a feleségemnek 400 koronából! 
akkor, amikor egy inéter nyári kelme 80 ko-
rona és hét méterre van szüksége. Ea nra>-
gába véve 560 korona. Szóval a feleségem! 
alaposan felruházhatom... 

Egy vasúti altiszt igv panaszkodott: 
Én 800, a feleségem és gyermekeim 

260 koronát kapnak. Kétszázhatvau korona. 
Egy ember felruházására ma. A sok nyomo-
rúság között egy csöpp enyhiilet. Nem zúgo-
lódunk. ez is valami. Talán kapunk még. Hi-
szen nem lehet az. hogv egészen lerongyo-
lódni hagyjanak bennünket. Ruha nélkül még 
sem lehet hivatalba járni, gyerekeket isko-
láztatni. 

fis egy sereg panaszos keserűséget örö-
kíthetnénk meg ismét a háborús világ nyo-
morúságai köziit, azonban szemelvényül eny-
nyi is elég. A tanulság egy belőle. Le keli 
törni a rettenetes áruuzsorát minden elkép-
zelhető terrorral, A tisztviselőket naturalék-
kal lássa el az állam, tigy. hogv a tisztvise-
lők a makszimális ár felét fizessék minden 
áruért, mig a makszimális ár másak felét 
fizesse - utalványbeváltási rendszer alapján 

az állam. Amíg ez el nem következik, 
nem lesz megoldva a tisztviselői kérdés. A 
legsürgősebb, amit a miniszterelnök az in-
demuitási vitában mondott -és amit Szterényi 
teljes eréllyel csinál is már : visszaszorítani 
a rettenetesen magas árakat. 

tnévfisaftfc. Réz- c» ruggyjmfta 
bélyegzők gyári áron, nemesi cí-
merek testre, művésziesen .v .v 

S z e g e d , D e á k Ferene-e. 28 . 
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