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előtt egy sziklafej emelkedik, amelyről az 
olasz tábori őrs mindig kézigránátokat do-
bált embereire az árokba. A legutóbbi sötét 
éjszakán megrohamozta ,a sziklakupot, meg-
erősítette drót sövénnyel, de a helyzet még 
mindig módfölött feszült. Egy kis talaj/hajlat 
a .sziklafej mögött még kifürkészetlen és 
egyik legközelebbi éjszaka feladata lesz e 
hajlat titkát földeríteni. Mert a szorgalmas 
nappal, amely állások és utak építésével, 
élelem és lőszer utánpótlásával telik, mégis 
csak pihenő tulajdomkép. Éjszaka senki le 
nem hunja a szemét itt a karintiai hegyek 
havában- M. H. 

Interpellációs nap a képvi-
selőházban. 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 
A képviselőház pénteki ülését délután fél 4 
órakor nyitotta meg Szász Károly alelnök. 

Báró Ghillány Imre földművelési minisz-
ter válaszol a vita során elhangzottakra. 
Ismerteti a rendeleteket, amellyel a kormány 
a gabonauzsorát megfékezte. Foglalkozik a 
lisztárakkal, amelyek a gabonaárak emelése 
esetén1 nem volnának megtarthatók, maid 
kitér a közvetitett birtokéiadások kérdésére 
-és foglalkozik az altruista intézetek által föl-
ajánlot parcellázások 'kérdésével. Az utóbbit 
állami fölügyelet alá fogják helyezni. Kéri 
a jelentés elfogadását. 

Elnök ezután kéri a Házat, térjenek át 
az interpellációkra. 

Polónyi Géza kérdi az elnöktől, mi fog" 
'történni a. válaszolatlanul hagyott 30 inter-
pellációval? Elnök jelenti, hogy ebben a kér-
désben tanácskozni fog a kormánnyal-

Qróf Zichy Aladár véleménye szerint 
az orosz forradalommal kapcsolatban Né-
metországban oly beszédek hangzottak el, 
amellyel a magyar parlamentben is foglal-
kozni (kell. Kéri az elnököt, adjon erre a Ház-
nak alkalmat. 

Az elnök a kérdésre nem válaszol. Ez-
után áttértek az interpellációkra. 

Hódy Gyula az Operaházról interpellál. 
Kérdi, miért nem decentralizálják az Opera-
házat? 

Jmkovich Béla kultuszminiszter azt vá-
laszolja, ihogy az Operaház 1,600.000 koro-
nát kap évenkint, mégis 4—600.000 koronás 
deficitje van. A tagok fölvételénél ő befolyást 
nem gyakorolhat, ez a kormánybiztos fel-
adata. Az Operáház decentralizálásának kér-
désében egyébként egyetért Hódyval. 

A miniszter válaszát a Ház többsége tu-
domásul vette. Következett Reöck Iván inter-
pellációja. 'Reöck Iván azt kérdi a pénzügy-
minisztertől. tudja-e, hogy az osztrákok 
Ausztria és Magyarország kataszteri föl-
mérését egyesíteni akarván egységes fölmé-
rrési intézményt akarnak létesíteni- Azt kérdi, 
milyen intézkedéseket szándékozik a minisz-
ter ez ellen tenni? 

Teleszky János pénzügyminiszter rövi-
den válaszol. Nem tar t ja szükségesnek az 
osztrák és: magyar kataszteri fölméréseknek 
egyesítését. Az egységes fölmérés szükséges 
ugyan, de ezt az intézmény külön-külön 
való fentartásával is elérhetik. A Ház a vá-
laszt tudomásul veszi. 

Matta Árpád a katonai ifölmentések dol-
gáben interpellálja a honvédelmi minisztert. 

Szurmay Sándor honvédelmi miniszter, 

aki ez alkalommal tartotta meg szüzfoeszédét, 
hosszasan válaszol az interpellációra. 

— Nehéz kérdés, amiről Matta beszél, 
— mondja, — mert a fölmemtéseket egészen 
kiküszöbölni nem lehet. Itthon is harcolunk, 
itt is szükség van tehát harcosokra. Olyan 
nagy tömegről van iszó, Ihogy minden érde-
ket kielégíteni alig lehet. Mindenesetre szük-
ség van -rá, hogy a földbirtokosokat, vagy 
azok megbízottját, a gyártulajdonost, vagy 

. annak helyettesét itthon hagyják, mert ez 
hadiérdek is. Egyébként igéri, hogy a föl-
mentéseket a legszigorúbban fogya kezelni. 
Fölolvas egy rendeletet, amelynek értelmé-
ben a legénység szabadságolási kérelmét 
személyesen kell ellenőrizni és községi iga-
zolványokat és kérvényeket nem szabad kö-
vetelni. Ezt azért rendelte el, mert a sze-
gény nép tul van tértiéivé okmányok beszer-
zésével- (Élénk itetszés az egész Házban.) 

Végül kéri a honvédelmi miniszter a 
Házat, hogy akinek bármilyen visszaélésről 
tudomása van, közölje ezt vele. Az inter-
pelláló Mattat pedig kéri, közölje vele annak 
az őrmesternek a névéit, akire interpelláció-
jában hivatkozott, mint aki alantasaival 
rosszul bánik, mert nem tür meg semmiféle 
visszaélést. 

A honvédelmi miniszter általános taps-
vihar közben fejezte be a beszédét. A választ 
ugy Matta, miatt a Ház tudomásul vette. 

Gróf Pallavicini György azt kérdi, mi-
képpen szándékozik a kormány az élelme-
zést a következő 3 hónapra biztosítani. Utá-
na gróf Eszterházy Móric /kérdi a pénzügy-
minisztertől, 'hajlandó-e az adóvallomások 
tekintetében -holnap lejáró határidőt legalább 
egy hónappal meghosszabbítani? 

Teleszky pénzügyminiszter az interpel-
lációra azt válaszolja, már intézkedett, Ihogy 
az áprilisban beérkezett vallomásokat a kellő 
időben beérkezetteknek tekintsék. 

A Ház a választ Judomásul vette, ami 
után elnök a vitát megszakitotta és kisorsol-
ták az összeférhetetlenségi zsűrit. Ezután 
folytatták az interpellációk tárgyalását. 

Gróf Batthyány Tivadar egy nagy-
enyedi függetlenségi párti lap üldözését te-
szi szóvá. 

Sándor János belügyminiszter azt vá-
laszolja, hogy a főispán táviratából ugy ér-
tesült, Ihogy az a szerződést közérdekből 
mondta föl az Alsófehér cimü lapnak. A 
nyomdatulajdonos katonai fölmentésének 
visszavonása szóba sem került. A lap tovább-
ra is megjelenhet, ami pedig a fölmentéssel 
kapcsolatos fenyegetést illeti, a vizsgálatot 
ebben az irányban meg fogja indítani. 

Batthyány újólagos fölszólalása után a 
Ház a választ tudomásul vette- A Ház ülése 
este fél 9 órakor véget ért . 

Szeged—Csongrádi taka-
rékpénztár 

uj részvényei 
e l ő n y ö s á r f o l y a m o n 

kaphatók: 

May R. Miksa 
bank- és váSfóüzletében Szeged. 
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Április 15-én megnyílik a polgári 
vendéglő. 

A polgári vendéglő feláll-itásániaik -terve 
most m á r a végleges megoldás stádiumába, 
jutott. Az élelmezési tanács pénteken este 
ülést tartott, melyen megjelent Horváth Fe-
reme, a Haggenmacher étterem bérlő-je is, 
laíkivel sikerült megállapodni a vendéglő ve-
zetésére nézve. 

A polgári vendéglőt a Stefánia sétá-
nyon levő kioszkban rendezik be, ahol -napi 
/két koronáért fognak ekédet és vacsorát ad-
ni. A két koronás áriban már tizenkét deka 
kenyér is keleezáonitódik. Az étteremben « 
kiszolgálás -tekintetében amerikai rendszert 
vezetnek b e (Mindenki önmaga szolgálja ki 
magát. Természetesen kihordásra is lehet 
előfizetni. Az élelmezés rendes polgári lesz. 
-Ebédre húsos napokon 4 deci leves, négy deci 
főzelék és -nyers állapotban 15 -deka ihns já r , 
vacsorára húsféle mellékét©!, pacal, tüdő stb. 
és főzelék. Hústalan napokon hus helyét! 
tészta jár. V 

A vendéglő, vezetőjét az élelmezési hiva-
tal természetesen mindenben támogatja. He-
lyiséget, berendezést, tüzelőanygo-t és világí-
tást ingyen iboesájt rendelkezésére, főzelék-
félét pedig önköltségi áron. -Elhatározta az 
élelmezési tanács, hogy a polgári vendéglőt 
április 15-én megnyitja. Jelentkezni már le-
het a Hági étteremben, ahol hét -napra, járó 
összeget, tizennégy koronát -előre kell lefi-
zetni. A pénzért mindenki szelvényt kap, 
-melynek ellenében a -polgári étteremben ét-
kezhetik. 

Itt, említ jük különben, hogy íbáré Kürthy 
Lajos az Országos Közélelmezési Hivatal 
el-nöike arról értesitette a szegedi élelmezési 
hivatalt, hogy hüvelyeseket szabad készletek 
hiányában nem adhat, elleniben ha kell, bá-
rom. -métermázsa, halbot utal ki. 

Szinnyei Merse Félix összeférhetetlensége 
Budapestről telefonálja tudósitónlk: A Ház 
pénteki iilésén: kisorsolt összeférhetetlenségi 
zsűri Szilnlnyei Merse ügyét tárgyalta, aki 
a nagytétényi sertéshizlaló részvénytársa-
ság igazgatósági tagja é s minit ilyen (került 
ős széf é r hetet 1 e-nisé g i helyzetbe. A bizottság, 
(amelyben hat munkapárti és hat ellenzéki 
képviselő volt, hét szóval öt ellenében -ki-
mondta az összeférhetetlenséget. Az ellen-
zékkel egy horvát képviselő szavazott. A 
(zsűri határozata értelmében fölszólítják 
Szinnyei Merse Félixet, hogy nyolc napon 
belül szüntesse meg az összeférhetetlensé-
get, vagy mondjon le m-andáltumáról. 

— Személyi hir. Köszeghy Sándor miniszteri 
tanácsos a belügyminiszteri-nm gy©rmok:vé-
delmi osztályának főnöke Szögedre -érkezett 

— Az amnesztia-kérvények elintézése. 
Budapestről jelenítik: Illetékes helyen közlik, 
hogy -a király negyvenezer elítéltnek adott, 
amnesztiát. Az általános amnesztia- hatálya 
alá eső kérvények a -kabinetirodából már 
visszaérkeztek az igazságügymiiniszteriuuiha. 
és -az érdekeltek már értesítést i-s kaptak a 
kérvények -elintézéséről. Az egyéni 'kérvé-
nyek elintézése — amelyeknek száma is több-
ezer — még folyamatban van. Az igaz-ág 
üigyminiszterium a kérvényeket földolgozta. 


