
4 v DÉLMAGYARORSZAG Szeged, 1915. október 13. 

Harc az élelmiszeruzsora 
ellen. 

(Saját tudósítónktól.) A tiszti főügyész 
föl-ebbe zése alaposan megcsúfolta azokat, a 
kik azt hitték, ihogy a közgyűlés határozata 
és a tanács végzése után jog és mód adatik 
arra, hogy az élelmiszeruzsora letörése most 
gyorsabb tempóban történjék. Megállapítható, 
hogy a -fölebbezésnek különösen az a része 
keltett kinós 'megdöbbenést, amellyel a tiszti 
főügyész az élelmezési szövetkezet megala-
kulásának akarja útját állani. Minden esetre 
furcsán értelmezi a főügyész ur tisztét, ha ezt 
is hivatali kötelességei közé sorolja. A vi-
gasztaló az, hogy a hatóság a közgyűlési ha-
tározat meg nem felebbezett rendelkezéseit 
most már a legsürgősebben végre kívánja 
hajtani. Dr. Cicatricis Lajos főispán készség-
gel vállalkozott arra, hogy a küldöttséget a 
belügyminiszter elé vezeti. A polgármester a 
dolgot igy képzeli: 

— A belügymiin-iszter úrral élő szóval és 
írásban is közölni fogjuk kívánságunkat. Kér-
ni fogjuk, ihogy azoknak a városoknak, ame-
lyeknek külterülete van, engedélyezze a kivi-
teli tilalmat, hogy járuljon hozzá a maximális 
árak megállapításának kiterjesztéséhez, 'hogy 
amint kormányrendelettel maximálva van 
például a buza és a kukorica ára, ugyanugy 
állapítsák meg más fontos élelmicikkek leg-
magasabb árát is. Föltétlenül szükség van a 
sertés árának megállapítására élősúlyban, a 
zsir, - a tojás és esetleg még más élelmiszerek 
árának maximálására. 

•— Kérni fogjuk a belügyminiszter urat 
atra is, hogy a városoknak adja meg a jogot 
a legfontosabb élelmiszerek rekvirálására. Ez 
ugyan nincs benne a közgyűlés határozatá-
ban, de enélkül nem igen lehet enyhíteni a 
k öziéi e 1 mezés bajai t. 

A hatóság egyébként legközelebb meg-
kezdi a zsir árusítását kilónkint 7 korona 10 
fillérért. Ezzel óhajtja a hatóság elérni azi, 
hogy a zsírnak mesterségesen felvert ára 'ha-
marosan lejebb szálljon. 

Pénteken a hatósági árubódéban -vadhús 
is került árusításra. A Pallavicini uradalom-
tól kapott a város Back Bernát utján harminc 
nyulat és harminc fácánt. A nyulat négy ko-
ronáért, a fácánt két koronáért árusították. 
A közönség hamarosan szétkapkodta a ritka 
eleséget. Hal is került bőségesen a piacra. A 
hatósági bódékban -hót ós fél métermázsa hal 
kelt el. (Sajnos, a halpiacon a hal még mindig 
méregdrága. 
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A közigazgatási bizottság 
iiíése. 

— A szegedi hadiárvák ellátása. — Nép-
telenek a külterületi iskolák. — A gazda-

sági felügyelő az őszi vetésekről. — 

(Saját tudósítónktól.) A -közigazgatási 
bizottság pénteken- délután tartotta rendes 
havi ülését dr. Cicatricis Lajos fő-ispán elnök-
letével. Az ülésen a hadbizto-sság képviseleté-
ben megjelentek Dobó István és Horváth Gé-
za bonvédfőhadnagy-ok, akik néhány kisebb 
katonai térítési ügy megvitatásában vettek 
részt. 

A katonai ügyek letárgyalása -után Rack 
Lipót jegyző felolvasta -a polgármester havi 
jelentését, majd a többi jelentésre került a 
sor. 

Dr. Pálffy József árvaszéki elnök jelentése 
szerint a hadi-árvák ellátására megindult akció 
kielégítő eredménnyel halad előre. Glattfelder 
Gyula megyéspüspök arról értesítette -az árva-
széket, hogy a Bonnar-iféle leányám-aházhaii 
készséggel helyez el szegedi hadiárvákat. 

Dr. Wolff Ferenc tiszti főorvos jelentése 
szerint a közegészségügyi viszonyok szeptem-
berben kedvezők voltak. A járványok csökken-
tek, gyermekbetegség kevés ifordiult -elő. A né-
pesedésben nagy visszaesés mutatkozik. Felső-
tanyán a hólyagos himlő leküzdésére ragály-
kórházat szereltek fel s a lakosságot ujraoltot-
t-ák. Ujabb megbetegedés nem történt. Szep-
temberben született 129 flu, 89 leány, összesen 
218. Meghalt 143 íiu, 118 leány, összesen 261. A 
népesedési mozgalom eredménye mínusz 43, a 
múlt hónap plusz 4-el szemben. 

Harsányt Elemér vezető ügyész jelentése 
szerint ,a törvényszék /fogházában rend és tisz-
taság van, a fegyelem kifogástalan, szökési e-set 
nem fordult elő. 

Tőrös Sándor kir. tanácsos, pénzügyigaz-
gató jelentése szerint szeptemberben egyenes 
adóban 65.447 korona 59 fillér, -hadmentességi 
díjban 383 korona 22 fillér emelkedés volt. E 
sze-rint ez az eredmény a múlt év szeptemberi 
eredménynél 65.840 korona 81 fillérrel kedve-
zőbb. Szeptemberben előírtak egyenes -adóban 
4089 korona 92 fillért, országos betegápolási pót-
adóban 118 korona 84 fillért. Tárca változás cí-
mén töröltek egyenesadóban 8770 korona 68 fil-
lért. országos betegápolási pótadóban 373 ko-
rona 55 fillért. Ház adó mentességet 22 esetben 
állapítottak meg, végül négy szegcdi lakos ré-
szre 2397 korona 30 fillér erejéig engedélyeztek 
fizetéshalasztást, vagy havi részletfizetést. 

Jánossy Gyula tan-el ág velő jelentése sze-
rint a város belterületén a tanulók legnagy >> h 
része beiratkozott, mig a külterületen néptele-
nek az iskolák, ami a háborús viszonyokkal 
magyarázható. A tanfelügyelő az iskolákban 
akciót indított a harmadik hadikölcsön sikere 
és a- katonák téli felszereléssel való ellátása 
érdekében. 

Alexander Lajos főállatorvo-s az állategész-
ségügyi viszonyok rosszabbodásáról tett jelen-
tést. A város területén elhullott 12 ló, 3 szarvas-
marha és 97 sertés. A közvágóhídon leöltek és 
közfogyasztásra -alkalmasnak találtak 520 mar-
hát, 69 növendékmanhát, 378 szopós borjut , 1174 
sertést, 2368 juhot, 2 kecskét, 165 bárányt és 
10 lovat. Vasúton kül- és belföldre elszállítottak 
95 -szarvasmarhát és 591 sertést. 

Bagáry Kálmán -gazdiasági felügyelő a 
következő jelentést tette: 

-Az időjárás a hónap -elején borult, esős, 
.a hónap -közepén derült, némi Ihőemelkedés-
sel, a hónap végén hűvös, változóan felhős és 
nagy-obbára száraz volt. A hőmérséklet több-
nyire alacsonyabb volt más- évek hasonló idő-
szakának hőmérsékleténél. Csapadék a meg-
előző h-óna-p-oklhoz képe-st -kevés volt. 

A szántás, v-etés -megindult s amennyire 
a meglevő igás erő és munkáskéz megengedi, 
serényen- folyik. Hogy a rendes -körülmények 
között -ősziekkel bevetni szdk-ott terület a fo-
lyó -évben .is teljesen bevethető legyen, hosz-
szantartó, kedvező őszi -időjárásra lenne 
szükség. A tengeri törése bevégeztetett, a ter-
méseredmény a város földminősége szerint 

igen különböző, mig a külső homokterülete-
ken holdankint 4—5 métermázsa, addig a 
belső feketéken 12—14 métermázsás termés 
is mutatkozik. Átlag-os-an a város területére a 
10 métermázsás termés-t leh-et megállapitani, 
ami jó és köz-éptermésnek felel meg. A város 
területén 15.360 katasztrális hold volt tengeri-
vel bevetve. A minőség, miután az érésihez 
szükséges mdeget nélkülözte, kifogásolható, 
amennyiben so-k az éretlen cső. A burgonya-
szedés teljesen befejeztetett, a gumók szépek 
és egészségesek, de s-ok az apró. Az átlag 50 
•métermázsára tehető. Be volt vetve 1980 
hold. A réteken a sarjú betakarittatott. A ho-
zam ugy mennyiségileg, mint minőségileg jó. 
A legelők jók, ugy, hogy a jószág elegendő 
táplálékot talál rajta. 

HÍREK 
oooo 

A török Vörös Félhold képeslevelező-
lapjait 20 fillérért árusítja az Országos Bi-
zottság, (Budapest, képviselőház.) 

Tisza István diszdoktorsága. 
(Saját tudósítónktól.) Megírtuk, liogy 

gróf Tisza István miniszterelnököt a buda-
pesti tudományegyetem jogi fakultása dísz-
doktorrá választotta. -Ezzel kapcsolatban je-
lenti a Magyar Kurír: Gróf Tisza István mi-
niszterelnök diszdoktorsága körül különfél-e 
kombinációk és kommentárok hangzottak el. 
Hitelesen óhajtván megállapitani e diszd-o-k-
t-c-rság -okát és történetét, felkerestük az egye-
tem -jog- és államtudományi karának régi 
professzorát, akitől ez ügyben- az alábbi, tel-
jesen megbízható információt nyertük: 

— Először is hangsúlyozom, — mondotta 
a professzor, — hogy a mi karunk, mint füg-
getlen tudós testület, a béke idejében s-em volt 
semminemű politikai, még ke-vésbbé pártma-
nifesztáeióra kapható. Annál távolabb tartja 
magát ilyesmitől ma, a mai nagy időkből 
folyó pártközi „treuga drei" idején;. 

— Gróf Tisza István miniszterelnök 
egyetemi nagy kitüntetése nem szól az ő kor-
mányzatának általában, mert hiszen köztudo-
mású, hogy karunkban az ellenzékihez tarto-
zók] is számosan vannak, hanem szól annak 
az államféríiunak, ki e nagy időkben kinőtt 
bármely pártkötelékből és a -nemzetet teljes 
erővel lelki egységre bírni s a lelki egységre 
jutottat méltóan képviselni tudja és szól kü-
lönlegesen annak a nagyjelentőségű közjogi 
ténynek, mely a magyar címer és lobogó ősi 
jussát elismerésre méltó módon restaurálja. 
A kitüntetésnek ezt -a jellegét mindennél hite-
les-ebben megállapitja és tanusitj-a az a tény, 
hogy a javaslatot egyértelemmel terjesztette 
elő a karnak két közjogi professzora, akik ez 
idő szerint minden párton-kívül állanak, vala-
mint az a körülmény is, h-ogy a tárgyilagosan 
megokolt javaslatot a jelenvolt ellenzékiek is 
megszavazták. % 

— LAPUNK KFZBESITFSE. A „Dél-
magyarország" kiadóhivatala fokozott gond-
dal kiván őrködni azon, hogy a lap kézbesítése 
a kora reggeli órákban a legpontosabban tör-
ténjék, [Nagyon kérjük tehát igen tisztelt elő-
fizetőinket, hogy a lap késedelmes, hibás kéz-
besítését a kiadóhivatalnak jelenteni szíves-
kedjenek, hogy minden sérelmet I nyomban 
orvosolhassunk és a további tévedéseknek 
vagy mulasztásoknak elejét vehessük. 

— A hadi kölcsön. A király a harmadik 
ihadikölcsönr-e, m-i-nt ismeretes, tiz millió koro-
nát jegyzett. Ugy ez-t, rnint az első és máso-
dik ba-dikölcsönre tett öt, -illetőleg hét millió 
koronás jegyzését a Pesti Magyar Keres-ke-
d el m-i -Banknál eszközölte őfelsége. A király 
tehát a három magyar hadikölcsönr-e össze-


