
1917. fcbrttár Ü. 

(Jj áruk a közélelmezési hivatalban. 
(Saját tudósítónktól.) A közélelmezrá ke- l 

vés embernek a gondja, de majdnem minden- | 

ki a közélelmezési hivataltól várja a fenn- i 

akadás nélkül való közellátást, (El vitáz/hatat-

lan tény, hogy a város közigazgatásának a 

főiitőere most a közélelmezési hivatal, amely 

szerintünk, még eredményesebben végezhet-

né a feladatát, ha a hivatal megfelelő helyi-

ségekkel és munkaerőkkel rendelkeznék. Na-

gyon sürgős é> nagyon szükséges, hogy ez a 

rendkívül fontos hivatal mielőbb -megfelelő 

helyiségben nyerjen elhelyezést és hogy 

valamennyi szükséges munkaerő minél 

előbb rendelkezésére álljon. -Csak igy és 

ez esetben fejthet ki a köz érdekében megfe-

lelő munkásságot, aminek minél nagyobb és 

előnyösebb eredményeit várja a város közön-

eége, 

Érdekes tünet, bogy inas tanában már 

-mind kevesebb panasz hangzik el a -közélel-

mezési hivatal ellen,, de miután a panasz 

emberi szokás, a panasztevések a kereskedők 

és a közönség ellen irányulnak. A közönség 

panaszkodik a kereskedők ellen, hogy nem 

szabályszerűen szolgálják ki, a kereskedők 

pedig a közönség ellen, hagy /a szabályszerű 

kiszolgálást megakadályozzák, vagy késlel-

tetik. Ez az állapot késztette a közélelmezési 

hivatal vezetőségét arra, hogy felhívja a 

közönséget, hogy bármily irányú panaszuk-

kal, -minden nap délután 5—6 óra közt sze-

mélyesen jelenjenek a közélelmezési hivatal-

ban, ahol orvoslás céljából előadhatják jo-

gos panaszaikat, 

A közélelmezési hivatal ez uton is -felhív-

ja, a ti$z\kvi$ élőket, bogy akiknek szénre mul-

hatatianul szükségük van, jelentkezzenek és 

a szükséges szene® arányos elosztásban, meg-

kaphatják. A rég várt szemes borsó is meg-

érkezett és csütörtökön délelőtt 11 órától kez-

dődőleg a kereskedők utalvány ellenében 

-már kiárusítják. 50 métermázsa borsó érke-

zett, amelynek kilóját a kereskedők 1 koro-

na 30 fillérért árusíthatják. Minden család-

tagra egy negyed kiló borsóra iád utalványt 

— a bevásárlási könyvecske felmutatása 

után — a közélelmezési hivatal. 

Egy héten belül 100 métermázsa tengeri-

korpát kap a város. Mi-helyest a -korpa meg-

érkezik, a közélelmezési hivatal értesíteni 

fogja az állattartó gazdákat, hogy szükség-

leteiket arányosan beszerezhessék. A- korpát 

csak állattartó gazdák kaphatják, -még pedig 

-malaconként 5 kilót, tehenenként pedig 10 

kilót. Az utalványok annak idején -a közélel-

mezési hivatalban lesznek beszerezhetők, 

még pedig a járlat-levél bemutatásával. 

iHirt adhatunk -arról is, hogy a -közélel-

mezési hivatal ismételt sürgetése a Szén-

elosztó-bizottság kilátásba helyezte a szén-

nek, a Haditermény-társaság a méznek, a 

iBurgonyia-központ a burgonyának -mielőbbi 

elküldését, mig az Államvasutak igazgató-

sága kijelentette, hogy a város által vásárolt 

fának elszállítására vonatkozólag -a szüksé-

ges intézkedéseket megtette. 

iHa az ígéretek beváltást nyernek és a 

kijelentések nem puszta szavak lesznek, az 

esetben a város közellátásában nem -fog szük-

ség mutatkozni és akkor csak az lesz kívána-

tos, hogy az árak megfelelők legyenek és eb-

ben a tekintetben is szolgálják a vásárló kö-

zönség érdekeit. 

Mikor az ellenzék nem akar a kormány ellen szavazni 
— Interpellációs nap a Házban. — 

(Budapesti 'tudósítónk telefonjelentése.) 
A képviselőház mai ülését délután negyed-

négykor nyitotta -meg Szász Károly alelnök. 

Bemutatta a miniszterelnök átiratát a hon-

védelmi minisztérium vezetésében beállott 

változásról. Ezután Polónyi Géza szólalt fel; 

kijelenti, hogy a volt miniszter megérdemli, 

hogy távozásakor méltó módon emlékezzék 

meg -róla a Ház. Bár az ellenzéket nagy 

politikai ellentétek (Választják el a kormány 

tagjaitól, mégi-s mindenkinek él kell ismerni, 

hogy báró Hazai Samu kiválóan töltötte be 

hivatalát és igazán első honvédje volt az 

országnak. Az egész Ház meleg háláját tol-

mácsolja a távozónak. (Helyeslés.) 

Az elnök bejelenti, hogy gróf Almássy 
László és gróf Bethlen József a Ház hozzá-

járulásával lemondanak az összeférhetetlen-

ségi bizottságban /viselt tagságukról. A Ház 

a jelentést tudomásul veszi. Szobieczky Sán-

dor az igazoló bizottság előadója jelent® 

hogy Zsembery István mandátumát -a bi-

zottság igazoltnak jelenti ki. Ezután rátér-

tek a inapirendre, a kivételes hátalom 'kiegé-

szítéséről szóló miniszterelnöki jelentésnek 

a tárgyalására. 

(Sztárényi beszéde.) 

Szterényi József beszédét az erdélyi 

betöréssel kapcsolatos mulasztásokkal kezdi. 

Magában Brassóban tiz és fél -millió korona 

a kár. Legsúlyosabb veszteség érte a tiszt-

viselőket és a vasutasokat. A megyében áz 

állatállomány fele elveszett. Felszólítja a 

kormány® hogy határozza el magát az er-

délyiek kártalanítására. Azt -tapasztalja 

egyébkén® hogy a kormány a képviselőházat 

semmibe se veszi. A hadifcölcsönök ered-

ményéről, a kamatokról a kormány közlést 

nem tesz. A hadikölosönök összege tiz mil-

liárdra becsülhető és ezenkívül hat milliárd-

nyi függőkölcsönnel dolgozunk. A valutánk-

ról sem hallott még semmiféle közlést sem. 

-Mig Németországban Helififeriah őszintén tá-

jékoztatja a birodalmi gyűlést a béke utáni 

gazdasági kérdésekről, addig nálunk azt hi-

szik, hogy minden el vian intézve, (ha uj 

adókkal terhelik m,eg a közönséget. 

Az iparunkat válság fenyegeti. Az ipa-

rosok egymásután lemondanák engedélyük-

ről. A központok nem egyebek, mint ár-

drágító helyek. Airmerika beavatkozása ese-

tén iparunk el lesz zárva a nyersanyagok 

beszerzésének lehetőségétől és valóságos 

katasztrófának ,néz elébe. Megemlékezik az 

élelmezési mizériákról. A kormány -megfon-

tolt, tervszerű intézkedéseket tegyen. 

Szterényi ezután -szünetet kért. Majd 

szünet után folytatta beszédét. Támadja a 

Haditerményt. Legalább négyszer annyi 

költséggel dolgozik, mint i* német Haditer-

mény, amely sokkal nagyobb intézmény. A 

hadinyeresége kétszáz százalék. Azután bí-

rálja a mérleget. Titkos tartalékokkal dol-

goznak, /mert , nem merik nyilvánosságra 

-hozni a horribilis nyereséget. Határozati ja-

vaslatot nyújt be, hogy ,15 tagu bizottságot 

küldjön ki a Ház a Haditermény felülvizs-

gálására. , A kormány pedig terjesszen be 

javaslatot, amelyben részletesen körülírja a 

központok jogkörét. Sürgeti -továbbá az 

iparcikkek makszimálását. .Németországban 

az élelem 40 százalékkal olcsóbb, mint -ná-

lunk, de itten hatóságilag, mesterségesen 

hajtják fel az árakat. A jelentést nern veszi 

tudomásul. -

(Az inferpeUdáók.) 

A Ház ezután rátért az interpellációk 

tárgyalására. Holló iLajos -az ujabb külpo-

litikai nyilatkozatok tárgyában interpellál. 

A borzalmas pusztulás közepette meg kell 

barátkozni mindenkinek az általános le-fegy-

verkezés -gondolatával. A magyar nép, a 

•háborúban aránytalanul kifolyt vére árán, 

megérdemli, (hogy ne, mint a színes kato-

nák, idegen vezetés alatt küzdjön. , 

Rámutat arra, hogy a béketörekvések 

megvalósulása érdekében szükségesnek 

tartaná, ha a tartós béke alapfeltételeit egy, 

a parlament által kiküldött bizottság a kor-

mánnyal megvitatná, hogy szövetségeseink-

kel egyetértésben, alkalmas időpontban 

megtehessük békeajánlatunkat. Kifejti, hogy 

Magyarország érdekeit meg kell védel-

mezni. Németország csak -támogatást kér, 

de a magyar törekvéseket: az önálló vám-

területet és magyar hadsereget nem sza-bad 

hangoztatni. 

Kérdi, hogy hajlandó-e a miniszterelnök 

odaíratni, hogy a parlamentek a békéről ta-

nácskozzanak, hogy a békekötés mielőbb 

bekövetkezzék. , 

Gróf Tisza István: Tiltakozik az ellen, 

mintha a háború nem ellenünk elkövetett 

gonosztett eredménye lenne, (hanem a né-

met hódító politika következménye. Érti, 

hogy ellenségeink ezt hangoztatják, de nem 

érti, hogy akad a magyar parlamentben 

valaki, aki igy állítja be a tételt. 

A miniszterelnök ezután védelmezi Né-

metország gyarmati politikáját. Nem mi 

vagyunk, akik hódítani akarunk, hanem el-

lenségeink -marakodnak területdarabok fe-

lett. Tartós béke csak akkor lehetséges, ha 

senkire sem kényszerítenek idegen uralmat, 

mert ilyen esetben a revans-gondolat ismét 

felied. 

(Az ellenzék kivanul a teremből) 

Holló Lajos reflektált ezután a minisz-

terelnök válaszára. Mielőtt azonban szava-

zásra került volna a -sor, a néppárt, az al-

kotmánypárt és az Apponyi-párt kivonult az 

ülésteremből. A jobb oldal ezt élénk derült-

séggel nézte és átkiáltottak többen Hollóék 

f elé: 

— Hol van a többi ellenzék? 

A Ház tudomásul vette a miniszter-

elnök válaszát. A folyosón Justh János meg-

kérdezte Rakovszkyt, hogy miért tértek ki 

a szavazás elől. Zichy és Rakovszky erre 

azt felelték, hogy bár nem helyesük Holló 

felszólalását, mégsem akartak Tiszával sza-

vazni. Közben Holló is megérkezett és a 

képviselőknek kijelentette, hogy a miniszter-


