
— Szeged, 1917. január 2b. 

Elnök ezután megalapítottál a holnapi j javaslat tárgyalását. Az ülés esti 8 óra előtt 

ülés napirendjét. A Ház folytatni fogja a ki- ! véget ért. 

vételes hatalom kiegészítéséről szóló törvény 1 
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A Központi Tejcsarnok az Országos Közélelmezési 
Hivatalhoz a tejkérdés rendezéséről. 
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miután személyes kérdésben szólalt föl, ne 

foglalkozzék összeférhetetlenségi ügyekkel. 

Vékái 1 is elül a zaj és Rakovszky folytatja 

beszédét, Kijelenti, Ihogy Erdélyi Sándor ki-

vezettetett egy ügyvédet az összeférhetetlen-

ségi bizottság tanácskozó terméből. 

Fülsiketítő zaj fogadja Rakovszky sza-

vait. A képviselők újból (felugrálnak és öklei-

ket rázzák, az elnök alig bir rendet terem-

teni. 

Rakovszky István: Tisza tegnapi beszé-

déből kitűnik, hogy egyesek milliókat hará-

csoltak össze ihadseregszállitásokból. 

Most újból megismétlődik az előbbi jele-

net. Az óriási lárma percekig fart. Tisza szó-

lásra emelkedik, mire elül a zaj és a képvi-

selők általános feszült izgalomban várják a 

miniszterelnök válaszát: 

— Rakovszky azt állítja, — mondja Ti-

sza, — hogy a Ház egyes tagjai óriási va-

gyonokat harácsoltak össze. Abban, amit én 

tegnap mondtam, semmi olyan nincs, ami 

feljogosítaná Rakovszkyt, hogy állítását fen-

tartsa. Rakovszky súlyos vádakat emel 

egyes képviselők ellen. Kötelessége konkré 

váddal föllépni, mert ha ezt ne ruténné, olyan 

dolgot müveit, amit parlamentáris szóval 

nem lehet jellemezni. 

Nagy zajban emelkedett szólásra Ra-

kovszky. — A miniszterelnök engem egy lu-

gasba akart csábítani — mondta, — de én 

nem ülök fel neki. A miniszterelnök köteles-

sége, hogy saját pártjában szétnézzen. 

Ismét nagy lárma kerekedik. A jobb ol-

dalon felugrálnak a képviselők és az ökleiké 

rázzák Rakovszky felé. Szász Károly elnök 

valamit mond, de a nagy zajban elvész a 

hangja. Rakovszky ezt kiáltja: — En egyes 

képviselőket nem bántottam! 

Báró Podmmiczky Endre: — Rágalma-

zott és vagyonharácsolást emlegetett. 

Qróf Tisza István ezt kiáltja az elcnzék 

felé: — Csúnya játék, szent dolgokkal. 

Végre nehezen elül a vihar. 

Erdélyi Sándor kijelenti, sohasem mond-

ta, hogy az összeférhetetlenségi ügyek má-

sodrendűek. Az általa használt „disznóság" 

szóért a Háztól bocsánatot kér. 

Két órakor az elnök megszakítja a vitát 

és a Ház ülésének folytatását délután 4 órá-

ra tűzi ki. i 

A délid árú iilés. 

Pontban 4 órakor nyitja meg a Ház foly-

tatólagos ülését Szász Károly alelnök. Első-

nek Fráter Lóránt szólt a javaslathoz. Bírál-

ta a rekvirálásoknál tapasztalt hivatalos 

visszaéléseket. , 

Sztefényi József a munkásbiztositó-in-

tézményekről beszélt, amelyek anyagi hely-

zete nagyon aggályos. Kórházviszonyaink is 

szomorúak a németországi kóriházviszonyok-

hoz képest. A javaslatot nem fogadia el. 

Bródy Ernő a tüdővész gyógykezelésé-

ről és a tüdővész terjedésének meggátlásáról 

beszélt. A javaslatot nem fogadja el. 

Csermák Ernő a gyorsított eljárást ki-

fogásolja és azt sötétbeugrásnak minősiti. 

Kifogásolja az Országos Közéelmezési Hiva-

tal hatáskörét, amelyet tulnagynak tar. A 

közélelmezési hivatal azt 'függeszthet fel, 

akit akar, ez pedig helytelen. A javaslatot 

n e m fogadja e. 

.Saját tudósítónktól.) Ismeretes báró 
Kürthy Lajosnak az Országos Közélelme-
zési Hivatal elnökének nyilatkozatából is, 
hogy a tejellátás rendezése a legnehezebb 
közélelmezési problémák egyike. Az Orszá-
gos Közélelmezési Hivatal tudvalevőleg 
most foglalkozik ennek a nehéz és nagy 
kérdésnek megoldásával. Ezt az alkalmat 
a szegedi Központi Tejcsarnok arra hasz-
nálta fel, hogy felterjesztéssel éljen a Hiva-
talhoz, amelyben nagyon helyes szempon-
tokra hivja fel a figyelmet. A felterjesztés a 
következő: 

Az Országos Közélelmezési Hivatali 

tekintetes Elnökségének 

Budapest, 

A tejügy országos rendezése előtt bátor-

kodunk t. Cim figyelmét következőkre fel -

hivni: 

A tejtermelő uradalmaknak eltiltandó 

volna, hogy a gazdaságukban alkalmazott 

foglyok élelmezésére {tejelt használjanak, 

mert ma számtalan helyen a beteg katoná-

inknak reggel rántott levessel kell megelé-

gedniük mig a muszka foglyok kivétel nélkül 

minden uradalomnál reggelire tejet kapnak. 

A tejárak redukálása feltétlenül a ter-

melés további apadását fogja előidézni, ha 

•az élőszarvasmarba, takarmány és száraz ab-

rak ára nem maximálatik mert most különö-

sen a kisebb gazdák az áll aitálományukat, 

csábítva a magas áraktól fokozatosan és fel-

tartóztathatatlanul eladják. 

Rendeletet kellene kibocsájtan.i, liogy 

mily legkevesebb állag-mennyiséget kell na-

ponta minden tehén után a tejközpontokl>a 

beszolgál tani, mer t ma az uradalmak gazd a-

tisztjei, rokonai és jó barátai részére renge-

teg tejmennyiséget vonnak el. 

Végül pedig egyik legfontosabb és leg-

Stone szenátor közvetlen béke-
akciót sürget. ! 

Rotterdam, január 25. A Newyork Herald 

párisi kiadása washingtoni jelentést közöl, 

a mely szerint az amerikai .szenátusban 

Stone szenátor napirendi indítványt tett ar-

ról, hogy szólítsa fel a szenátus Wilson el-

nököt, hogy a hadviselő államoknál uj, köz-

vetlen békeakíciót indítson. 

Az angolok félnek Wilson 
megtorlásától. 

Hága, január .25. Az angol sajtó Wilson 

békeüzenetével foglalkozva nagy aggodalom-

mal azt olvassa ki belőle, hogy Wilson bizo-

nyos rendszabályokkal fog élni Anglia el-

len, ha útjában állana béketörekvéseinek. 

Ezek közé a rendszabályok közé tartoznék 

elsősorban az, hegy az amerikai gabonának 

és Észak-Amerika muníciójának kivitelét 

megtiltaná, valamint odahatna, hogy a dél-

amerikai államok se küldjenek hust az an-

tanténak, 

sürgősebb .dolog volna elrendelni, hogy a. 

vasúti hadiadó cimén tervezett nagymérvű 

fuvardíj-felemelés a tejre ne vonatkozzék. 

Minden legbölcsebb intézkedés azonhan 

kárba vész, a vasutaknál uralkodó szállítási 

viszonyok miatt, mert a küldemények még 

télen is rendszeresen elkésve és megsava-

nyodva érkeznek. Elrendelendő volna tehát, 

hogy az Ausztriában már általánosan hasz-

nált és bevált Wasserstcffsuperoxyd konzer-

váló szert, nemcsak szabad, hanem kell is 

használni, mert ezzel .rengeteg tejmennyiség 

a közfogyasztás részére megmenthető volna. 

iLf:gvégül pedig nemcsak a fővárosi, ha-

nem a vidéki nagyobb városok tejüzemének 

vezetőit is, a rendeletek kibocsátása előtt ér-

tekezletre kellene meghívná. 

Azt hisszük, hogy ez a felterjesztés 
számos olyan visszásságra hivja fel a figyel-
met, amelyek megszüntetése egymaga nagy-
lépés lenne a mai mizériák enylntése felé. 
A szegedi tejcsarnoknak szállító egyik ura-
dalom is tejtermelésének a felét küldi be 
csak Szegedre, mert a másik felét a nála 
dolgozó foglyok számára tartja vissza. Na-
gyon helyesen mutat rá a felterjesztés arra 
a tűrhetetlen állapotra, hogy egyes uradal-
makban tejben usznak az orosz foglyok, 
.mig a mi beteg katonáinknak sokszor csak 
leves jut reggelire. 

Különösen fontosnak tartjuk azt a ké-
rést, hogy a tejellátást szabályozó rendelet 
kibocsátása előtt nycsak a budapesti, ha-
nem a nagyobb vidéki városokban levő tej-
üzemek vezetői is meghallgattassanak. 
Hogy a fölterjesztésnek minél nagyobb fo-
ganatja legyen, a Központi Tejcsarnok a 
vidéki városok tejüzemeit megkereste an-
nak érdekében, hogy az övéhez hasonló fel-
terjesztéssel forduljanak az Országos Köz-
élelmezési Hivatalhoz. 

Három hónap alatt 470 hajót 
sülyesztettek el a német buvár-

hajók. 
Hága, j anuár 25. A Daily News vezér-

cikkben foglakozik a német buvárhajó-vesze-

delemmel és megállapítja, hogy az utolsó 90 

nap alatt az U-naszádok nem kevesebb mint 

470 hajót sülyesztettek el, 

Offenziva Monasztir vissza-
foglalására. 

Bern, január 25. Az Idea Nazionale ir-

ja: Szófiában nyíltan beszélnek a bolgár ka-

tonai körökben egy közeli nagy offenzívá-

ról, amelynek célja visspahódiani Monmztirt 

az antamTtól. 

30.000 román menekült 
pusztulása. 

Stockholm, január 25. Az Utro Rossi.i 
jelenti: Félhimtalosan harmincezer főre be-

csülik azokna a román menekülteknek a 

számát, akik az éhségtől, hidegtől és járvá-

nyoktól életüket vesztették. Eisnevhan kü-

lön temetőt létesítettek a román menekültek 
ezre számára. 


