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Indítvány a hústalan napok 
eltörlésére. 

Dr. Gerle Imre törvényhatósági bizottsá-
gi tag indítványt nyújtott be a váirasd tanács--
ilioz, amelyben azt javasolja, Ihogy a huistalain 
napok eltörléseért irjon fél a város a /kormány 
hoz. A gazdasága szákavatottsággal megin-
dokolt inditványt itt közöljük: 

Tekintetes Városi Tanács! /Ellenségeink 
kiéheztetén politikája arra kényszeritett ben-
nünket, hogy a rendelkezésünkre álló é'Ielmi-
iszerforrásokika 1 a nélkülözésig menő takaré-
kossággal bánjunk s .igy a (hadsereg és a la-
kosság élelmezését a háboru beláthatatlan vé-
géig biztosiunk. A kormányhatóság megfe-
lelő intézkedései folytán ez sikerült is és ma 
már legel/fogultabib ellenségeink sem merik 
hangoztatni p kiéheztetési podiHika sikerét. 

A kormány/hatóság lkét hústalan napot 
rendelt heten/kint és a szarvasmarhák levá-
gását szigorú intézkedésekkel korlátozta. Ez 
egyrészt, azt a célt szolgálta, liogy a táplál-
kozásra szolgáló állatállományt . b e l á t h a t ó 
időre: beoszthassuk és iiuonség ne álljon he; 
másrészt azt, hogy megmaradjon annyi te-
nyészállat, amennyi a háboru után szüksé-
ges, hogy a régi állatállományt visszapótol-
juk és állattenyésztésünket tovább fejleszt-
hessük. 

A hústalan napóik: elrendelése' feltétlenül 
helyes intézkedés volt az akkori viszonyok 
mellett. Azonban azóta a helyzet lényegesen 
megváltozott. A hústalan /napok tartása és 
az a körülmény, hogy a hiisd/rágaság foly-
tán a szegényeibb emberek húsételekkel a hn-
SKis napokon .sem igen élhetnek, ma már oly 
állapotott teremtett, hogy az ország sok me-
gyéjében a hústermelő állatállmány lényege-
sen nagyoló), mint o háboru előtt volt. 

Az állatállomány szaporodását a fentie-
ken felüli előidézte az is, hogy az indokolat-
lanul magas jószágárak folytán a spekuláció 
reávetette magát a jószágtenyésztésre. Olya-
nok. kik békében állattenyésztéssel soha nem 
foglalkoztak, ma tenyészeteiket tartanak fenn 
és a jószágtenyésztésseil foglalkozók nagyobb 
része állatállományát nemhogy csökkentet.;© 
volna, hanem szaporította. A statisztika meg-
mutatja, hogy egyes megyékben a hnst Iter-
melő állatálomány ma 30%-al több. mint a 
béke idején. 

IA jószágállomány ezen nagy szaporo-
dása. a mostani háborús viszonyok mellett 
igen nagy veszély trejt magában. Ugyanis a 

| felszaporodott állatállomány jó részben ugyan 
azt. a mag rakat fogyasztja. mely emberi táp-
lálkozásra is alkalmas és igy elvonja azt az 
emberek élelmezése elöl. Ha ál latállomány un-
kát most oly mennyiségre leapasztanánk 
/amennyire azt a hálvorus állapot és .a jövő 
állattenyésztése megengedi, akkor oly nagy 
-mennyiségű termény szabadulna fel. mely 
elegendő volna több millió ember táplálá-
sára. 

/Tgaz ugyan, hogy gabonát jószággal 
megetetni szigorúan tilos, de azért nap-nap 
után látjuk, liogy a termelők a szigorú tila-
lom dacára, azért, hogy állatállományukat 
megtart hassá k, a jószágokkal az emberi tá p-
lálkozásra szánt magvakat etetik meg. /Ezt a 
kihálgási bíróságok statisztikája is igazolja. 
De ezenkívül a zabból, árpából és kukoricáitól 
a felszaporodott állat állomány oly nagy 
mennyiségei fogyaszt el, hogy ha annak egy 
részét az állatállomány csökkentése folytán 
felszahad.itju/k, nagy mennyiségű termény 
fogja a lakosság ellátását könnyebbé tenni. 

Amig ezek szerint hústermelésünk majd-
nem fölös eredménnyel dolgozik, addig ke-
nyér és ,liszt ellátásunk napról-napra nagyol* 
/nehézséggel küzd. Ennek következtében az 
azelőtt szükségesnek mutatkozó hústalan na-
pokat a mai viszonyok közt fen tartani nem 

. célszerv. 
A hústalan napok eltörlésével és az ezzel 

kapcsolatos állatállomány csökkentésével 
nemcsak nagymennyiségű /kenyér és liszt/ké-
szítésre alkalmas anyagot mentünk meg aa 
emberi táplálkozás részére, de az emelkedő hus 
fogyasztással a lakosság kenyér és lisztszük-
ségletét is csökkentjük, mert a mostani hús-
talan napokon a lakosság kénytelen fokozot-
tabb mérték/ben fogyasztani a kenyeret és 
lisztet. Ez is egyik oka a lisztinsógnek. 

Az előadottak állapján a hústalan na-
poknak ez idő szerinti eltörlését közérdekű-
nek tartom, miért is kérem, hogy méltóztas-, 
sék a következő inditványt a legközelebbi 
közgyűlés elé pártolólag előterjeszteni: 

„Indítványozom, hogy .a közgyűlés foglal-
jon állást a hústalan napoknak további ren-
delkezésig való eltörlése mellett s ez értelem-
ben irjon fel a IkormányfhatóeágKoz és e fel-
irat támogatására kérje fel a többi törvény-
hatóságokat, Tisztelettel: dr. Gerle Imre. 
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A nagyváradi mozgószinházak 
városi kezelésben. 

(Saját tudósitónktól.) Nagyváradnak há-
rom nagy mozgófényiképszinháza van. /Mind 
a három mozgószinház kitűnő üzleti vállal-
kozás, A város tárgyalásokat folytatott a 
rnozgószíinházak tulajdonosaival, hogy a 
mozgószinházakat városi kezelésbe vegye át. 
A tárgyalások, mint értesülünk, eredménnyel 
végződtek és igy rövidesen mind. a három 
mozgóképszínház városi vezetés alá kerül. 

A város és a mozgószinházak között kö-
tendő szerződésnek koncepciója a következő: 

Amennyiben az Apolló, Vigadó és Urá-
nia mozgófénykép színházak üzemben tartása 
és üzletszerű kihasználása érdekéiben egy, a 
város vezetősége és a város irányitásának 
lüztositása mellett ' „Városi mozgófénykép 
színház r.-t." címmel részvénytársaság alakít-
tatnék és pedig 500.000 korona alaptőkével, 
ugy ez esetben az emiitett színházak összes 
leltár szerinti berendezései, felszerelései, to-
vábbá üzemhentartási célokra szükséges bér-
leti és más kizárólagossági szerződéseket kö-
telesek a 'részvénytársaságnak átadni, illetve 
átruházni. 

A város által megalakítandó részvény-
társaságban a város 300, egyenkint 1000 ko-
rona névértékű részvényjegyzéssel, összesen 
tehát 300.000 korona, kötelezettséggel venne 
részt, amely 300.000 koronát készpénzben a 
megalakításkor a jelenlegi tulajdonosoknak" 
ki kell fizetni. 

A részvénytársaság 200 darab 1000 koro-
nás névértékű részvénye a jelenlegi tulajdo-
nosok 'birtokában marad, amely részvényeket 
1.927. év január l-ig el nem adhatják, az eset-
ben, ha a város a jelenlegi tulajdonosokat a 
részvénytársaság további igazgatásával meg-
bizi/á. A' Jjel/emlegi /tulajdonosok [birtokában 
maradt 200 darab részvény/bői 1901. óv juiliux 
1-én joga lesz a. városnak 100 darab részvényt 
átvenni és pedig ha a részvények osztaléka 
15 százalékot meg nem halad, akkor n é vértek-
ben. ha pedig a részvények évi osztaléka 15 
százalékot meghaladta, az esetiben a részvény 
1000 korona névértékéhez .15 százalékon felüli 
osztalék tőkésítve lesz hozzászámítandó. 

A jelenlegi tulajdonosok a város tulaj-
donában levő részvények után 1927. évi ja-
nuár l-ig 15 százalék minimális osztalékot 
garantáltak. Ezen kötelezettségekkel szem-
ben kikötötték maguknak, hogy a részvény-
társaság igazgatóságába mindketten bevá-
lasztatna'k és 'amenyihen az üzlet igazgatásá-
val megbízva, lennének, évenként minimáli-
san egyenként 10—.10.000 korona fizetést vagy 
megfejelő 11 aszón részesedést kapjanak. Az 

igazgatói fizetés és haszonrészesedés nagy-
ságát a részvénytársaság igazgatósága állapí-
taná meg. 

A részvénytársaságnak elnöke a város 
polgármestere lenne, a városi tanácsnak lkét 
tagja beválasztatnék az igazgatóságba és a 
felügyelő bizottság elnökségét a város főszám 
vevője töltené be. A további részleteik meg-
állapitása a városi tanács, illetve a törvény-
hatóság belátására tartatott fenn. 

Reális számítások alapján megállapítot-
ták, hogy a városnak a mozgószinházak 
évente 45.000 kóronát jövedelmeznének. Eb-
iből leütve a részvények lombardirozása után 
fizetendő lömibardkamatokat, a város 27.000 

» 

korona évi tiszta jövedelemhez jutna a. moz-
gószinházak átvételével, mig maga a városi 
vágyon a befektetett 300.000 korona névértékű 
részvények utján 400.000 koronával gyara-
podnék, mert egy darab 1000 koronás névér-
tékű részvény értéke már a kibocsátás 'pilla-
natában 2200—2500 koronára emelkednék. 

A mozgószinházak átvételével a város 37 
rokkantnak tudna, állást adná. A jelenlegi 
mozik üzleti helyiségeinek értéke és a film-
kizárólagossági jogoké meghaladja a negyed-
milliót 

— A királyi pár pénteken Budapestre 
érkezik. Budapestről telefonálja tudósítónk: A 
királyi pár pénteken, délután a keleti pálya-
udvaron Budapestre érkezik és szombat dél-
után utazik vissza. 

— Ghillány és Kiírthy Bécsben. Bécsből 
jelentik: (Báró Ghillány Imre földinivelésügyi 
miniszter és báró Kiirthy Lajos, a Közélel-
mezési Hivatal elnöke Bécsbe érkezett. Báró 
Ghillány m<a reggel kiutazott Badenhe és kü-
lön kihallgatáson jelent meg- a király előtt. 

— A miniszterelnök Budapesten. Buda-
pestről jelentik: Gróf Tisza István miniszter-
elnök, aki a húsvéti ünnepeket Geszten töltötte, 
ma reggel dr. Kéblovszky-Mayer Lajos minisz-
teri titkárral visszaérkezett Budapestre. 

— Back Bernát kitüntetése. Három-négy 
.hónapja lehet, 'hogy begavári Back Bernát a 
harctéren teljesít szolgálatot, és már a máso-
dik kitüntetés disz© éri. A mi vitézségi ér-
münk után, most megkapta a német vitézségi 
érmet a vaskereszt szalagján. 

— A főrendiház ülése. Budapestről jelen-
tik: A főrendiház csütörtökön délelőtt báró 
Jósika Samu elnöklésével ülést tartott. Az 
elnök megemlékezett Bohus Zsigmond és her-
ceg Odesealchi Zoárd Jenő haláláról, továb-
bá Krobatin tábornok lemondásáról. /Napi-
rend előtt gróf Zselenski Róbert szólalt fel 
és ezeket mondta: A főrendiház legutóbbi, 
március 31-iki ülésén gróf Vay Gálán- beszé-
dében azt, mondta, liogy nekem nincs jogom 
a radikális választójogot, támadni. Vaynak 
nines igaza, mert én a Khueu-kormánynak a 
főrendi házban való /bemutatkozásakor mon-
dott /beszédemben azt mondottam, liogy 
Khuen választójogi programját, nem helyes-
lem/ és a. választójog kiterjesztéséről szóló 
tör vény javaslatot nem támogatom. Nekem 
tehát most. is jogom van a választójog kiter-
jesztése ellen beszélni. Gróf Vay Gábor ele-
adta, hogy ő azért támadta meg Zsehmszkiv, 
mert ez azt állította, hogy az ellenzék részé-
ről perli dia a Károly-keresztes katonák ré-
szére a választójogot követelni. Az én állás-
pontom szerint sók/ka.l nagyobb períklia, hogy 
azokat, akik a latifundiumot életükkel és vé 
riikkel védelmezőik, kizárják a választójogból. 
Ha a kegyelmes urnák joga van a választó 
jog ellen állást foglalni, tudhatja, hogy a Kő-
iről y-ker észt esek választójoga folytán nagyobb 
lmja nem származhatiik, mert hiszen Zse-
lenski kegyelmes ur itt ül, e házban és pedig 


