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Richíer János interpellál ezután az Ar-
•meeze'tung magyargvalázó cikkei miatt. E 
lap .a hadügyminisztérium anyagi és erkölcsi 
támogatása mellett jelenik meg. Felolvas sze-
melvényeket a lapból, amelyek a Ház mind-
két oldalán nagv megbotrárikozást keltenek. 
Egy kulturáltamban sem járhat szabadon 
olyan veszedelmes őrült, mint aki ezt a la-
pot szerkeszti. Meg kell kötözni és bolondok-
házába zárni. (Felkiáltások a jobboldalon: 
Nem őrült, hanem gazember!) 

Vonják vissza a szállitási engedélyét és 
szerkesztő tisztjeit tiltsák el a szerkesztéstől. 

Wekerie miniszterelnök a maga részéről 
is tarthatatlannak látja, hogv a hadsereg kö-

telékébe tartozó tisztek munkatársai ennek 
az újságnak, továbbá, hogv e lap hivatalos 
tárfiogatásban részesül és hogv a front kato-
nái közt terjesztik. Mindezeket megszünteti 
és rajta lesz, hogv a jövőben megakadályoz-
zák a lap ártalmas agitációját. A miniszter-
elnök válaszát a Ház egyhangúan tudomásul 
vette. 

Ezutn Albrich Hermann interpellál az 
1912—13-iki részleges mozgósítás alkalmával 
bevonult bosnyákJhereegoviniai katonák le-
szerelése tárgyában. Az interpellációra báró 
Szurmay Sándor honvédelmi miniszter vála-
szolt. Az ülés két órakor véget ért. 

R köztisztviselők közös konyhái. 
— Szegeden Is fői kell állifani. — 

(Saját tudósitónktól.) Lassan szülnek a 
hegyek. A köztisztviselők naturalékkal való 
ellátásának kérdése ismét uti fordulóponthoz 
jutott. A fordulópont központjában most 
Windischgmetz herceg tervei állnak. A ter-
vek nem ujkaletüek, Wekerie Sándor minisz-
terelnök a naturalékkal való ellátás szüksé-
gességét úgyszólván korma nyralépése óta 
hangoztatja, megvalósítását azonban ezideig 
csak igen kis mértékben birta keresztülvinni. 
Közíudoinásu, hogv a naturalékkal való el-
látást a háborús konjuhkturák nagv mérték-
ben hátráltatták és félő, ftiogv továbbra is 
hátráltatni fogják. A legutóbbi minisztertaná-
cson még mindig akörül folyt a tanácskozás, 
hogv hogyan leihetne a köztisztviselőket na-
turalékkal ellátni. Ha megfelelő lesz a termés, 
a tisztviselők a fejkvóta arányában száraz 
hüvelyesekkel láttatnak el. Ha lesz elegendő 
posztó, olcsóbb posztótj fognak kulpn'i. Hu 
lesz cérna, egy-ei/y orsóval is fognak kapni. 
Ha... és ezer ha, amelyre a tisztviselők oly 
szomorúan eltikkadva várnak, várnak. 

•A DélmagyWofszág a tisztviselőiknek 
naturalékkal való ellátása kérdését minden-
kor az egyedüli helyes és célravezető mód-
nak jelölte meg.' A tisztviselők eladósodásá-
nak kérdése, az áruuzsora alól való felszaba-
dulásuk, a piaci árak letörése, a naturalékkal 
való ellátás esetén gyors és radikális meg-
oldást nyerne. Ne menjünk Budapestre pél-
dáért, nézzünk szét Szegeden és azmnal lát-
ni fogjuk, hogy abban az esetben, ha a terv 
megvalósul és a Szegeden piaci ellátásra 
szoruló, mintegy 15—20.000 főnyi tiszt viselő-
sereg és családtag tagjaik szükségleteit nem 
a piacról fogják beszerezni, mily- óriási áru-
többlet fog mutatkozni. A vevők száma meg-
csappan, tehát a kereslet jóval kisebb lesz és 
igy a most jelentkező nagv kereslet okozta 
áremelések okvetlenül megszűnnek. A szegedi 
piac drágasága, mint köztudomású, a Szege-
den élő sok ezer tisztviselő nyomorúságára 
van alapozva. Ez az alap minden városban 
megvan, ahol tisztviselők vannak nagv szám-
ban. A tisztviselőknek naturalékkal való el-
látása esetén a ihatás országos lesz. 

Windischgmetz herceg aima terve, hogy 
a tisztviselők naturaléi a beszerzési csopor-
tok, jóléti bizottságok és egyéb hivatalos 

szervek utján utaltassanak ki. annyiban bir 
csak célszerűséggel, amennyiben igv tény'eg 
a hivatalok által ellátásra bejelentettek fog-
nak a naturalékhcz jutni, de a beszerzési 
csoportok és egyéb szervek számára meg-
szabandó lenne az az ár is, amelynél drágáb-
ban az áruk a tisztviselőknek e! nem adhatók 
és ezek az árak nyilvánosan közlendők lenné-
nek. Igv elejét lehetne venni sok kellemerlen-
ségnek és a beszerzési csoportok nem hal-
mozhatnának fölös, veszteségre szánt fíl'é-e-
ket. A ratura'éLlal való ellátás kérdése azon-
ban a tisztviselői konyhák felállításával, ki-
vé vén a ruházati ebieket , úgyszólván télies 
megoldást nyerne a városokban. És ez a leg-
iUivösebb intézménye .enne a Windischgraeíz-
ié'.e javaslatnak, amelyre nézve a mi iszrer-
tanáes a sürgősségi határozatot is kirrto adot-
tá Amikor a uszivise'ői nyomor az eltnuíl 
év tavaszán a'legégetőbben, kezdett jelent-
kezni a Délmagyarország már akkor rámuta-
tó :r arra, hogy a tisztviselők részére ép olyan 
konyhákat kellene felállítani, mint amilye-
neket a szegedi üzletvezetőség jóléti intéz-
ménye bevezetett a szegedi pályaudvarokon. 
Ezek a konyhák száz és száz alkalmazottját 
látják el az államvasutaknak, valóiban .cse-
kély árak mellett. A tisztviselők 2 korona 20 
fillérért ebédet és vacsorát kapnak és heten-
ként csak kétszer van hústalan nap. Az ebéd 
három fogásból áll, a vacsora egyből. Amint 
ebből a példából látható, a tisztviselő? kony-
hák bevezetése-igen olcsó áraik mellett lehet-
séges és ha a közélelmezési miniszter másfél-
két koronát akar vállalni mint tulkiad'st 
adagonkint, akkor,; a tisztviselők igen fényes 
ellátásban részesíthetők. A tisztviselők azon-
ban nem fényes, hanem csak kielégítő és ió 
ellátást óhajtanak. A szolid polgári e'látás 
mellett sem fog a kormány ^ráfizetni az élel-
mezésre. mert a tömegellátás mindig bizo-
nyios többiövedelmezőséggel! jár. Csak oly 
vezetők kezeibe kell adni ezeket a nagyszabá-
sú élelmezési •/üzleteket, akik teljes1 erkölcsi 
felelősséggel és bizonyos anyagii 'kötöttség-
gel és a tisztviselők iránti szeretettel fognak 
ott buzgólkodni. A tisztviselői konyhák fel-
állítása minden tisztviselői érdekek eg/ 
legsürgősebbje Szegeden is. 

HIREK 

M a g g a i * k a t o n á i t §s a r a t n a k 
V U k r á n i á b s n . 

Kiev, julius 24. A Magyar Távirati Iroda 
jelenti: A Narodnoje Dielo jelenti Jekateri-
nöslávból: Az osztrák-magyar parancsnok-
ság osztagokat állított fel, hogv segítsenek 
az ukrán parasztságnak az aratási munká-
latban. 

vy 
A szovjetkongresszus döntött 

Oroszország uj alkotmányáról. 
Helsingfors, julius 24. Moszkvából jelen-

tik, hogy az ötödik szovjetkongresszus tör-
vényjavaslatot fogadott el Oroszország jövő 
államformájára vonatkozóan. Eszerint Orosz-

ország szocialista köztársaság, legfelsőbb ha-
talma a szovjetkongresszus. Csak a szovjet-
kongresszusnak van joga az alkotmány meg-
változtatására, állami szerződések ratifikálá-
sára, stb. A helyi Ihatalom, az egyes helyi 
tanácsok hatáskörébe tartozik. Kizárólag a 
murikásóik, parasztok és katonák választók és 
választhatók. 

A cárnét és leányát is kivégezték? 
Genf, julius 24. A Petit Journal a cár ki-

végzésével kapcsolatban irja: Biztos forrás-
ból tudjuk, 'hogv a cárné és leányainak életét 
ugyanaz a veszedelem fenyegeti, mint a cárét 
és valószínűnek tartja, Ihogv a katasztrófa 
máris megtörtént. 

000 

— A királyi pár szegedi látogatása. 
Szegedi keltezéssel közlik budapesti lapok a 
következőket: Á kormány értesítette Szeged 
városát, hogy a királyi pár októberben meg-
látogatja a várost. A 'király és királyné bá-
róim napig fognak tartózkodni Szegeden. Dr. 
Kelemen Béla főispán és dr. Somogyi Szil-
veszter polgármester már megtették az előké-
születéket, hogy a királyi pár fogadtatása és 
a három napi program miinél melegebb és 
impozáinsabb legyen. Ekkor fogják elhelyezni 
a Károly király nevét viselő uj közhórház 
alapkövét is. A király és királyné a várost-
házán fog lakini, ahol a főispáni hivatalt ren-
dezik be a felséges pár lakosztályául A kül-
döttségeket a bizottsági teremben fogja fo-
gadni a király. A királyi pár meglátogatja a 
város nevezetesebb intézményeit és valószí-
nűleg a város környékére is kirándul. Szeged 
után Debrecen, majd Pécs városát látogatja 
ineg a felséges pár. A dolgot egész szépen gon-
dolta ki az, aki ezt a hirt iBudapsetre küldte. 
Ha nem csalódunk, a Károly király nevét vi-
selő uj közikórház ügye még nincs annyira 
előkészítve, hogy szeptemberben el lehessen 
már helyezni az alapkövét. Vagy mi téve-
dünk? 

— Kitüntetések. Szűcs Dezső 5. honvéd-
gyalogezre dbeli tartalékos hadnagyot, Tamán 
András .3. honvéd huszárezredbeli tizedest és 
'Kiss József 5. hoinvédgyalogezredfceli népföl-
kelőt az gllenség előtt tanúsított vitéz ma-
gatartásuk elismeréseül az 1. osztályú vitéz-
ségi éremmel tüntették ki. ^ 
1/ — Közel 30 millió koronát Jegyeztek 
Szegeden a hadikö csönre. A nyolcadik hadi-
kölcsön jegyzése szerdán befejeződött. A Sze-
géd-Cscngrádinál 11 és fél, a Kereskedelmi 
és Iparbanknál 4, a Szegedi Által dalos Hitel-
banknál 5, a Neu-banknál 3 és fél, a Bank-
egyesületnél másfél', a Kézmüvesbamknál és 
a postafiókoknál pedig 1 millió korona értékű 
kötvényt jegyeztek. A többi pénzintézetek-
nél — a iMay-bankban, a Népbanknál — és 
a főispáni hivatalban az eredményt még nem 
állították össze. Az itt kimutatott összegek 
sem véglegesek, ugy, hogy a legreálisabb szá-
mítás szerint is közel 30 millió koronára le-
het beesülni azt az összeget,' amit Szegeden a 
nyolcadik hadikölcsönre jegyeztek. 

Személyi hír. Rippl-Rónai József festő-
művész szerdán Szegeden tartózkodott. A mü-
vféjstz egy értékes szegedi mügyüjteiménylt 
szemlélt- meg. . 

— Gróf Bissingeií Oltó bolttestét tmeg-
tafáJt k. Gróf Pássingen Ottó, gróf Chottek 
Rezső futtáid birtokán tudvalevőleg fürdés 
közben a Dunába fulladt. Ke (lilén a határ-
rendőrség 4-es számn őrlia.j ójáról, amint Fut-
ták közelében cirkált, a Duna hullámain egy 
hullát vettek észre. Szobán Lajos kapitány 
parancsára a hajó matrózai csolnakba ültek 
és kifogták a hullái, amelyben .felismerték 

BirsÍTtgeu; grófot/ [BizoDtság szállt 
ki, amely hivatalosan is agnoszkálta a bul-
lát. A fiatal, alig tizenhét éves iBissingen 
gróffal a család utolsó férfitagja szállt a sír-
ba. Szegeden igen sokan ismerték a csendes, 
sápadt arcú fiatalembert, akit a szegedi vá-
rosi gimnáziumban a kitűnő piaristák tan-
mitottak. 

— 4 ko mány -;git >>.űb Jcs-megye ín-
séges helyzetén. A Magyar Tudósító jelenti: 
Szabolcs Vármegye törvényhatóságának 'kül-
döttsége Mikes főjegyző vezetése alatt szer-
dán tisztelgett herceg Windischgmetz Lajos 
közélelmezési miniszternél. A küldöttség szó-
noka kifejtette a miniszter előtt, hogv Sza-
bolcs vármegyében a korai fagy és szárazság 
következtében a termés köztudomás szerint 
olv rosszul sikerült, hogv eredménye' a vár-
megye lakosságának ellátását és vetőmag-
szükségletét is alig fedezheti. Kéri tehát a 
minisztert, hogv a prenumos gabona elszál-
lítását szeptember 30-áig függessze fel. A' 


