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JT városok kongresszusa a közélelmezésről* 
— A szegedi polgármester Indítványa a zslrelíátásról. — 

— A Délmagyarorszdg kiküldött munkatársától. — 

sxüktégletek szerint s hogy a vaggonók 
megszerzésében segítse a városokat. Kérni 
fogja az állandó választmány a tej-ellátás 
biztosítása céljából azt, hogy a városok a 
környékbeli községek fölösleges tejmennyi-
ségét rekvirálhassák. 

A polgármester budapesti útját ismét 
néhány fontos és sürgős városi ügy elinté-
zésére használ ta fal. Igy a földművelési 
miniszter támogatását kérte, hogy még a 
nyáron meghatalmazás utján Gdttd! Kristóf 
által a város részére vásárölt száz vaggon 
burgonyát leszállíthassák. Ugyanis a birr-
gonyairendelet vitássá teszi a városnak a 
megvásárolt burgonyához való iogát. — 
Ugyanezt a kérelmet terjesztette 9 polgár-
mester Nagy Ferenc közélelmezési alelnök 
elé rs. Nagy Ferenc megígérte, hogy jó-
akarat tal megvizsgálja az ügyet, egyben 
közölte a polgármesterrel, hogy Szeged 
hete.nk.inti burgonya-szükségletét három 
vaggonban határozta meg áz Országos 
Közélelmezési Hivatal. Ez a rendelkezés 
fejkvóta szerint azt jelenti, hogy egy em-
ber havonkint egy kiló krumplira tar thai 
igényt. 

Eljárt a polgármester a honvédelmi 
minisztériumban is, ahol a negvvenhatosok 
visszahelyezésének kedvező elintézését sür-
gette a polgármester. A honvédéimi mi-
nisztériumban közölték, hogy a város által 
ebben az ügyben elküldött föl terjesztések 
kedvező véleményezéssel már a hadügy-
minisztériumban vannak. Egyidejűleg levél-
ben fölkérte a polgármester báró Hazai 
Samut, a negyvenhatosők tulajdonosát, aki 
a revíziós ügyek (nézése végett a Sohön-
burnnban tartózkodik, hogy támogassa a 
város méltányos kérését a hadügyminisz-
tériumban. 

A katolikusok országos békegyiiiése Budapesten. 

BudopeM, szeptember 24. 
A Magyar Márosok Kongresszusának 

állandó választmánya hétfőn délelőtt 11 
órakor a központü városháza üléstermében 
ülést tartott , amfelyen Szegedről dr. So-
magyi Szilveszter polgármester vett feszt. 
Az ülést, mely több érdekes és a városok 
szempontjából fontos ha tároza to t hozott, 
nagyobbrészt közéieJgnezési kérdések fog-
lalkoztatták. ' i 

Dr. Lukács Ödön; közélelmezési előadó 
a városok közélelmezéséről tett minden 
részletre kiterjeszkedő jelentést, amellyel 
kapcsolatosán, a megjelent polgármesterek 
véleményt mondtak a közélelmezés mene-
téről. Elhatározta a z állandó Választmány, 
hogy befolyását különösen két cél elérése 
érdekében igyekszik érvényesítem. Egyik 
volna, hogy a zöldségéi látás terén a váro-
sok ne legyenek mind ar ra utalva, hogy a 
zöldségközpont adjon engedélyt a zöidség-
szálíításra, Iranem adjon a városoknak bi-
zonyos körzetre -rekvsrátási jogot. amcr, 
körzetből minden város akadálv nélkül meg-
szerezheti a szükséges zödségnemiifeket. 
Ez a határozat Szegedet; nem érinti ere-
sebben, de annál mkább az. amely a zsir-
eiiátás rendezésére vonatkozik. Az állandó 
választmány egyhangúlag elten© foglalt ál. 
lás t annak, hogy az állam vegye kezébe a 
zsireliátást, Dr. Somogyi Szilveszter pol-
gármester az t kérte, hogy az állandó vá-
lasz tmány követelje, a Városoknak a W.zla-
lási Jogot é s hogy a Hadíterménv köteles 
legyen a, hizlaláshoz szükséges kukoricá-
val ellátni a városokat. Hozzájárul t ehhez 
a véleményhez Pécs város polgármestere 
is, ami után a választmány ezt az ideát 
magáévá is tette. 

A szén és tüzifaellátás ügyében, kérni 
fogja a z állandó választmány a kormányt , 
hogy az elosztást igazságosan vezesse a 

Budapestről, jelenük: A magyar katoli-
kusok vasárnap nagy békegyülést tartottak 
a Vigadóban. A gyűlés igen imgpozáns lefo-
lyású volt. A magyar katolikusok közül 
több ezren gyűltek össze, hogy állást foglal-
janak a pápa bókejegyzéke mellett. Az emel-
vényen az egyházi méltóságok és polgári elő-
kelőségek ültek. 

A nagygyűlést Csernoch János bibor-
uok, hercegprímás nyitotta meg. Emelke-
dett hangú, mélyen szántó beszédében a többi 
között ezeket mondta; 

— Ha az egyház i ránt közömbös, vagy 
vele szemben ellenséges politikai áramlatok 
is magukávé tették a béke programját , az 
ia az egyház hatásának köszönhető és bizo-
nyos, hogy semmiféle profán mozgalom nem 
fog eredményt, elérni, iha figyelmen kivül 
hagyja a lelkekben meggyökerezett keresz-
tény szellemet. i I ; 

— Krisztus béke-evangéliumát szakadat-
lanul hirdette é9 hirdeti az egyház látható 
feje, a római pápa, aki trónfoglalása óta nem 
szűnt meg a bókét hirdetni. Nem bocsátko-
zik a pápa jegyzékében részletekbe, mert, 
mint az egész kereszténység atyja, ragaszko-
dik mindenkor féltve őrzött semlegességéhez, 
csak irányelveket akar adni, békehajlandésá-
got teremteni és elindítani a népek képvise-
lőit a. tárgyalásra, 

— \ legbensőbb sugallatnak engedtünk. 
— folytatja tovább — mikor a mai napon 
összegyültünk, hogy békekészségűnknek és a 
szentatya iránt, érzett hálánknak becsületes 
kifejezést adjunk. A jó Isten engedje, hogy e 
megnyilatkozásnak valamivel közelebb vi-

gyen bennünket az óhajtva várt békéhez. 
A hercegprímás ezután bejelentette, hogy 

Ersberg-er német képviselő nem jöhetett el a 
gyűlésre, majd Huszár Károly képviselő üd-
vözlő táviratokat olvasott fel püspököktől, fő-
papoktól és Appowyl és Zichy miniszterek-
től. 

.Ezután gróf Maüáth József erdélyi püs-
pök szólalt fel. Beszédét nagy figyelemmel 
hallgatták. Nagy hatást keltett LHszwem 
Sándor felszólalása, aki beszéde során eze-
ket- mondta: 

— Legyetek testvérek! Az elesett hősö-
ket, kik egymás ellen harcoltak, sokszor kö-
zös sirba temetik, s volt eset rá, hogy mind-
két részről végtisztes&ógben részesültek. A 

halállal kimúlt német repülő s í r jára angol 
aviatikusok a levegőből koszorút dobtak. Em-
berek, hát csak meghalva tudtok testvérek 
lenni?! 

A nagygyűlés a pápához és a királyhoz 
hódoló táviratokat intézett, amelyeket Hu 
szár Károly olvasott fel. A pápához szóló 
távirat szövege ez: 

— Szentségednek egyik dicső emlé-
kezetű elődje, IX. -Leó, ide hozzánk, Ma-
gyarországiba, Pozsonyba jött, hogy az 
országnak a békét meghozza. Bár az Is-
ten megadná Szentségednek, hogy fára-
dozása az egész világnak békéjét mozdít-
sa elő. 

A mindenható Isten koronázza meg 
Szentséged lépését, hogy a nemzetek 

mielőbb "a megnyugtató és tartós béke ál-
dása inak ÖrVfenáhfesseűek. 
A királynak ezt a táviratot küldték: 

— Hálás és alattvalói érzülettel kö-
szönjük Felségednek, hogy országainak 
a liéke áldásait visszaadni törekszik és 
kérjük a Mindenhatót, hogy Felséged-
nek a Szentatya vezető gondolatával is 
egyező fenkőlt héket-örelrvése országai és 
az emberiség javéra sikerre vezessen. 
Beszélt még Zborag Miklós is. Gróf 

Maülálh József indítványára a nagygyűlés el-
határozta, hogy a hadsereg vezérkari főnö-
kének, a honvédség főparancsnokának és 
József főhercegnek köszönetét fejezi ki. A 
nagygyűlés Csernoch hercegprímás befejez/) 
szavai után a Himnusz elének lósével ért 
véget, 
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POLITIKAI HÍREK. 
~ Budapest! tudósítónk telefonjeleníés©. — 

(Czemín lemondását cáfolták.) A Ma-
gyar Tudósító jelenti: Néhány lap vasár-
napi számában részben Appc<nyi legutóbbi 
kihallgatásával kapcsolatban, résziben a 
külügyminiszter személyét és; politikáját 
ér i támadásokkal, kapcsolatban azt irta, 
hogy Czernin távozók a kü'iiUgyminiszteri 
székből és a külügyek vezetésében rövi-
desen változás áll be. Ezzel szemben fel-
hatalmazták a Magyar Tudósitót illetékes 
helyről annak közlésére, hogy ezek a hi-
rek .iires kombinációk, amelyeknek semmi 
alapjuk sincsen. ; 

(Magyar miniszterek tanácskozásai 
Bécsben.) A Magyar Tudósító jelenti: We-
kerle .Sándor miniszterelnök hétfőn, dél-
után tanácskozott Wimmer osztrák "pénz-
ügyminiszterrel és; báró Burián István kö-
zös pénzügyminiszterrel. Este meglátogat-
ta gróf Czernin .kü'Lügymmisztert. A keddi 
napot Bécsben tölti. A délután folyamán 
Landwehr tábornokkal hosszasan, tanács-
kozott Mezőssy és Hadik miniszterek. 
Ezután fe lkeres te Höíer közélelmezési mi-
nisztert é s vele -késő estig tanácskozott ; 
Mezőssy az éjjel visszautazott Budapestre. 

Csúnya nők — 
szépek 

Szép nők 
szebbek 

lesznek, ha arcbőrük, keblük, 
nyakuk és kezeik finomítására, 
felfrissítésére és szépítésére 
állandóan a legtökéletesebb 
bőrápoló szert: a va lódi 
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aiabaslrom-pudert 
használják. Egy kísérlet meggyőzi 
e szer csodába illő hatásáról. 

mindenüt t k a p h a t ó ! Főelárusitóhely: 

Diana Kereskedelmi Rf. 
Budapest, V., Nádor-uten 6. szám. 


