
1 

8 

Kicserél ik a néme t és f ranc ia 

po lgá r i fog lyokat . 

Berlin, január 31. A Norddeutsche All-

gemeine Zeitung közli: Hosszas tárgyalások 
ulán a német és a francia kormány közölt 

megegyezés jött létre a harcképtelen; polgári 

foglyok kölcsönös szalbadonboosátása tár-
gyában. A megegyezés alapján a polgári 
foglyok következő liárom csoportja jliailadék-
talanul kiszab-adu! és hazájába utazhatik: 1. 
Az asszonyok és leányok. 2. A tizenhét évnél 
íiatalalbib és ötvenöt éven tul lévő férfiak. 3. 
A 17—55 éves férfiak, alki.k testi fogyatékos-
ság iniiatt teljesen alkalmatlanok katonai 
szolgálatra. 

.Kivétetnek a szalhadonboesátás alól azok, 
alki közönséges kiintett vagy vétség, -esetleg 
az állaim biztonsága ellen elkövetett .merény-
let miatt vizsgálat alatt államaik, továbbá a 
t úszók, aki a megszállott terület liakoáságá-
uanalk .korrekt viselkedéséért a nemzetközi 
jog értelmében személy szerint, kezeskednek. 

Szeged szab, kir. város polgármesterétől. 

903—1916. eln. sz. 

Hirdetmény. 
Értesítem a város közönségét, hogy ,a m. 

kir. Mi.nisteriuni által a tengeri készletek for-
galomba hozatalának ujabb szabályozása tár-
gyában kiboc sújtott 322—1916. M. E. sz. ren-
delete értelmében 1916. évi január hó 23. nap-
jától kezdve tengerit kizárólag csak a köz-
szükségleti célokra való bevásárlással megbi-
y.o tt Hadi termény részy. társaság, illetőleg .a 
társaság részére annak bizományosai vásárol-
hatnak. 

A rendelet 2. <j-a értelmében a tengeri e l-
adása iránt kötött azok a szerződések, amelyek 
a 89900—1915. eln. sz. á. kiadott Földmiv. mi-
•nistori rendelettel elrendelt s a mult óv dee. 
20-iki áillapot szerint december 26-ig eszközölt 
bejelentésben eladottként feltüntetett .készle-
tekre vonatkoznak, hatályban maradnak. A 
bejelentés megtétele előtt eladott, de a bejelen-
tésben eladottként fel nem tüntetett mennyisé-
gekre vonatkozó adásvételi szerződések, vala-
mint a bejelentés után kötött .adásvételi szer-
ződések. amennyiben még teljesítve nem let-
tek, hatályukat vesztik. Ezen A rendelkezései 
azonban nem érintik a t .-uh > ; en> i-észv*. 
társaság vagy bizományosai által kő/sz ükség -
téti célokra történt vásárlásokat. 

Aki tengerit a fenti rendelkezések ellenére 
vásárol, áirusit, vagy a rendelet ellenére egyéb-
ként forgalomba hoz, az. amennyiben cselek-
ménye súlyosabb büntető rendelkezés alá nem 
esik, kihágást követ el és 2 hónapig terjedhető 
elzárással és 2000 koronáig terjedhető pénzbün-
tetéssel büntettetik. Arra a. készletre, amely-
nek tekintetében a kihágást elkövették, .a rend-
őri büntető eljárás során elkobzásnak van he-
lye; az elkobzott készlet értékének egy ötöde a 
fel jelemtöt illeti, többi része a felmerült költsé-
geknek levonásával a rokkant .katonák segély-
alapja javára fordittatik. 

A Haditermény irészv. társaság által köz-
szükségleti célokra vásárolt tengeri 'készletek-
ért ,az eladónak a készlet őrzéseért és gondozá-
sáért a 3511—1915. M. E. sz. rendelet 3. §-ában 
meghatározott dij jár. 

Szeged, 1916. január 24. 
Dr. Somogyi Szilveszter 

polgármester. 

A P R O HIRDETESEK. 
Izzad valamely test-

része? Ugy használja a 
dr. Leinzinger-féle kipró-
bált szert. Üvegje 60 fil-
lérért kapható Leinzinger 
gyógyszertárában Szeged, 
Szécnenyi-tér. 250 

Hajöszülés ellen 
csákis az ártalmatlan Lein-
zinger-féle „Hajrestorer" 
használja. Ára 1 K20 fill. 
Kapható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 

Legjobb hajfestő az 
országosan elismert Lein-
zinger-féle. Ára 2 K 50 f, 
Kapható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 

Fájós fogára vegyen 
mielőbb a hires Leinzin-
ger-féle f o g c s e p p b ő l 
üvegje 60 fillérért kap-
ható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 

Hajhullás, hajkorpa 
gyorsan elmúlik a Lein-
zinger-féle „C h i n a h a j-
s z e s z " által. Ara K 1-20 
Kapható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 

Gyomorbajosok di-
csérik a Leinzinger-féle 
gyomorcsepp jó hatását, 
Üvegje 1 koronáért kap-
ható Leinzinger Gyula, 
gyógyszertárában Szeged 

MíMAGYAirőBSm Szeged, 1916. január 25. 

Szeged sz<d>. kir. város tanácsától. 

1728—1916. eln. sz. 

Hirdetmény. 
A háború kitörése óta a lótarlás költségei 

s ezzel a fuvarárak, továbbá a munkabérek 
háromszorosra emelkedtek fel. Ennek követ-
keztében Szeged szab. kir. város törvény ható-
ságii bizottsága Í915. évi 'december hó 15-én 
643. sz. határozatával a köztisztasági üzem 
dijait az 1916. évi január hó 1-től kezdődő ér-
vénnyel a következőkben állapította meg: 

I. 
A háziszemét fuvarozási dijak négy osz-

tályba .sorozva a következők: 
J. osztály. Mindennapos kihordással 1. ha a 

szemetet a ház cselédei a kocsira 
.kihordják 4 szobás, vagy nagyobb 
lakás után 12 'korona, 1—3 szobás 
lakás után 10 korona, bolt vagy 
műhely után 5 korona. Minimum 
18 korona. Ha pedig a .szemetet a 
szemetes ládából, vagy gödörből a 
vállalat embereinek kell kihordani, 
ugy minden lakásnál 2 koronával, 
bolt után 1 koronával magasabb 
a dij. 

II. osztály. Minden ' másnapos kihordással 4 
szobás vagy nagyobb lakás után 10 
korona, 1—3 szobás lakás után 3 ko-
rona, bolt vagy műhely után 4 ko-
rona. Minimum 15 korona. Ha pedig 
a .szemetet a .szemetes ládából, vagy 
gödörből a vállalat embereinek kell 
kihordani, ugy minden lakásnál 
2 koronával, bolt után pedig 1 ko. 
rónával magasabb a dij. 

I I I . osztály. Hetenkimt kétszeri kihordással 
4 szobás, vagy nagyobb lakás után 
8 korona, 1—3 szobás lakás után 
6 korona, bolt vagy műhely után 
3 korona. Minimum 12 korona. Ha 
pedig a szemetet ,a szemetes ládából, 
vagy gödörből ,a vállalat emberei-
nek kell kihordani, ugy minden la-
kásnál 2 koronával, bolt uitán pedig 
1 koronával magasabb ,a dij. 

IV. osztály. Hetenkint egyszeri kihordással a 
nagykörúton béliül, vagy havonkint 
kétszeri kihordással a. nagykörúton 
ki vili 4 szobás vagy nagyobb lakás 
után 6 korona, 1—3 szobás lakás 
után 4 korona, bolt vagy műhely 
után 2 korona. Minimum 10 korona. 
Ha pedig a szemetet ,a. szemetes 
gödörből, vagy (Ládából a vállalat 
embereinek kell kihordani, ugy 
minden lakásnál 2 koronával, a bolt 
után ped.ig 1 koronával magasabb 
a dij. — Az egyes osztályoknál ki-
tüntetett minimális díjösszeget ak-
kor kell felszámítani, ha az egy 
házban levő helyiségek után esedé-
kes fuvarozási költségek összege 
.ezt a minimális tételt egyébként el 
nem érné. 

Ezekben a dijakban kizárólag csak a házi-
szemét kihordása foglaltatik benn. Ipari üzem 
termékei, istállótrágya, sertéstrágya, alakítás-
ból, építésből, fuvar, padlás stb. takarításból 
származó s a rendes napi szemét kétszeresét 
meghaladó mennyiségű szemét yihordási dija 
köbmélerenkint a szemét minőségének .meg-
felelően egyezség szerint 3—6 korona. 

Közhivatalok, iskolák, konviktusok, szállo-
dák, kaszárnyák stb. közintézmények és oly 
magánházak, melyek különös körülmények 
folytán a fenti díjszabásba be nem illeszthetők, 
szabad egyezkedés tárgyát képezik. 

A kihordás mérvére a mindenkor érvény-
ben levő közrendészeti szabályrendelet ide-
vonatkozó szakaszai irányadók. 

Házi szemét fuvarozást a hivatal csakis 
kövezett utvonalak mentén eső épületekből 
•állal el. A kövezetlen útvonal melletti házból 

csak arra az esetre, ha a kérdéses uit járbatat-
Lansága idején a tulajdonos a szemétnek a 
kövezett útvonalig való elszállítására magát 
kötelezi. 

A háziszemét a fentiek szerint egész évre 
megállapított fuvarozási dijai naptárévnegye-
den kint előre fizetendők. Akik a iháziszemét 
fuvarozási dijakat legkésőbb február, május, 
augusztus és november hó 15-ig be nem űzetik, 
azoknál a köztisztasági hivatal a háziszemét 
kifuvarozását beszünteti és a netán i hátralékot 
per írtján érvényesiti. 

.A háziszemét fuvarozási dij üres Jakások 
után nem jár. 

Évközheni üresedékes vagy bérbeadások-
nak a vizdij szempontjából történő bejelentése 
alkalmával megtörtént helyszínelés után a viz-
dijkezelő hivatal a helyszínelés eredményéről 
mindenesedre értesiti a köztisztasági hivatalt, 
mely a háziszemét fuvarozási dijak törlése, ille-
tőleg kirovása iránt a városi Tanácshoz hiva-
talból előterjesztést tenni tartozik. 

11. Ürülék szállítási dijak. 

Az ürülék szállításnál az eddigi ,köbméteres 
egyséplől részben eltérve, különösen a külvá-
ros sáros utcáin való dolgozás céljából 600 li-
teres hordók lesznek használandók. Hogy azon-
ban a meglevő felszerelést ne kelljen eldobni, 
mert nyári időben és köves utón ezek továbbra 
is használhatók, a díjszabás ezúttal mindkét 
hordóra nézve megállapíttatik a következőként: 

1. Ahol a kocsival közvetlenül a gödör 
mellé lehet, állni: 
6(M( literes hordóval 5 korona 

1099 literes hordóval 7 korona 59 fillér. 
2. Kihordásoknál, vagyis otl, ahol nem le-

het kocsival. 
•a) a gödör mellé állni, 
b) vagy ha lehetne is, de azt nem engedik 

meg, 
e) ha a kocsival a gödör mellé lehet ugyan 

állni, de az ürülék oly sűrű, hogy azt kiemelni 
sem szivattyúval, ,sem vödörrel nem lehet, 
609 literes hordóval 7 korona 

10090 literes hordóval 10 korona. 
3. Olyan épületeknél pedig, ahol nem lehet 

kocsival a gödör mellé állni és 
1. ,a kihordást lépcsőkön le és fel járva kell 

végezni, 
2. vagy az ürülék oly siirii, hogy azt ki-

emelni sem szivattyúval, sem vödörrel nem 
lehet, 
600 literes hordóval 10 korona 

1000 literes hordóval pediy 15 kor. az egységár. 
A fenti dijakban kizárólag az ürüléknek 

az emésztő gödörből való kiemelésének és fu-
varozásának teljesítménye foglaltatik benn. 

El falazott emészt őgödrök felbontása, űr-
székek eltávolítása, vagy általában bármely 
a tisztítási munkálat elé háruló akadály elhá-
rítása a háztulajdonos kötelessége. 

Eldugult csatornák leeresztése, házicsator-
nák kitisztítása esetcnkiint külön ogyezésg tár-
gyát képezik. 

I I I . A gyepmesteri üzem dijai. 

Az állati hulláknak n gyeptérre való ki-
száll ifásáért és eltakarításáért járó dijak a 
következő tételekben állapíttatnak meg: 
Ló, szarvasmarba, vagy két éven 

felüli csikó után 8 korona 
Egy éven felüli csikó, vagy borjuk 

után 4 korona 
Egy éven aluli borjú, csikó, juh 

vagy kecske után 2 korona. 
Ebben a díjban az állati hulla bőrének a 

lenyuzása is benn foglaltatik. Ila az állat tu-
lajdonosa a kiszállításért stb. járó dijat 8 nap 
alatt kifizeti, a lenyúzott bőr neki vissza ada-
tik, elleneseiben azt a közti szín régi hivatal 
értékesíti. • j 

Oly állatoknál, melyek ragályos betegség 
folytán megsemmisítendők, az 1888. évi 7. k. 
15. §-a érteiméhen a kiszállításért és eltakarí-
tásért dij nem szedhető. . 

Apró állati hullák, sertés, továbbá szár-
nyas állatok kiszállítása díjtalan. Ila a tulaj-
donos a serlés bőrére igényt tartana, ez a .ki-
szállításnál bejelentendő, mely esetbon a nyu-
zásért 1 korona di j fizetendő. Elhullott sertés 
luisa, zsirja a telepről ki nem adható. 

A gyepmester által lefogott kutya kiváltási 
dija a kiszabott bírság befizetésén tul 2 korona. 
Ugyanezen összeg kifizetendő ,a ktuya kiszállí-
tásáért akkor is. ha a kutya megfigyelés, or-
vosi 'kezelés, vagy egyél) okból lesz is a gyep-
térre kiszállítva. A megfigyelésre, vagy gyógy-
kezelésre kiszállított kutya után ezenkívül tát); 
dij fejében napi 50 fillér, megfigyelésnél orvosi 
dij cimén 4 korona, gyógykezelésnél pedig az 
orvosnak egység szerinti dij fizetendő. 

Szeged szab. kir. város tanácsának 1916. 
január hő 20-án it. ii. 

Dr. Somogyi Szilveszter, 
polgármester. 

DIVATOS f é r f i - , f i u - é s női 

öltönyök, kalapok, sapkk stb. 
rendkívüli olcsón szerezhetők be 

K R É M E R cégnél, Kossuth La j o s - sugá ru l 8. Ieloton773. 

HOPZÚ - mozi épületében 
1 kg. potyka K 3*80, 
1 kg.-tól 5—6 ki-

lógrammig K 4*20, 
továbbá harcsa, süllő és cigányhal 

is kapható. 
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