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fi közélelmezési tanács a te] lefoglalásáro 
A gye rmekek és betegek s z á m á r a btefosifjákfa szükséges mennyiségeket. 

(Saját tudósítónktól.) A közélelmezési 

tanács kedden délután hat órakor tartotta 

meg harmadik iiiését. Balogh Károly elnö-

költ, megjelentek dr. Szalay József rendőr-

főkapitány, Ferenczy Béla, dr. Végman Fe-

renc és Bagdry Kálmán. 

Balogh Károly jelentette, hogy a tej el-
osztása körül utóbbi időben nagy igaz-
ságtalanságok történnek. Sok olyan -család 
van, amelynek 10—14 liter tej is jut napon-
kint, mások pedig egy pohár tejet is csak 
véres tülekedés utján tudnak megszerezni 
beteg gyermekük részére. A tej-elosztásba 
rendszert kell belevinni. Kívánatos volna ez-
ért a város területére beérkező tejmennyi-
séget közhatósági föl,ügyelet a'á vonni és 
ugyanolyan rendszer szerint elosztani, mint 
a petróleumot, vagy a cukrot elosztják. A 
tejpiacot meg kell sriintetni és utalvány-
rendszer szerint keresztülvinni a tej elosz-
tását. 

Dr., Végman Ferenc szerint a város 
annyi tejet kaphat, amennyit akar. ha maga 
veszi kezébe a íejíigy intézését. Csak utána 
kellene néznie, hogy erő-takarmányt honnan 
szerezhetne. Ha ez van, felajánlhatja az 
uradalmaknak, hogy ad a maximális áron 
erőtakarmányt, ha -az uradalom hajlandó 
tejet adni ezért, ugyancsak a maximális 
áron. 

Dr. Szalay József rendőrfőkapitány már 
a mult év tavaszán meg akarta csinálni ezt 
a rendszert. De aíbba kellett hagynia, köz-
vetlenül az uj rend életbeléptetése előtt, 
mert közben meggyőződött, ihogy ha meg-
csinálja a dolgot, a beérkező tejmennyiség 
60—70 százaléka eltűnik a városból. Jelen-
leg a helyzet, hogy a Központi Tejcsar-
nokhoz, a Gerliczy-féle tejcsarnokihoz, eze-
ken kivül pedig vasúton, valamint szekere-
ken és gyalog is és a város belt-erüietében 
levő istállókból összesen mintegv 7000 liter 
tej jön naponkint Szegedre. Normális viszo-
nyok között körülbelül még egyszer ennyi 
volt a naponkint Szegedre érkező tejmennyi-
ség. Pedig a tej igénybevétele akkor nem 
volt ekkora; nem volt ennyi kórház. Jelen-
leg a® a helyzet, hogy a délutáni uzsonna-
kávé eltiltásával 100 liter tej fölött rendel-
kezik szabadon a hatóság, ez a mennyiség 
azonban egy pár nap alatt kimerült és igen 
isok az előjegyzés is, úgyannyira, hogy a 
mikor a szegedi kávások ;a délutáni uzsonna-
kávétilalom esti 7 óráig történő megkurtítá-
sát kérték a polgármestertől, nem-csak* nem 
véleményezte ezt, de még ujabb 100 liter tej 
lefoglalását kérte. Elvileg maga is azon az 
állásponton van, hogy a hatóság minden 
ideérkező tejet foglaljon- le és a megállapí-
tott fejkvóta szerint utalványokra adja ki 
a közönségnek. Igaz az is, hogy a hatóság-
nak jogában áll lefoglalni a Központi Tej-
csarnok tejkészletét. A tejcsarnok alig is 
várja ezt, hogy megtörténjék; igy a vevői-
vel szemben fölszabadulna minden kötele-
zettség alól. A Oerliczy-uradalom -tej-csarno-
kának tejét is lefoglalhatja a hatóság. Bor-
zasztóan nagy és megfeszített munkával 
végre tudná hajtani a hatóság a lefoglalást 
a vasúton és kocsi-kon ideérkeri") tejmennyi-
ségeknél, sőt a város belterületén termelt 
tejmennyiségeknél is. Ámde. ha a termelő 
-azt hallaná, hogy itt csak cédulára adhatja 
el a tejét, vagy ipláne a hat-óságnak kellene 
átadnia azt, nem hozua Szegedre tejet. Nem 
hozná be, mert irtózik minden megállapított 
ártól, irtózik minden ilyen rendtől, de irtó-
zik attól a gondolattól is, hogy igy a -tejét 
mindennap könnyen -megvizsgálhatnák és 
könnyen rájöhetnének áljandan űzött hami-

sításaira. Inkább tótérne tehát a vajkészi-
tésre. 

— A dr. Végman ötlete nagyon jó, de 
szintén nem célravezető. A tej a legolcsóbb 
élelem és a tej árából várható jövedelemért 
az uradalom nem mondana le arról, ihogy a 
munkásainak ne tejet adjon. A város aján-
latát elfogadná ugyan, de nyomban ezután 
kifogásokkal állana elő, hogy leapadt a tej. 

— A Balogh Károly által felvetett eszme 
nagyo-n helyes, nagyon jó. Bebizonyult a 
cukornál, lisztnél, petróleumnál, hegy ez n 
legjobb megoldás. Szükség is van rá, de nem 
szabad szem elől téveszteni, hogy a tej na-
gyon problematikus dolog. Ma van, holnap 
eltűnik. Javasolja, ne határozzanak ma eb-
ben a kérdésben, hanem folytassák a meg-
beszélést. Az a legfontosabb, bogy biztosít-
sák a mai mennyiségeket. Csak, ha meg-
felelő megoldást találtak, lehet keresztül-
vinni igy a kérdést. 

Dr. Végman Ferenc csak a gyermeke-
ket és öregeket akarta tejjel biztosítani. 
Megnyugtatja a főkapitány kijelentése, hogy 
7000 liter tej jön he naponkint Szegedre. A 
gyermekek, betegek és öregek részére ebből 
könnyen- le lehet foglalni 2000 litert. 

Dr. Szalay József: Igy is lehetséges. A 
-hatóság a tisztiorvosok jelentése és a gyer-
mekek összeírása alapján lefoglaltatja az 
ezek részére szükséges mennyiséget és a 
szükséghez képest szétosztja köztük. Az 
egészségesek és felnőttek szükségleteivel pe-
dig nem törődik. 

A közélelmezési tanács Balogh Károly 
felszólalása után ugy határozott, javasolja 
a polgármesternek, hogy a -csecsemők és 
ezek táplálói, valamint a 
egész hat éves korig és a 
összeírás alapján szükséges 
lefoglalással biztosítsa. 

gyermekeknek, 
betegeknek az 
tejmennyiséget 

bekövetkezett az, amit tőlünk lehetőleg igyekeztünk 
elkerülni s amitől szerettük volna kedves, hü vevö-
közönsegünket megkímélni. Olyan példátlan módon 
drágultak 

az összes gyártási nyersanyagok, munkabérek, szál-
liíási költségek, hogy csak emberfeletti nehézségek-
kel tudjuk a Diana-sósborszeszt régi kiváló minő-
ségében és erősségében a közönségnek adni. Nem 

ember, aki nem ismerné e súlyos viszonyokat, s aki 
ne találná ily körülmények között érthetőnek, sőt 
jogosnak, hogy a Diana-sósborszesz árát újra kellett 
szabályoznunk. De ha majd elkövetkezik 

a 
és ismét helyreállanak a háború előtti állapotok, akkor 
mi is sietni fogunk érvényjpeléptetni közönségünk 
részére azokat vz eladási árakat, melyek régebben 
fennálottak. Ezidőszerint a 

kis üveg Diana-sósborszesz ára K 1.30 
"agy „ „ „ „ 3.50 
legnagyobb „ „ „ „ 7.— 
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legejodásabb hatású szer, mely egy hét alatt elmu-
lasztja a legmakacsabb fagyási is, bármilyen test-
részen. Kitűnőnek bizonyult sömör, vörösség és bőr-
viszketegság ellen is. — Próbaüveg K 2.50, eredeti 
üveg 3 50. - Vidékre postán szállitva 3 üvegnél 

portómentes. Kapható egyedül a készítőnél. 

„H A T T V Ú" 
drogériájában. 

Szegea Tisza Lajos-körut 73. Dugonics-téri sarok 
mellett. Telefon 3—41. sz. 
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Délután 3-íói este 9-ig 
tart ülést ezután a Ház. 

(Budapesti tudósít ónktól.) A képviselő-

ház keddi ülését délelőtt tizenegy óra után 

nyitotta meg Simontsits Elemér alelnök. A 

'hősök emlékének megörökítéséről szóló ja-

vaslathoz Bartos János szólalt tel először. 

Harmadik esztendeje folyik a háború — 

mondotta, — de a kormány részéről még 

semmi sem történt a hadiözvegyek és árvák 

segítése érdekében. Az özvegyek és árvák 

oly csekély segítségben részesülnek, hogy ez 

még lábbelire sem elég. E mellett még ezt a 

segitséget is csak hónapok múlva kapják 

meg, nem is említve, hogy az özvegyeknek 

maguknak kell utána járni az okmányok 

beszerzésének. Számos esetet hoz fel, ami-

kor az özvegyek a családfentartó eleste után 

15—16 hónap múlva, sokszor pedig két év 

múlva kapták meg a segélyt. 

Huszár Károly (sárvári): A behívást 

cédulákat gyorsabban kézbesitik! 

Bartos János; A városokban és a fal-

vakban vájjon mit lehet kapni 30—40 koro-

náért? Ezekben a családokban állandó ven-

dég a nyomor és az inség. Ezeken a bajokon 

a legsürgősebben segíteni kell. 

Amig a harctéren patakokiban folyik a 

vér, itthon egyesek milliókhoz jutottak. Hiá-

ba várjuk,, hogy ezek megnyissák erszényü-

ket. Az önkéntes adományok ezeknél az ele-

meknél csak apró kegyelemmorzsákban nyi-

latkoznak meg, már pedig jótékony hang-

versenyek apró jövedelmeivel a hadiárvák 

helyzetén segiíeni nem lehet. Elmondja, 

hogy a barsmegyei ebedeci jegyző milyen 

visszaéléseket követ el a had [segélyek ki-

fizetése körül; felolvassa a megkárosultak 

írásbeli nyilatkozatát. 

Sándor János belügyminiszter: Kérem, 

adja át nekem ezt az írást!. 

Bartos János: Át fogom adni. 

Folytatja a panaszos írások és jegyzö-

könyvek felolvasását, amelyek arról számol-

nak be, hogy a hadisegély kiosztása nem 

csupán egyenlőtlenül történik, hanem még 

mulasztások is vaunak a folyósítás körül. 

Ami a választói jog kiterjesztését illeti, nem 

kell tartani attól, hogy aki hősiesen harcolt 

hazájáért az ellenséggel szemben, romba 

fogja dönteni az ország történelmi múltját. 

Csatlakozik társainak határozati javaslatá-

hoz. 

Bakonyi Samu elfogadja a javaslatot, 

mert ebhen a kérdésben nem lehet pártok 

szerint különbséget tenni. Első kötelesség-

nek tartja kenyeret juttatni az itthonievők-

nek, ami pedig a jogadást illeti* az a parla-

ment kötelessége. A katonáknak meg kell 

adni a választói jogot. A jelenlegi parlament 

nem tudja megérteni a szociális gondolato-

kat, a visszatérő hősök régi előítéletekkel 

találják magukat szemben. 

Gróf Eszterházy Mihály felveti azt az 

eszmét, hogy a hősök emlékét megörökitő 

táblákat állami műhelyekben, rokkantakkal 

csináltassák s a költségeket az állam visel-

je. A hadiárvákról és özvegyekről is kellő-

képen szükséges gondoskodni. Nagy Vince 

szerint nemcsak a hősök emlékét kell meg-


