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Az élelmezési bizottság a legközelebbi jövő 
feladatairól. 

— Az árdrágítások megakadályozásáról jszóló kormányrendelet végrehajtása. 
Az elsőrendű életszükségleti cikkek megállapítása. — Élelmiszer központok 

létesitése. — 

jelent meg, hogy a kormányt támadja, de a 
•belföld és ia 'külföld' jól. tudja, minő fontossá-
got tulajdonitsan Filipescu munkálkodásának. 
Az egészet nem tekinthetjük másnak, mint 
egy szerencsétlen temperamentum ujabb ki-
törésének. 

Sarrail tábornok veresége. 

Berlin, november 29. A Lolwianzeiger-
nek jelentik Genfből: Szalonikiből érkezett 
olasz eredetű sürgönyök megállapítják azt, 
hogy Sarrail tábornok, aki váratlanul és ha-
nyat-homlok volt kénytelen visszavonulni a 
Cérna Jobb partjára, visszavonulásával szo-
morú bizonyítékát adta 'annak, hogy a Mo-
nasztir mellett működő 'szerb 'hadsereget se-
gítse, meglhilusult. A párisi hadvezetőség egy-
általában nem osztja Sarrail optimista felfo-
gását, hogy az általa táviratilag bejelentett 
tóét kis hidna'k 'megrongálása védelmiül szol-
gálhatott volna a 'Cérnánál a bolgárok táma-
dása ellen, mert ez'en a vidéken a francia-an-
gol védekezés nem igen biztat sok reménnyel. 

A „Times" bírálója kémkedett 
a németek ellen. 

Bern, november 29. Londonból jelentik, 
hogy Wright Péter londoni ügyvédet, a Ti-
mes irodalmi bírálóját, aki egy idő óta 
Svájcban tartózkodik, a laussannei svájci ka-
tonai bíróság Németország ellen való kémke-
dés miatt három hónapi fogságra, ezerötszáz 
frank pénzbírságra és az országból öt évre 
való kiutasításra Ítélte, Az elitéit, akinél 
Fridrichshafen tervét találták, hirdetés utján 
kereskedelmi képviselőket és soffőrölket ke-
resett, akiket Németország ellen való kémke-
désre biztatott fel. 

Olasz vélemény Románia 
beavatkozásáról. 

Zürich, november 27. A Petit Párisién 
levelezője jelenti Rómából: Egy magas á'llásü 
olasz politikai személyiség kijelentette, hogy 
Romániának jövő magatartása a miniszter-
krízis megoldásától függ. Mind a mai mapig 
Románia olyan helyzetben volt, aminőben 
Olaszország a semlegesség fázisa idején. 

Romániát ennek következtében csakis a 
hadieseményei: teljes megfordulása „lelkesit-
heti" fel. Jelentős sikereket keli elérnünk az 
orosz és olasz frontokon, el kel! vonnunk igen 
nagy német és osztrák-magyar erőket és ak-
kor Románia nem fog többé habozni, hogy a 
balkáni konfliktusba hadseregé vei beleszól-
jon. 

Viszont olasz politikai körökben nem na-
gyon sokra tartják a román intervenció lehe-
tőségét. Inkább azt 'hiszik, hogy ha a román 
krízis változáshoz vezet, az uj kabinet még 
kedvezőtlenebb lesz a négyes szövetségre 
nézve, mint a jelenlegi. 

ADAKOZZUNK A KATONÁK 
T É L I R U H Á Z A T Á R A ! 

(Saját tudósítónktól.) A hétfőn délután 
négy órakor megtartott közélelmezési ankét 
tárgyát főként annak a kormányrendeletnek 
a megbeszélése képezte, amelyet legutóbb az 
árdrágító visszaélések ineggátlására bocsá-
tott 'ki a kormány. Az értekezleten Arad vá-
most Lőcs Rezső helyettes polgármester 
képviselte. A közélelmezési bizottság — egy-
két ellenvéleménnyel szemben — megállapo-
dott abban, hogy a rendeletben kissé 'homá-
lyosan feltüntetett atsóbbíoku közigazgatási 
•hatóság alatt a rendőrkapitányságot érti. 
Szóval: a rendőrfőkapitány fogja azokat a 
kivételes intézkedéseket végrehajtani, ame-
lyeket a kormányrendelet \a lakosságnak élel-
micikkekkel méltányos áron való ellátása ér-
dekében tett. A 'főkapitány intézkedései a vá-
rosi tanácshoz felcbbezihetők, harmadfokon 
pedig a miniszter hozza ímeg a határozatot. 

A közélelmezési bizottság a fogyasztó-
iközönség érdekét szem előtt tartva, foglalko-
zott a rendelet 'minden egyes pontjával, Lőcs 
Rezső aradi 'helyettes-polgármester pedig a 
közélelmezés terén szerzett gazdag tapaszta-
latait ismertette. 

A közélelmezési iánkét lefolyása a követ-
kező volt: 

Dr.. Somogyi Szilveszter polgármester 
üdvözli a megjelent bizottsági tagokat és kü-
lönös örömmel látja, hogy Arad város helyet-
tes polgármestere is megjelent az értekezle-
ten. Nagyvárad s Temesvár város meghivott-
p i halaszthatatlan teendőik miatt kimentet-
ték magukat. Felkéri Lőcs Rezső aradi he-
lyettes polgármestert, 'hogy vázolni szíves-
kedjék az aradi közélelmezési bizottság 'mű-
ködését. 

Lőcs Rezső polgármester-helyettes: Min-
denek előtt köszönetet mond a meghívásért, 
majd az aradi kö'ziélelmezést ismerteti né-
hány szóban világosan és érthetően. — A 
közélelmezési tevékenység két bázison alap-
szik : egy — sajnos — deprimáló érzésen és 
azon, hogy a városok a maguk elszigetelt 
voltukban a közélelmezés kérdését önállóan 
elrendezni nem tudják. 'Feltétlen szükséges a 
kormány rendelkezése és törvény erejével 
biró rendeletek kibocsátása. Természetesen 
fontos, hogy a renedeleteknek érvény szerez-
tessék. A fogyasztó közönség apátiája, gon-
dolkodásmódjának különössége, indokolatlan 
félelme, az élelmicikkek 'felhalmozása, mint 
pl. a liszt, zsir, burgonya indokolatlan rneny-
nyiségfcen való elrejtése, alig-alig megaka-
dályozható áremelkedésre vezet. Ném is kell 
megemlítenem, hogy az óriási kereslet is 
ragv mértékben fokozza az áruk árának az 
emelkedését. Szomorúak a mai viszonyok, de 
ha drága i's minden, mégis az a fontos, hogy 
van. Aki az ország gazdasági helyzetét 'meg-
figyelte. .megállapíthatta, hogy az ország 
egész vetési területének alig 60 százaléka van 
bevetve, a fentmaradt részt most már csak 
•tavaszi buza alá lehet használni. Ezzel keli 
majd pótolni a hiányt. A haóságoknak foko-
zott mértékben kell majd ügyelni arra, hogy a 
hiányok gyorsan eltüntethetők legyenek. — 
Tisztelt értekezlet! A mult hónapban Aradon 
tartott közélelmezési bizottsági ülésen meg-
állapitottuk az intézkedéseiket, de azóta kü-
lönböző módosítások történtek. Igy például 
azóta a búzát egy kormányrendelet a Hadi-
termény Részvénytársaságnak utalja át. Ez-
által Arad városa kellemetlen helyzetbe ju-
tott. A malmokkal ugyanis szerződésünk volt, 
íaimely egy bizonyos lisztrnennyiséget bizto-

sított a városnak. Ezt a szerződést az uij tni-
niszteri rendelet megszüntette. Bár a város-
nak a Haditermény Részvénytársaságtól biz-
tosított buza mennyisége, kontingense van, 
fontos, hogy az leszállittassék. Jelenleg a 
belügyminiszter 2—2 hétre állapítja meg a 
szükséges búzamennyiséget. 

Az élelmicikkek terén .uj irányzat nyílik. 
Pénzügyi erőkkel, a es. és )kir. külügyminisz-
ter utján tudunk éleim [cikkeket behozni. Ke-
reskedőkkel szövetkezve tesszük ezt. Tizen-
négy vaggon rizst és pár vaggon amerikai 
zsírt sikerült ily módon' beszereznünk. Köz-
élelmezési üzleteink szépen prosperálnak, 
egyelőre cukrot, babot, szárított halat, rizst 
árul a város. Hogy példát említsek arra, mi-
lyen fontos és keresett élelmicikk nálunk a 
szárított ihat, megjegyzem, hogy egy vaggon 
tiz napig tart. Cukorárusitással is foglalko-
zunk. A kereskedők emiatt zúgolódtak, de 
megnyugodtak, mikor felvilágosítottuk őket, 
ihogy nem akarunk 'velük koukurrálni, hiszen 
a cukorárak makszimálva vannak. 'Nem azért 
van a városi raktárban annyi cukrunk, mert 
az ő üzleteiket akarjuk megnehezíteni, hanem 
csak azért, hogy a fogyasztóközönség részére 
legyen elegendő mennyiség. A marhahús — 
ugy látszik — kijött a divatból. Nálunk a háj, 
a zsir fogy, mig a sertéshús visszamarad, a 
jílhhus az egyedüli, ami nagy keresletnek ör-
vend. Felhívom a figyelmet la hátszegi vásár-
ra, ahol a juh párja 88—90—92 koronába 
kerül. 

A közélelmezés pénzügyi politikájának 
az az alapja, hogy ami haszon fennmarad, 
vissza kell adni a közönségnek, olyan élelmi-
cikkek beszerzése által, amiből kevés van. A 
sertésüzleten egy hónap alatt 3500 koronát 
veszítettünk. Tojást drágát vettünk, olcsón 
adtuk, a zsírral ugyanugy történt. A hasznot 
aztán, ilyen dieficitek fedezésére fordítottuk, 
ürömömre szolgál, hogy olyan közélelmezési 
értekezleten leihetek jelen, amelyen ezzel a 
fontos miniszteri rendelettel foglalkoznak és 
megbeszélik, hogy miképen hajtsák azt. végre. 

A bizottsági tagok zajos ovációban ré-
szesítettek Lőcs Rezső polgármester helyettes 
t a r tal ma s ife 1 s zó 1 a Iá sát. 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármester: 
Köszönetet mondok a polgármester-helyettes 
urnák a szives felvilágosításokért, amelyek-
ből levonjuk a tanulságot. 'Liszt dolgában még 
megvagyunk val ahogy, a Ha di termény Rész-
vénytársaság Ígéretet tett, hogy többet fog a 
városnak szállítani, mint amennyi konsignál-
va van. Ideig-óráig az eltett gabonából is tud-
juk a szükségletet pótolni, bár a lisztmennyi-
ség megállapitásánál nem vették figyelembe, 
hogy a városban 16.000 katona van, akik nem 
természetben, 'hanem pénzben kapják kenyér-
járandóságukat. A város az idén nem; töreke-
dett maloonjutalékra. Amikor a helyzet a leg-
nyomasztóbb volt, a Back-^malom ingyen 
őrölte meg és osztotta szét a gabonát. Ebből 
a város közönségének 100.000 korona haszna 
volt, amiből a télire 2—3 népkonyhát fogunk 
felállítani a kinyomozandó szegényeknek, a 
hol teljesen ingyen és 40 fillérért kapnak 
majd kiadós ebédet. 

Mi is ráfizettük a sertéstartásra vagy 
30.000 koronát, de élelmicikkekben két millió 
korona forgalmat csináltunk, ugy, hogy a 
veszteség alig két százalékra csökkent. 'Kon-
statálom, hogy ugy mint Arad, mi is kereske• 

A szenzációk 
szenzációja 

A múmia titka 

DIVATOS férfi-, fiu- és női 

öltönyök, kalapok, sapkák stb. 
rendkívüli olcsón szerezhetők be 
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