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Rizst; kölest es árpagyöngyöt utalt ki a miniszter 
az állami tisztviselők részére. 

— A beszerzési csoport fogfa szétosztani. — 
(Saját tudósítóiétól.) Az állami és vá- | 

rosi tisztviselők beszerzési csoportja — hat | 
hónapi hiábavaló kisériciezés után — végre | 
megkezdheti működését. A kormány ugyan-
is, ugy látszik, hozzálátott annak a program-
jának beváltásálhoz, hogy a beszerzési cso-
portok utján a tisztviselőket természetbeni 
ellátásban részesiti. Erről tanúskodik gróf 
Hadik János közélelmezési miniszternek táv-
irata, amelyet a szegedi beszerzési csoport 
ratázőbizottságáhez küldött. A távirat, amely 
alkalmas arra, ihogy a beszerzési csoport 
tagjait megnyugtassa, a következő: 

'Állami tisztviselők beszerzési csoportja 
Szeged. 

A szegedi beszerzési 'csoport részére a 
Haditermény utján 1200 kilógnám kölest. 
1ÍG0 kg. árpagyöngyöt és 2300 'kg. rizst 
utaltattam ki. Átvétel iránt forduljanak 
IladiterménySiez. 

Közélelmezési miniszter. 
Az intézőbizottság a miniszter táviratá-

nak átvétele után nyomban megtette a szük-
séges intézkedéseket Táviratot intézett a 
Haditerményhez, hogy a kiutalt élelmiszere-
ke t a szegedi beszerzési csoport részére le-
szállítsa. Ezt megelőzőleg, mint már jelen-
tettük, a kormány a beszerzési csoport tag-
jainak 500 métermázsa burgonyát utalt ki, 
amelynek vételárát, 13.500 koronát a be-
szerzési csoport a Burgonyaközpoutnak már 
megkiildötte. A kiutalt élelmiszerek, ha ide-
jében megérkeznek is, még korántsem elégí-
tik ki ugyan a beszerzési csoport tagjainak 
szükségleteit, de már az is eredmény, hogy 
a beszerzési csoport abba a helyzetbe kerti!, 
h ö g y d i g j a í t — ha szűkösen is — elláthatja 
egy- kél életsziikségleti cikkel. A közélelme-
zési miniszter távirata alapján remélhető, 
hogy a ,közélelmezési minisztérium a jövő-
ben fokozottabb mértékben fogja felkarolni 

BÉCS, november 23. Seidler miniszter-
elnök a Reichsrat pénteki ülésén Stanek 
képviselő és társainak Wekerle miniszter-
elnök által a magyar képviselőházban tett 
nyilatkozata ügyében beterjesztett inter-
pellációjára a következőket válaszolta: 

— Stanek és társainak kérdésében Ígé-
retekről van szó, amelyet az osztrák kor-
mány tett a magyar kormánynak. Kijelen-
tem, hogy ígéretet nem volt semimi oka 
tenni, azonban ismételt alkalmakkor nem 
mulasztotta el a magyar miniszterelnök úr-
ral szemben jelezni azt a'z álláspontot, a 
melyet az osztrák kormány az általa fel-
v eteti közjogi 'kérdésekben elfoglal. Erre 
annyival is inkább kötelezve vojt, mert 
e< yc osztrák pártok olyan álláspontot kép-
viselnek, amely ellentétbe helyezkedik Ma-
gyarország közjogi épületének sértetlenségé 

a beszerzési csoportok ügyét. A kormány 
segitőakciójára égetően szükség van, mert a 
türelmetlenség a tisztviselők körében mind-
jobban növekszik az elviselhetetlen drága-
ság miatt. 

Nemcsak élelmiszerekre van azonban 
szükség, hanem ruházati cikkekre is. A mai 
árakat tisztviselőknek teljességgel leihetetlen 
megfizetni. Az Országos Népruházati Bizott-
ság működésének eddig nem sok eredmé-
nyét látták a tisztviselők. Halaszthatatlanul 
sürgős kötelessége a kormánynak, ihogy 
ezen a téren is a tisztviselők segítségére 
siessen. 

A szegedi beszerzési csoport tagjai bi-
zonyára örömmel vesznek tudomást a köz-
élelmezési miniszter táviratáról és hisszük, 
hogy a beszerzési csoport közhasznú műkö-
dését a tagoknak az a része, amely a hosz-
szu meddő fáradozás miatt joggal volt elé-
gedetlen, nem fogja megnehezíteni. A tagok-
nak egy része ugyanis, mint értesülünk, a 
napokban értekezletet tartott, amelyen bizal-
matlanságukat fejezték ki a beszerzési cso-
port eddigi vezetőségével szemben és elha-
tározták, hogy külön csoportban tömörül-
nek. Az állami tisztviselők beszerzési csór 
portja tehát az utóbbi napokban komoly 
válság előtt állott, az elnökség lemondáJra 
készült. Értesülésünk szerint a válságot bé-
kés uton sikerült elkerülni, ami szerintünk 
helyes is, inert eddig sem a vezetőség volt 
az oka annak, hogy a beszerzési csoport 
nem kezdhette meg működését. Az a hatal-
mas csoport, amelyben az összes állami és 
városi tisztviselők tömörülnek, olyan súlyt 
jelent a kormánynál, amelynek érdékeivel 
föltétlenül számolnia kell. A -külön csopor-
tokba való tagolódás gyengítené ezt az erőt 
és mostohább eredménnyel biztatna az ed-
diginél is. 

vei és a monarchia két állama közti dualisz-
tikus viszonnyal. Ami az alkotmány reform 
kérdését illeti, a reform végrehajtásánál 
két szemponthoz feltétlenül ragaszkodunk. 
Először az osztrák állam egységes voltának 
megőrzéséhez, másodszor pedig minden ko-
rouatartomány mostani határának fentartá-
sához. A kormány felfogása áz, ihogy az 
állam épületének -meglazítása se magának 
az államnak, sem pedig egyes részeinek 
nem válhat javára. Egyébként is képtelen-
ség lenne, ha ilyen kérdések megoldását a 
háboru folyamán kíséreljük meg. A kor-
mány semmi olyant nem tervez, ami a ma-
gyar állami terület sértetlenségét, vagy az 
állami alap törvénybe foglalt dualizmusát 
érintené és az osztrák kormány minden oly 
törekvést, ami ilyen {elforgatásra irányul, 
visszautasít. 

LEGÚJABB. 
BERLIN: A Wolíí-ügynöksóg jelenti 

23-ikáíi este: A Cambraytól délnyugatra 
fekvő harci fronton egy ujabb angol áttö-
rési kísérlet az ellenség legsúlyosabb 
veszteségével összeomlott. — Keleten na-
gyobb harci cselekmények nem voltak. — 
Olaszországból nincs ujabb hir. 

ZÜR1.C: Newyorkból érkezett jelenté-
sek szerint Wilson elnök a kongresszus de-
cemberi ülésszakában azt fogja kívánni, 
hogy Amerika Németország összes szövet-
ségeseinek üzenje meg a háborút. Kétség-
telen, hogy a kongresszus teljesíteni fogja 
ezt a felszólítást. 

KOPENHÁQA: A francia szocialisták 
az uj orosz kormányhoz lelkes hódoló táv-
iratokat küldenek. Lyonban nagy annexió-
ellenes béketüntetések voltak. 

KOPENHÁQA: Pétervárról jelentik: 
Az antanttal kötött titkos szerződéseket 
Cseratov volt külügyminiszter lakásán egy 
elrejtett zugban megtalálták. 

ROTTERDAM: A Times jelenti, hogy 
Péterváron az élelmiszer-ellátás teljesen 
dezorganizálva van. A kenyéradagokat le-
szállították, az éhínség küszöbön áll. 

POLITIKÁÍHIREK. 
- Budapesti tudósítónk íelefonleíentése. — 

(A képviselőház illés©.) A képviselőház 
pénteken délután félnégykor Szász Károly 
elnöklésével ülést tartott. Az elnök jelenti, 
hogy sürgős interpelláció előterjesztésére 
adott engedélyt §róf Tisza Istvánnak és 
Szhuányi Ferencnek. Napirend előtt Poló-
nyi Dezső szólalt fel és szóvá tette, hogy 
Tisza tegnap a háromszékmegyei főispánt 
jogtalanul támadta meg. Beszéde közben 
élénk szóváltás támadt Beök Lajos állam-
titkár és Béla Henrik között. Mikor egy 
alkalommal Béla Henrik a kezével legyin-
tett, Beck odakiáltotta: „Egy renegátnak 
semmi sem fontos." Kovácsy Kálmán pedig 
azt kiáltotta Bélának: „Mi van az Andrássy 
25.000 koronájával?" Nagy zaj tört ki erre. 
Az elnök Becket és Kovácsyt rendre uta-
sitotta. Majd Béla Henrik személyes kér-
désben szólalt fel. Tiltakozik a renegátság 
vádja ellen. Ami pedig a Kovácsy áltla fel-
hozott 25.000 korona ügyét illeti, az aljas 
rágalom. Felszólaltak még személyes kér -
désben Jankovich Béla . és Kovácsy Kál-
mán, majd a Ház harmads'zori olvasásban 
is elfogadta a cukoradóról szóló' törvény-
javaslatot. Ezután Tisza felszólalása és, 
Wekerle válasza következett, amelyről más 
helyen hozunk tudósítást. Szluhányi Ferenc 
a burgonyarekvirálás és a dohánykertészek 
felmentése ügyében intézett interpellációt 
a miniszterhez. Steurmay megnyugtató vá-
laszát a Ház tudomásul vette és ezután az 
ülés 5 óra előtt véget ért. 

(A kormány és a választójogi javaslat.) 
A Magyar Tudósitó jelenti: Két esti lap a 
csütörtöki minisztertanáccsal kapcsolatban 
beszámol a kormánynak a választójogi ja-
vaslat képviselőházi tárgyalása és a Ház 
feloszlatása tárgyában elfoglalt álláspont-

Rz osztrák kormány nem azonosítja magát a csehek 
törekvéseive!, 

— Seidler miniszterelnök nyilatkozata. — 


