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-vájjon tanácsos-e egv ujabb lépést tenni. — 
Kéri a főrendiházat, hogy ne fogadja el Hadik 
módosítását. 

A miniszterelnök után gróf Vay Ádám 
áll szólásra. Zselénszky Róberttel polemizál, 
majd elnök szavazás alá bocsájtja gróf Hadik 
János indítványát. A főrendiház nagy több-
séggel elfogadta a miniszterelnök jelentését 
és elvetette a Hadik-féle javaslatot. 

Gróf Széchenyi Aladár az Omge kér-
vényének ismertetésénél azt mondja, hogy a 
liitbizománynak ott, ahol az a magyar nép 
terjeszkedését, szaporodását és erősödését 
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gátolja, nincsen létjogosultsága. Ha bank-
hitbizományok lesznek/meglesz a kötött föld 
minden rossz tulajdonsága és a magyar nép-
re a jobbágykorszaknál rosszabb idők kö-
vetkeznek- ^ 

Ullmann Adolf gróf Széchenyi Aladár-
ral polemizál, utána gróf Keglevkh Gábor a 
íöbbtermelésTŐl beszél. Báró Ghillány Imre 
földművelési -miniszter és Jankovich Béla 
kultuszminiszter reflektálnak az elhangzot-
takra. 

A főrendiház ülése délután fél 2 órakor 
véget ért. 
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Felierjesztés a városok közellátásának javítása érdekében 
— A városok kongresszusa az Országos Közélelmezési Hivatalhoz. — 

(Saját tudósítónktól.) Néhány trappal 
ezelőtt közölte a Délmagyar ország, ihogy a 
magyar várasok országos kongresszusának 
állandó bizottsága legutóbbi ülésén elihatá-
rozita. hogvr az idei gabonatermés lefoglalása 
és felosztása, a lakosságnak zsirral való el-
látása, illetve a sertéshizlalás országos meg-
szervezése, a tej ellátás, végül a zöldségfélék 
kötelező termelése és a burgonya kiutalás 
körül tapasztalt helytelen eljárás ügyében 
fölterjesztést intéz az Országos Közélelme-
zési Hivatal elnökéhez. A fölterjesztés elké-
szült és azt kivonatosan az alábbiakban is-
mertetjük: 

A fölterjesztés első részében a közszük-
ségleti cikkek fejkvótájával foglalkozik. Rá-
mutat. hogy az O. K- H. a városok eddigi 
iisztkontingensét leszállította s ezzel a .liszt-
jegy után élő városi lakosság helyzetét rend-
kívül súlyosbította. Az állandó bizottság fel-
szólalásának célja az, hogv a .lisztadagok le-
szállítását ne bízzák egyes helyi hatóságokra, 
hanem országos rendelettel terjesszék ezt ki 
az ország minden lakosára. Vagyis a gabona 
fejkvóta ne törvényhatóságonkint változzék, 
ha-nem országosan állapítsák azt meg, azon-
ban foglalkozási ágak szerint differenciálód-
va. Sőt szükségesnek tartja a bizottság min-
den közszükségleti cikknél - a fejkvótának or-
szágosan történő .megállapítását. 

Ezután arra a helytelen intézkedésre 
mutat rá. mely tiltja hogy a törvényhatósági 
joggal' felruházott váras lakossága vásárol-
hasson gabonát a vármegye területén. Ha 
már a lakosság részére nem engedélyezték a 
gabona bevásárlását, legalább a város mint 
testület- vásárolhasson .be gabonakészletei. 
Különben célszerűnek tartaná, ha az állani 
a termésnek csak azt a. részét foglalná le. a 
mely meghaladja az illető megye szükség-
letét. 

A sertéshizlalással foglalkozó gazdák azt 
panaszolják, hogy a takarmány rekvirálása 
folytán1 -kénytelenek a hizlalástól tartózkodni 
és igy a jövőben zsirihiánytól kell tartani. 
Ennek megelőzésére javasolja a városok 

• kongresszusának bizottsága, hogy az állam 
a takarmánnyal együtt rekvirálja a sertést is 
és gondoskodjék a sertés kilhizlalásáról. vagy 
pedig a szükséges takarmány meghagyásá-
val bízza meg a hizlalással a gazdát, és biz-
íositsa őt a hizlalt sertések átvételéről. 

A tej árának országos szabályozása a 
fölterjesztés szerint kívánt eredményre csak 
ugy vezethet, ha megszabják a tejnél is a fej-
kvótát. Szükséges továbbá a tej eladásának 
kötelezővé tétele és a tej ipari feldolgozásá-
nak korlátozása. A tejtermékek árát ugv kell 
megszabni, hogy a tejnek ilyen termékekké 
való feldolgozása ne legyen gazdaságos- Vé-
gül meg .kellene szorítani a tejnek Ausztriába 
való szállítását. 

A burgonya-mizériákon a burgonya-iroda 
rossz adminisztrációjának és a közvetítés 
megkönnyítésével akar segíteni a bizottság. 

' A fölterjesztés további részében a zöld-
ségfélék kötelező terfneléséröl szól és kéri 
a korai burgonya és korai zöldségfélék in-
tenzivebb termelésének íorszirozását és pe-
dig oly módon, hogy a földbirtok nagyságá-
val arányban kötelezővé tegyék ezek terme-
lését és a .terményeknek Ausztriába való szál-
lítását szigorú rendeletekkel korlátozzák. 

Végül az ipari cikkek árának maximá-
lását sürgeti a bizottság, amelyre két módot 
ajánl. Az egyik mód volna az árvizsgáló bi-
zottságok intézménye, amelyeknek a már 
meglevő készletek értékének megállapítása 
lenne a feladata, a másik mód pedig a legnéL 
külözihetetlenebb iparcikkekre kevésszámú 
tipus kötelezővé tétele, vagy kizárólagos elő-
állitásának a megszabása. 

Pétervár még mindig 
lázong. 

STOCKHOLM, március 21. Pétervárott 
minidéin téren gyűléseiket tartanak, tüntetnek 
a mostani kormány ellen és a szocialista párt 
programja mellett. Mivel a hangulat hatá-
rozottam a duma ellen fordul, a végrehajtó 
bizottság gátat akar vetni a tüntetéseknek, 
de .neim megy semmire, mert Pétervárott 
most a rendőrség csupa diákból áll s ezek-
nek az uj rendőröknek nincs tekintélyük. 
A duma jóléti bizottsága felhívást bocsátott 
iki a munkásokhoz, hogy álljanak ismét mun-
kába. A 'szózatnak nem volt foganat ja egyet-
len egy gyárban sem dolgoznak még ős 
csak nagyon kevés üzlet van nyitva. A jó-
léti bizottság most ujabb felhívást bocsátott 
ki. A munkások között temérdek lázitó röp-
irat forog közkézen. -Ezek a röpiratok olyan 
gyanús tartalmúak, hogy valószínűleg az el-

mozdított volt kormány párthiveinek kony-
hájáról kerültek ki. A fővárosban nagyon 
bizonytalan s ezért ideges a hangulat. A 
katonák az utcákon nem tisztelegnek felebb-
valóik előtt, minden fegyelem felbomlott a 
helyőrségi csapatokban. A zavargások kitö-
résétől kezdve hivatalos jelentések szerint 
négyezer embert öltek meg és a sebesültek 
száma hétezernél is több volt. 

Az uj orosz igazságügyminlszter 
háborús programja. 

Rotterdam, március 21. A Daily Tele-
graph pétervári levelezőjének Kerenszki 
igazságügyminiszter kijelentette, hogy Kon-
stantinápoly nemzetközivé tételének és Len-
gyelország függetlenségének (híve, (továbbá 
szükségesnek tartja, hogy Örményország 
Oroszország védelme alatt autonómiát 'kap-
jon s Finnország -alkotmányát állítsák helyre. 

A szegedi tejmizéria. 
— Cukorért és petróleumért adnak csak 

tejet. — 

(Saját tudósítónktól.) Á ftejéliLá.fás gyöke-
res rendezésétről a háború laliatt inam egyiz-
fom esett szó. Tajértokezlif fékre, pamiaszoíkiTa, 
tervekre, áaiditványdkra, interpeűMcüókira 
t-ötbb t intát és nyomdafestékeit elpazaroltunk, 
máint aliány liter víz van Szetged egy esztem-
dei 11 e j term lel ősében s az eredmény az, hogy 
már aiomsokána bekövetkezik a tej kérdés vég-
leges és leggyökeresebb lelinfiétzésc: egyáliba.-
lálba-n meirn tesz té j Szegeden, -még egy liter 
sem. Balogh Károly tanácsos, az élelmezési 
hivatal vezetője, igen értékes tervet dolgo-
zott Iká a tejimizóróiáik mogszünfiefésére. 'Erről 
ia tervről', melynek lényege az, hogy a Köz-
ponti Tejcsarnok üzemét -hatásági' kezelés ialá 
venné s ia tejcsarnok szervezeitéit -mint az élel-
mezési hivatalt egyik osztályát állítaná he, 
már (többször irtunk. Néhány hete, sőt hóna-
pokról és lehet, szó, hogy iez töoitéinit és a-zóta; 
ham történit más egyéb. Pedig minidén ösalk 
egy (nevetsége-sem. kiis dolgon fordul -meg. azon, 
hogy ia város rendes helyiséget adjon [az élel-
mezés hivatalnak, mert a mai két éléskamrá-
ból ós egy ipajtából álló 'helyiségében ,lehe-
tetlen ujabb Osztályt beállítani. 

Nem hisszük, hotgy Hemue még egy ólöl-
ínezési kérdés, melyniek megoldása oly sür-
gős lienine, minit a itejkórdés megoldása. Elte-
Ikiinitve aittól :a néhány száz liter tejtől1, mely 
a iköaöiniség egy kis töredék ének biztosain ren-
delkezésére iáM, ima rtllnes iSzagedem -állandó 
mennyiség. A behozott literek száma napról-
napra fogy, osaik laz ára növekszik. A tejter-
melők már annyira -tuJimlerészék fettiek, boigy 
hallottunk eseteket, mikor egy liter tejér t 
két koronát kértek. Ez még nem mindeuinapi 
ár, de azt hisszük, hogy hamarosan; -azzá lesz. 
Mia a. (hej rendtes piaci á ra egy -korona és egy 
korona h írsz fiűltlér, m-ig a -maximális á ra pa 
•lackokbam házhoz iszálditva 70 fillér. A piacon 
azonban nincs maximális ár , csak ha írenidőr 
tűnik feli a látóhatáron, de viszont- ekkor 
•nneigszünik a tejletadás. 

A iegszemérmetíenebb uzsorát azok a- (ta-
nyaiak űzik, akik régi, évtizedes vevőiknek 
ibózhoz szálltják a itejet- Ezek már va'lamiemy-
-nyien az egy korona hnsz filléres ár (körül 
cirkálnak éte nem csinálnak belőle tetkiismie-
reti ikérdést, Ina öfileitszterüem, pusztán egy-
szerű, de nemes elhatározásból elbafolniak az 
-egy korona negyven fillérig. Ezek a. derék és 
jóságos szivii teaiemtéseik azonban teigyób 
módját is ismerik az uzsorának. Neon elégesz-
niefk iineg a -maximálás ár kétszeresével', .ha-
nem más követelésekkel. is előállónak. Cuk-
rot és petróleumot- követelnek s osaik aminák 
•adnak tejet, aki az eillenértéket cukorban és 
peitr-óleuimlban fizetilk ki. És a, legmegdöbben-
tőbb uszora, bogy nemcsak a t ej árát, hanem 
ia cukorét és pet-róleumé-t is ők szabják mletg. 
Egy úriasszony, hogy beteg gyermekének tej-
hez jusson, kénytelen volt az egész hónapra 
kapott cukormennyiségét odaadni a tejhordó 
asszonyának, aki egyszerűen ráfogta, hogy a 
cukor kálója most nyolcvan fillér és két liter 
tejet adtott- két kiló cukorért. 

Mindezeket a (bajokat lenyhitoné tudná az, 
ha. ;az élelmezési hivatal kezébe vehetné a 
tej ellátást. Iigy 'gondoskodni lehetne róla, 
hogy a. termolök a tejet imús célokra fed ne 
használhassák, más városba el ne ..szállíthas-
sák, az íviszont a közönség kötediességei, hogy 
az uzsorát né segitse elő -és n.e támogassa, ha-
nem miniden esetben a rendőrséghez fordul-
jon. iMla azonban épen a közönség önzése az, 
mely szilárd alapot ad iaz uzsora talaja a:lá. 
Nincs olyami magas ár, meűiyet meg .ne adná-
nak és viszont ndaios olyan unagps úr. melyet 
a teOTnelokmék: ne teamé jó szivük elkérni. 


