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Sa, hogv a közikórház építése, vagy más 
közintézmény létesítése még ily párat-
lan nagymérvű állami támogatás mellett 
is — a város tönkretétölére vezethet. 

— Végeredményben a havi bucsn 
napjának tárgyalásai sikerességével tel-
jesen meg vagyok elégedve, jóllehet na-
gyon szeretném, ha a város közönsége 
megoldást találna a tekintetben, hogy 
egy pavülön építése még az ijdén meg-
kezdetnék, hogy abból a nyaválás, ron-
da, piszok földszinti helyiségekből lenné-
nek elsősorban ki telepíthetők a betegek 

és igv sukcesszive épülne fel a többi pa-
vilon. 

— A közkórház épitése ügyében meg-
indított akcióm további folyamán kérem 
az Önök hatékony támogatását. 

Zajos éljenzés hangzott fel a főispán be-
széde nyomán, majd rövid beszélgetés követe 
kezett a főispán és az orvosok között, amely-
nek folyamán újból hangoztatta Kelemen, 
hogy a maga részéről mindent el fog követ-
ni, hogv a kórház építését még ebben az év-
ben elkezdjék. 

A tizflclitzisi miniszter Válasza az interpellációba. 
A képviselőház ülése. — 

Budapestiül telefdtriálja tudósítónk: 'A 
képviselőház szerdai ülését háromnegyed 11 
óra után nyitotta meg Szász Károly elnök. 
Több felirat beterjesztése után gróf Zichy 
János kultuszminiszter két jelentést terjesz-
tett a Ház elé azon nem állami elemi iskolai 
tanítókról, akik ellen az 1916.. illetve 1917. 
év folyamán az 1907. évi XXVII. törvény-
cikkbe ütköző fegyelmi vétség miatt eljárást 
indítottak. A jelentéseiket a közoktatási bi-
zottsághoz utasították. Ezután folytatták a 
katonák özvegyeinek és árváinak ellátásáról 
szóló javaslat tárgyalását. 

Bródy Ernő: E javaslat intézkedései 
nemcsak a proletár iá tust érintik, hanem a 
proletárrá vált lateinereket .is. az egész kö-
zéposztályt, mondhatni az egész társadal-
mat. Elismeri, hogv a javaslatban sok szo-
ciális intézkedés van, elismeri, hogv a ja-
vaslat humánus lélekkel igyekezett ledön-
teni ósdi válaszfalakat. A honvédelmi mi-
niszter mint katona is polgári (lelkülettel 
igyekszik segíteni a polgári társadalmon. A 
javaslat a tisztikar fizetését nem emeli. Egy 
időben, á háború élőtt azt mondották* hogy 
azért nem lehet ieüétmelni a tiszta fizetéseiket, 
mert ez maga után vonná a polgári tiszt-
viselők fizetésemelését is. .Azóta ez már meg-
történt. A másik épv. hogv a fizetésemelést 
majd a háború után fogják megvalósítani, 
nem helytálló, mert ezt a kérdést neon lehet 
a háború 'utánra halasztani, most kell segít-
ség az ép és egészséges tisztéknek is. 

A hadiözvegyek és hadiárvák helyzeté-
ről hangsúlyozza, hogv itt nem elég a tör-
vény, megfelelő emlber is kélj és megfelelő 
hatalom annak, aki a törvényt végrehajtja. 
Illetékes helyről hallom, hogy a budapesti 
taloncliázban minap ötven-hatvan nyolc-ki-
lenc éves gyermek volt elhelyezve, várva, 
hogv illetőségi helyükre tolonco'lják őket. 
Kiderült, hogv ezeket a fiatalkorúak bírája 
utalta oda, bizonyára azért, mert nem volt 
más hely, ahová utalhatta volna őket. Pedig 
a toloncház a legrosszabb hely. ,mert ha ad-
dig a gyermekben nem volt meg a bün csi-
rája, akkor ott beléoltják. i A fiatalkorúak 
ügyészei és bírái kitűnő emberek, de nincs 
módlukban eljárni. Mindent meg kell tenni, 
hogv a tételes törvények valósággá váljanak. 
A Hadigondozó hatáskörét ki kell terjeszteni 
Gróf Teleki Pál megfételő ember a Hadi-
gondozó élére, de nincsenek cmeg az eszkö-
zei. A rokkantakat eleinte nem jól kezelték. 
Ipari pályára képezték ki azokat, akik föld-
művesek voltak és megforditva, Mindenkit 
hajlandósága szerint kell kiképezni. 

Farkas Pál: örvend, hogv ilyen javas-
latot tárgyalnak, amely távolabb visz a bél-
pöitifkni küzdelmekrőL Ennél a javaslatnál 
fontosabbat az utolsó esztendők alatt nem 
is tárgyaltak. Annál sajnálaté salbb, hogv 
olyan kevesen vannak ilyenkor a Házban. 

Felkiáltások jobbról: Hol van Andrássv 
Gyula? 

Gróf Hadik János: Hioi van Tisza Ist-
ván? 

Farkas Pál: Ilyenkor nem olyan nagy az 
érdeklődés, mint amikor izgalmas jeleneték-
re van kilátás. A javaslat nagv lépés előre. 

A katonatisztekre és legénységre vonat-

kozó tételek kicsinyek. Félní tehet, hogy a 
leszerelés pillanatában a tiszti fizetések oly 
csekélyeknek fognak bizonyulni, hogy sok 
tiszt más pályára lép emiatt. A katonatiszti 

•törzsfizetéséket már rnöst tehetne rendezni. 
Sötét perspektívát lát társadalmi téren 

is. Rendszeres, a Sajtóban is féktelenül meg-
nyilatkozó felekezeti izgatást lá't. 

Fényes László: A sajtóra ezt nem lehet 
mondani.. » 

Farkas Pál: De az izgatás folyik. Az 
ilyen áramlatokkait szemben a kormánynak 
elsőrendű kötelessége lenne a legerélyeseb-
ben föllépni Amikor, látjuk a bajokat, elhi-
bázott .dolog hagyrtí fétekezétet 'felekezet el-
len törni. Erős a bizalma, hogy a miniszter-

elnök és honvédelmi miniszter nem hagyják 
magukat eltántorítani, hanem mennék a ki-
jelölt úton. Ebbem bízva fogadja el a javas-
latot." 

Ezután Juriga Nándor ál-lőtt' föl szólásra. 
Általános részvétlenség közben foglalkozik 
Farkas Pál beszédével A megélhetést — 
mondja — természetben kell biz'tositaui. A 
rokkantaknak kenyeret, ruhát és lakást kell 
biz'tositani 

Juriga után Szmnyovszky Sándor ref-
lektál Farkas beszédére. Meg ' tán győződve, 
hogy'a' zsidók az okai annak, hogy ellenük 
van a hangulat. A zsidók a nagy összetartá-
sukat túlzásba viszik. Fél 2 órákor az elnök 
félbeszakítja a Vitát, megállapítják \a szer-
dai napirendet, amikor is folytatják a javas-
lat tárgyalását. Ezután ^Wimdiscligraetz her-
ceg szólalt ,fél 

Reflektált két osztrák kormánynyilatko-
zatban foglált azon vádra, mintha Magyar-
ország Ausztriát csák igen csekély mérték-
ben segítette voln'a ki. Ez annyiban nem fe-
lel meg a valóságnak, mert a hadseregét 
kizárólag Magyarország - látta e l Ha béké-
ben termésünk 130 millió q volt, addig az 
utóbbi háborús esztendőkben termésünk 
80—90 q változott. Ennek dacára megálla-
pi<hatja, hogy egyedül és kizárólag Ma-
gyarország önfeláldozó gazdasági politikája 
tette lehetővé, hogy a monarchia képes volt 
a világháború négy esztendejében gazdasá-
gilag kitartani. 

Válaszol Tisza interpellációjára. A jövő 
évi ellátás tekintetében az vezérelté, hogy 
az ellátatlanok gabonával Való hatósági el-
látása, az egyes törvényhatóságok utján a 
községekre bizassék. intézkedett, hogy ' az 
ország valamennyi törvényhátóságai tar-
toznak az ellátatlan lakosságuk szükséglétét 
szeptember 30-tól jövő évi augusztus 15-ig 
saját hatáskörükben biztosítani. Ezzel a H. 
T.-t. kikapcsolta az ellátatlanok szükségle-

tének fedezéséből és most már minden köz-
ség saját' maga rendelkezhetik azon készle-
tekkel, amelyek lakosságának ellátását biz-
tosítják. Az államnak kötelessége a jövőbe* 
minden primár fontosságú éíelimicikkekre rá-
tenni a kezét és az ekként rendelkezésre ál-
ló készletekét polgárai között, osztálykülönb-
ség nélkül egyforma mértékkel mérve igaz-
ságosan elosztani. 

Első és fő feladatának tekintetté mindig 
és fogj'a tekinteni a jövőben -is a front ellá-
tását, s .ezután jön csak mindenki más. 

A köztisztviselői konyhák felálllitá|sa 
nagyban hozzá fog járulni ahhoz, hogy az 
Ország ezen értékes elemének háború okozta 
súlyos gondjain könnyítsen. Azt tervezi hogy 
áz eilsőriepdlü fontosságú é1'elmiszerjegyeket 
az országra egységesen a Közé\elmezési Hi-
vatal bocsássa ki. A múlt tapasztalatai ugya-
nis — sajnos — azt mutatják, hogy egyes 
'törvényhatóságok az általuk; kibocsátott élel-
miszerjegyeket beváltani nem tudták. 

W'indisahgraetz válasza után Tisza Ist-
ván emelkedett szólásra. Mielőtt áttérne » 
közélelmezési miniszter beszédének ama ré-
szére, amelyben a múltkori interpellációjára 
adott válasz foglaltatik, rá akar mutatni 
egyes hírlapi közleményékre, melyek félte-
értették múltkori felszólalását. A- sajtó felü-
letesen és kényelmesen; közölte múltkori be-
szédét és olyan .nyilatkozatokat tulajdonított 
neki, 'amelyeket nem tett. — Én — úgymond 
— nem .mOndottam azt, amit nekem tulajdo-
nítanak és nem kívántam, hogy a imai ,ví-
szdnyok között a fejkvótát fölemeljék. A 
őajtó azt irta, jipgy felszólalásom izgatja a 
mezőgazdasági lakosságot és kortesoéit szol-
gál Bűnnek tartanám, ha a kérdéssel izga-
tást űznék, {én csdk hHtikát gyákoMfam. 

Wíndischgraetz szembeállítja, hogy 
ménnyi éleimet utaltak ki 1916-ban és meny-
nyit 1917-ben. A beállítás merőbein igazság-
talan. Eisorieri. högy a miniszter kedvezőt-
len Viszonyok között foglalta el hivatalát. 

Hadik János gróf: Mégis igazságtalanul 
táírrtad az „IgazmOndó"-bdn. Tisza Isívá* 
képviselő urat vádoltam és .vádolni fogom 
konkrét mulasztásaiért, amelyek az átvevő 
bizottságok, rekvirálás és tengeri körül ter-
helik. A késedeimeskedések' miatt és azért, 
mert tetemes többletet juttatott a városok-
nak a falusi lakosság er|bére. (Nagy zaj.) 

Hadik János: Megakadályoznak bennüti-
ket abban, hogy ezekről beszéljünk. Megaka-
dályoznak azáltal, hogy nem tűzik ki napi-
rendre a kormány jelentését, amelyet pedig 
Wekerile miniszterelnök megígért, de Tisza 
nem enged tárgyalni. (Tisza mosoiyog.) 

Tisza István köszönettel veszi tudomá-
sul hogy Wíndischgraetz herceg interpellá-
ciójálrak második és harmadik pontját ma-
gáévá tette. Helyesnek tartja, hogy a szep-
tember végiétől kezdve ellátatlan lakosság el-
látását törvényhatóságok irányítása és el-
lenőrzése mellett községek végzik. " Teljes' 
mértékben megnyugszik abban a ren delet-
tervezetben, amelyet a közélelmezési mi-
niszter mutatott be neki. Szívesen áll ren-
delkezésére és /segítségére a kormánynak^ 
valahányszor arról van szó, hogy a közélel-' 
mezés nagy 'kérdéseit dűlőre vigyék. (Élénk 
helyeslés.) 

Az ülés három óra előtt ért véget. 
. , m 
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