
6 DÉLMAGYARORSZÁG íSzeged, 1915. december 18. 

miszerint szerződésem lejártával, továbbra 
is tejet termelni csakis a mainál aránytala-
nul magasabb tejárak melllett volnék hajlan-
dó. Hogy mily mennyiséggel tudnám tejter-
melésemet fokozni, az tisztán az abraktakar-
mányoik hozzáférhetőségétől .függ, a mai 
árak mellett azonban be kell' azt teljesen 
szüntetnem, további anyagi veszteségek ki-
kerülése végett. 

Várom oly irányú értesítését, hogy ja-
nuár elsejétől kezdve mily árat fizethet t. 
Cim a tejért, hogy tenyésztésem feloszlatása 
vagy további fenntartása iránt idejében án-
tézkedhessem. 

* 

— A tejhiányinak sok, de nagyon sok 
oka van. Nincs tehenész, ma is elment a leg-
utóbb betnitottakból három ember katoná-
nak. Répafej elfogyott, répaszeletet nem tud 
a cukorgyár vaggomihiány miatt szállítani. 
Korpautalvány van ©lég, de korpa sehol, ha 
a bajon rövidesen segíteni nem tudóik, habár 
fájó szívvel ugyan, 'kénytelen 'leszek ugy ten-
ni, mint sok helyt, eladni az egész tehené-
szetet, mert ilyen körülmények között 'nem 
lehet mást tenni. 

— Értesítem, hogy a tejtöbbletet 30—50 
százalékig fokozhatom, vagyis többet szál-
lít fia tok, ha az igért áremelést magkapom, 
mert a takarmányozást másként intézem, 
esetleg megnagyobbítom a tehén állományt. 

« 

— Méltóságos ur megbízásából tiszte-
lettel értesítem, hogy az árak felemelése 
után 4—6 héten belül a tejmennyiség napi 
80—100 literrel szaporodik. 

* 

— Tudatom;, Ihogy 'teheneimet; jobban 
fogom abrakéira és azon leszek, hogy állo-
mányomat gyarapítani fogom s igy módom-
ban lesz, hogy több tejet szállítsak. 

* 

Ha a többi válasz beérkezik. Körös igaz-
gató referálni fog dr. Szalay József főkapi-
tánynak, aki az adatok áttanulmányozása 
után javaslatot fog tenni a tanácsnak. 

Csak napok kérdése tehát, hogy meg-
tudjuk, emelik-e a tej árát és főként azt, 
hogy több tej fog-e ezentúl a fogyasztó kö-
zönség rendelkezésére állani, mint eddig. 

Tamás Rezső. 
iBsassüBflaBa BitBaíaasEaaBgsHeaHesiisBBKassBaaHnBaaBBaBSBBBii. 

Gróf Tisza István az eleseit hősök családjaiért. 
— A képviselőház ülése. — 

(Saját tudósítónktól.) A képviselőházban' 
az ülés előtt, a hadiözvegyek és árvák kül-
döttsége kereste fel gróf Tisza István mi-
niszterelnököt, hogy tőle sorsuk javítását 
kérje. A hadiözvegyek kérését Pálinkás Fe-
renené, a küldöttség vezetője ismertette a 
miniszterelnökkel.! 'Temérdek harcot kellett 
vivniok, — mondotta, — amig ide jutottak és 
őrülnek, hogy végre elmondhatják panaszu-
kat és kérésüket a miniszterelnöknek. Nem 
anyagi támogatást kérnek. Dolgozni akar-
nak s az a kérésük, Ihogy a hadimunkákat, a 
melyeket eddig vállalkozóknak adtak ki, 
ezentúl közvetlenül nekik adják. 

Kérte, hogy változtassanak azon a 'meg-
oldáson, amelyet a kormány most tervez. 
Ne egy nagy központi rnunkavállalatot léte-
sítsenek, ahova a hadiözvegyeknek be kell 
jármok dolgozni, hanem adják ki a munkát 
házhoz is, mert sokan .közülök nem hagy-
hatják otthon gyermekeiket. 

Gróf Tisza István miniszterelnök a kor-
mány teljes jóindulatáról biztosította a kül-
döttséget. Nagyon' .sajnálja, hogy má.r teg-
nap itt voltak és nem juthattak hozzá. A 
kormány nagy gondot fordít arra, 'hogy ez a 
kérdés olyan ember felügyeletére bizassék, a 
kinék szive is van, belátása is van é s hogy 
olyan megélhetést biztosítsanak nekik, á 
.melyet valóban megérdemelnek azok, akik-
nek férje a hazáért életét áldozta. 

A küldöttség vezetője itt közbeszólt: 
— Huszonnyolcezer hadiözvegy sorsá-

ról van szó. Lehetőleg olyan embert válasz-
szanak, akinek szive is van. Mi tudunk és 
választottunk i.s már egy embert, akihez nem 
férikőzhetik hozzá sem érdek, sernl semmi 
más tekintet. Három hónapja küzdünk már, 

liogy ezt a kis kenyeret megkapjuk, jártunk 
mindenféle hivatalban. Egy ember van, aki 
megértette kérésünket: Kiss alezredes ur. 
A honvédelmi minisztériumban, ő az özve-
gyek nyilvántartója. Sehol sem találtunk oly 
nemesszívü embert, mint ő. 

— Legyenek nyugodtak, — szélt a mi-
niszterelnök — igazán meg fogunk 'mindent 
tenni, .ami csak 'lehetséges.. Nem akarok az 
illetékes minisztertársaim dolgába belevágni, 
velük együtt eddig is teljes egyetértésben in-
téztem ezeket a dolgokat és igyekeztem a 
kérdést abból a kátyúból, .amelyben egy-
ideig megragadt, kihúzni és lehetőleg teljes 
megnyugvásra elintézni. 

— Én1 előttem az lebeg, hogy kiválaszt-
juk a kereskedelemügyi és honvédelmi mi-
nisztérium egypár megbízottját és eztt a vál-
lalkozást az ő fel ügyeletükre bízzuk. (Mindén 
esetre olyan urakat fogunk kiválasztani, a 
kikben önök is teljesen megnyugodhatnak. 

Az özvegyek közül is 'többen közbeszól-
tak, hogy ők csak a honvédelmi miniszté-
riumból akarnak kiküldöttet. 

— Mindenesetre tekintettel leszünk arra, 
— mondotta gróf Tisza István, — 'hogy olya-
nok legyenek a vezetőik, akik a kellő szak-
értelem és rátermettség mellett megnyerhe-
tik az önök bizalmát is. A cél azi, 'hogy ami 
haszon egyáltalán! mutatkozik ezeknél a 
vállalatoknál, az mind az önöké legyen. — 
Igyekezni fogunk, hogy ezt a célt elérjük és 
az egészl intézményt olyan szellemben ve-
zessük, hogy az önökben is bizalmat és 
megnyugvást keltsen. Nem .szeretek arról 
beszélni, Ihogy mit tettem és .mit nem tettem, 
de mondhatom, hogy a háború özvegyeinek 
és árváinak sorsával már eddig is nagyon 

sokat foglalkoztam, és abban, ami eddig tör-
tént, volt részem. Boldog leszek, ha tovább 
haladhatok ezen az uton. 

A miniszterelnök ezután kezet fogott a 
küldöttség vezetőjével, aki köszönetet mon-
dott a megnyugtató kijelentésekért. Mikor 
a miniszterelnök eltávozott, az özvegyek há-
lás köszönet szavaival búcsúztatták. 

A küldöttség ezután' Huszár Károly 
képviselő vezetésével az ülésterem karzatára 
vonult, ahonnan egy ideig hallgatta a Ház 
tanácskozását. 

Beöthy Pál elnök féltizenegykor nyitotta 
meg a képviselőház ülését. Jelentette, hogy 
Huszár Károly sürgős interpellációra ka-
pott engedélyt a hadiözvegyek és árvák ér-
dekében. Bemutatta azután a magyarországi 
nőegyesületek szövetségének gróf Apponyi 
Albert által ellenjegyzett kérvényét a nők 
szavazati joga tárgyában. 

Jankovich Béla vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter törvényjavaslatot terjeszt 
elő a mozgósítás folytán1 tényleges katonai 
szolgálatra bevonult tanítóik, valamint aziolk 
özvegyeinek és árváinak kivételes ellátása 
tárgyában. 

A Ház engedélyt adott Sághy Gyulának 
napirend előtti felszólalásra'. Szóvá teszi, 
hogy gróf Apponyi Albert tegnap a tárgya-
lás folyamán a kérdés feltevése ci.mén fel 
akart szólani, de erre nem kapott engedélyt. 

Beöthy Pál elnök: A házszabályok ér-
telmében a kérdés feltevéséhez nem lelhet 
hozzászólni. Ha valaki ellenben a házszabá-
lyokhoz kér .szót, azt a Ház mindenkor meg-
engedheti. 

Következik az árdrágító visszaélésekről 
szóló törvényjavaslat részletes tárgyalása, a 
melyet a Ház az előadó módosításaival ugy 

általánosságban, mint részleteiben elfoga-
dott. 

A zabok—stubicai helyi érdekű vasútról 
szóló törvényjavaslat elfogadása után az 
alföldi első gazdasági vasútnak közúti vas-
nttá való átminősítéséről szóló törvényja-
vaslatot is megszavazták. 

Ezután áttértek az igazságügyminiszter 
törvényjavaslatára, amely a hadműveletek 
folytán elpusztult vagy 'megrongált Iközsé-
gekben fekvő ingatlanokkal kapcsolatos jog-
viszonyokra vonatkozó kivételes intézkedé-
sekről szól. A törvényjavaslatot Hegedűs 
Kálmán előadó ismertette és ajánlotta elfo-
gadásra. 

Báró Ghillány Imre földmivelésügyi mi-
niszter teljes részletességgel ismerteti azo-
kat a károkat, amelyeket .a', felvidéki várme-
gyék az orosz invázió folytán szenvedtek. 
Örömmel jelenti, 'hogy az összes lakosság 
ma már ideiglenes hajlék alatt van. 

Nagy elismeréssel adózik az ott lakó ru-
tén nép önfeláldozó munkájáról és hazafias 
magatartásáról. Külön felemlíti, Ihogy az 
orosz uralom alatt a rutének az orosz papok 
közreműködését nem fogadták el és ha ha-
lottjuk volt, azt is inkább éjjel, de pap nélkül 
temették e:l; akkor pedig, aimilkor az oroszok 
elvonultak és az erdőkből, vagy egyéb búvó-
helyeikről előkerültek, nem az elpusztult há-
zak felett siránkoztak, .hanem inkább afeletti 
örömüknek adtak kifejezést, hogy az oroszo-
kat sikerült elkergetni. Ez a pép — úgymond 
a miniszter — megérdemli a támogatást. 
Kéri ,a javaslat elfogadását. 

A Ház a javaslatot ugy általánosságban, 
mint részleteiben elfogadta. 

Következett ezután az igazságügymi-
niszter javaslata a csődönkivüli kényszer -
egyezségről és a csődtörvény egyes rendel-

jándékozzunk könyveket Karácsonyra!! 
Díszmüvek, háborús aktualitások, ifjúsági iratok, 
képeskönyvek l e g n a g y o b b v á l a s z t é k b a n 

Várnay LB k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n 
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