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és ezek közül 6700 embert helyezett el a 

munkaközvetítő hivatal. Szerinte az orszá-

gos intézménynek autonómiával kell rendel-

kezni, mert csak igy várható, hogy az eszme 

a gyakorlatban is megfelel a hozzáfűzött vá-

rakozásnak. A munkalkalmakat tartsák nyil-

ván és publikálják. A háztartási cselédeket 

nem kellene bevonni. 

Gróf Batthyányi Tivadar: Külön szer-

vezeteket kell felállítani az ipari-, kereske-

delmi- és földmunkások részére. Az intéz-

ményt három resztre osztják: helyi-, kerü-

leti- és országos -mimikák ö zivetifő re. A leg-

főbb felügyeletet ne a miniszter gyakorolja, 

hanem legyen az uj intézménynek tökéletes 

autonómiája. 

A miniszter délután' két órakor felfüg-

gesztette a tanácskozást; délután öt órakor 

folytatták azután az ankétet, amely több na-

pig eltart. 

A nagyváradi családi dráma 
tárgyalása Szegeden. 

(Saját tudásitónhtól.) Mindenkinek élénk 
emlékezetében lehet még az a véres családi 
dráma, amely pár hónappal ezelőtt játszó-
dott le Nagyváradon a Szaesvai-ut'cán, Kop-
l-er Antal bankigazgató, hadapród és fele-
sége között. Kopper, aki hónapokon keresz-
tül a fronton teljesített szolgálatot, a múlt év 
vég-én és januárban egyre-másra kapta a név-
telen leveleket a harctérre, hogv a felesége 
megcsalja. Februárban néhány napi szabad-
ságot eszközölt ki magának és hazautazott 
Nagy-váradra. Két napig egy szót sem szólt 
feleségének a névtelen levelekről, a harma-
dik nap reggelén azonban idegesen kérdőre 
vonta a feleségét. Az asszony isirva tiltako-
zót a vád ellen. Sző szót követett a házas-
társak között, Kopper kiabálni kezdett, az 
asszony kérlelte, de a férfi annál dühösebb 
lett. Elvakultságában egyszerre lekapta a fo-
gasról a kardját és az élesre fent karddal 
negyvert csapást mért a szerencsétlen asz-
szonyra. Koppé-mén reggeli pongyola volt, 
amely foszlányokká szakadt a kardcsapá-
soktál. A dühöngő férfit a házbeüek hivására 
elősiető Kemény Ignác rendőrkapitány két 
rendőrrel csak nehéz küzdelem árán tudta 
megfékezni. A közben megérkezett katonai 
őrjárat Koppért le tartóztat a és kihallgatása 
után néhány nap múlva a szegedi hanvéd-
keriilet fogházáb szállitoitták. Koppernét 
beszállították a fciharmegyei közkórházba, 
ahol napokon keresztül élct-hahil között fe-
küdt és csak hetek multán gyógyult fel. 

'A véres családi dráma epilógusa kedden 
pereg le a szegedi hadosztálybiróság előtt. 
A Délmagyarország munkatársa a vád int-* 
nyá-ban érdeklődött a hadosztálvbiróságon, 
ahol elmondták, hogy eredetileg gyilkosság 
kísérlete cinién emeltek vádat Kopper Antal 
hadapród ellen. Később azonban Koppérné 
visszavonta férje ellen tett előző terhelő val-
lomását, mire a vád súlyos testisértés bűn-
tettére módosult. Nem lehetetlen azonban, 
hogy még ezt a vádat is enyhíteni fogjákL 
Egyelőre még nem állapodott meg a homvéd-
ügyészség, hogy mire fogja véglegesen mó-
dosítani a vádat. 

A tárgyalásra Nagyváradról több tanút 
idéztek be, igy Kemény Ignác .rendőrkapi-
tányt, aki az asszonyt megmentette és df. 
Nemes Áron városi tisztiorvost, aki első se-
gélyben részesítette Koppernét. 

Hír szerint Kopper Antalné felgyógyulá-
sa után kibékült férjével, akivel annak sza-
badlábra helyezése óla újra együtt él. 

A szenzációs érdekesség!! tárgyalás dél-
előtt kilenc órakor kezdődik a honvédhad-
osztály bi rós á g G ye r 1 y á mos-tt te a i h el y i sé gc -
ben. A tárgyalás eredményét mindenütt nagy 
érdeklődéssel várják, annál is inkább, mert a 
véres és valódi háborús családi drámát an-
nak idején az egész ország sajtója élénken 
pertraktálta. 

Az idei termés értékesítése. 
iAz ország egész közvéleménye, főleg gaz-

daeíági. világa nagy érdeklődéssel várja) a 
•kormány rendeletét az idei termés 'forga-
lomba hozataláról és mikénti elosztásáról. 
Ebiben a kérdésiben megszólalt már minden 
illetékes faktor: az OlMlGlE, ÖMKlE, a 'TE T„ 
a malomiegyesületek képviselői és az előter-
jesztések felett a kormány rövidesen dönteni 
fog. Időszerűi tehát ezzel a kérdéssel a tavalyi 
tapasztalatokat (figyelembe véve, bővebben 
foglalkozni. 

E l kell ismerni a kormány nehéz hely-
zetét, mert mielőtt döntene, számolnia kell 
az összes érdekeltek kívánságaival. lA'bban 
mindenki egyetért, hogy a legfontosabb és 
leglelk-i ismeret esőbben bírálandó el a fo-
gyasztó érdeke, azé a szegény fogyasztóé, aki-
nek a mai nehéz, drága világban a legrosz-
szaltfe helyzete vau. Nem szabad azonban fi-
gyelmen kívül (hagyni a' termelő osztály fon-
tos és megszívlelésre méltó kívánságait az ár-
megállapítást illetőleg, mert be kell látni, 
bogy a termelés költségei, a gazdasági mim-
ikák és eszközök rendkívüli megdrágulása 
folytán tetemesen emelkedtek. 

IA termés helyes elosztása és a visszaélé-
sek meggátláisa, a, tavalyi rendszer visszás-
ságain okulva, csakis ugy történhet meg, ha 
az egész termés zár alá helyeztetek és a H a -

di terményen kiviil senki se leisfc jogosítva 
vásárölni. Meg kell vonni n bevásárlási enge-
délyeket ugy a törvényhatóságoktól, a külön-
böző vállalatoktól, magánosoktól, sőt a mal-
moktól is. 'Mert ha a felsoroltak ismét bevá-
sárlási engedélyeket kapnak, lehetetlen tiszta 
képet nyerni állandóan az ország tényleges 

készletéről és lehetetlen meggátolni a bevá-
sárlási! engedélyekkel űzött árdrágító vis-
szaéléseket is, amelyek végeredményében 
mindig a fogyasztó érdekeit érintik. T)e nip's 
•is szükség arra, bogy a iH. T.-en kiviil más 
is vásároljon. lAz egyes törvényhatóságok 
pontos szükségletét, az egész évre Szükségelt 
gabonamennyiséget a hatóságok megállapí-
tanák, a TT. T. helyi szervei' utján beszerez-
nék s a, legközelebbi malmokba szállítanák. 
A malmok azután minden egyes fogyasztó-, 
nak, vállalatnak, péknek stb. hatóság által 
kiállított lisztutalványok ellenében a lisztke-
reskedők közvetítésével a kiutalt mennyisé-
geket könnyen, fennakadás nélkül kiszolgál-
tathatják. Azért hangsúlyozom, hogy a liszt-
kereskedők utján történjék a kiosztás, mert 
ez egyrészt nagyon megkönnyíti a lebonyolí-
tást, másrészt pedig nagyon igazságtalan do-
log lenne a lisztkereskedők kizárása, mert 
hisz a.kor ők üzleteiket bezárni lennének 
kénytelenek. iHa ez a rendszer fogadtatna el, 
ugy kikerülhetetlen lenne az idegenből való 

szállitás, ami sürün okozott zavart a kése-
delmes ideérkezós miatt, továbbá a fuvarkölt-
ségek, beszállítási és egyéb költségek elesnek, 
ami ismét a fogyasztó előnye lesz. Ez a rend-
szer kielégítené az összes érdekeltek jogos kí-
vánságait. f ia bárki is a H. T.-en (kiviil 
bevásárlási engedélyt kapna, az csak külön-
böző visszaélésekre adna alkalmat és elő-
idézné a háborúban teljesen felesleges és ha-
tározottan káros versengi és a m a x i m á l i s 

árak eléggé ellen nem őrizhető kijátszását. 
Mért Iha például egy tarhonyagyárosnak ad-
nak bevásárlási engedélyt, az nem fog törődni 
azzal, ha drágábban is kap majd gabonát, 
még mindig keres eleget. Ugyan igy vagyiunk 
a malmokkal is. Tavaly 30 kilométeres körze-
tekben vásárolhattak, de legtöbben átvették 
a törvényhatóság bevásárlási engedélyét, 
melynek alapján jóval nagyobb területeken 
vásárolhattak és egyesok -ugy játszották ki 
a maximális árakat, hogy a közvetítő keres-
kedőknek két, sőt bárom koronái jutalékot 
adtak métermázsánk int és ezzel erős ver-
senyt okoztak a. H. T.-nelk, amely csak egy 
koronái jutalékot adott bizományosainak és 
ebiből kellett nekik az ö«szcs felmerült ki-
adásokat, mint raktározás, koicsilfnvar =tb. fe-
dezni. Elégedjenek meg a malmok az őrléssel, 
az is elég jó üzlet számukra. 

(Fontos speciális szegedi kérdés a tar-
honyayyártás ügye. Tavaly mindenkinek ad-
tak bevásárlási engedélyeket, akik azelőtt 
soha tarbonyakészitéssel nem foglalkoztak 
és igy tekintélyes lisztmennyiséget vontaik el 
a fogyasztástól, ugy, bogy a tarhonyagyár-
tást már február elején teljesen beszüntetni 
kellett. Ezt az iparágat eltörölni nem sza-
bad, mert egyrészt tarhonyára szükség van, 
másrészt pedig számos tarhonyakészitőt tenne 
tönkre, akik ezzel háború előtt is iparszerben 
foglalkoztak és nagy költséggel fen tartott 
üzemmel rendelkeznek. Minden esetre azon-
ban itt is előre kell meghatározni az >e célra 
szükségelt gabonamennyiséget „és a készlet-
hez képest mint lisztet kutatni. 

Rá kell tehát a IT.T.-re Húzni a termés át-
vételét és teljes lebonyolítását, az bizonyára 
meg fog felelni az idén is hivatásának őr iád 
szervezettséggel, háromszáz fő- és hétezer al-
bizományossal várja az idei szezont és ki fog 
elégíteni minden kívánságot. 

lAmi az ármegállapítást illeti, a tapasz-
talatok mutatják, bogy a, tavalyi prémiumos-
renidszer nem vált be. Minden termelő termé-
szetesen arra törekedett, hogy minél maga? 
sahb áraknál szállíthasson és ezáltal olyan 
tumultus (keletkezett, bogy a nagy malmok 
és bizományosok nem győztek a megbízások-
nak eleget tenni. Másrészt meg a minő-ég is 
szenvedett a gyors és igy nem alapos munka 
miatt. Ha az árifelemelés feltétlenül szükséges, 
ugy emeljék fel az árakat, de az egész évre 

egyöntetűen ós a termelőknek csak annyi ga-
bonát. hagyjanak meg, amennyi a gazdasági 
szükséglet és a vetőmag szükséglet céljaira 
feltétlen ke 11. Az ármegállapításnál egyéb-
ként figyelemmel kell lenni a Romániával 
és Bulgáriával folyamatba levő gabonavásár-
lási tárgyalásokra. 

Rendkivül fontos még az erőtakarmány 
kérdésének rendezése, mert módot kell nyúj-
tani a sertéshizlalásra, hogy igy többek kö-
zött a zsír-kérdés is megoldható Jegyen. .Bár-
hogyan is fognak az illetékes körök e kérdés-
ben dönteni, tény az, hogy tenni kell valamit 
a rettenetes zsir drágaság enyhítésére. 

'A terméskilátások a hivatalos közlések 
és magán jelentések szerint általában kedve-
zők az országban és igy minden remény meg-
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