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A közkórház élelmezése 
házikezelésben. 

— Évenkint 36 OöO korona megtakarítás. — 

(Saját tudósitónktól.) A kórtbázi bizott-

ság csütörtök délután' d;r. Somogyi Szilvesz-

ter poflgárímeísttler elnöklése ala,tt ülést tar-

tett. A bizottság a 'főszámvevő javaslatára 

egyhangúlag elhatározta a városi közkórház 
)élelmezésének házi kezelésbe vételét, május 
élsejétől kezdődőleg. A kórház élelmezési 

tiisíztje a jelenlegi vállalkozó, Halmos Ottó 

lesz, akit a IX. 'fizetési osztálynak megtelelő 

tizétéssiedi alkalmaz a város. Május elsejéit 

'reggel á főszámvevő átveszi! a kórlhiázi liléi -

tárt, délben padi® már házikokztat 'kapnák a 

betegek. 

A kónházi bizottság ülésén' Scultéty 
Sándor főszámvevő, akit a pclgánmester a 

gyulái és temesvári kórházak háziikezeléís'é-

nek tanulmányozására kiküldött, beszámolt 

utjának eredményéről és a következő javas-

latéit terjesztette a bizottság etilé1: 

A gyulái kőilházbam jelenleg 650 pol-
gári és 450 katonái be,tág Van áiricűis alatt, 
eizenikihül, a kórházban kapnak ellátást a 
Isegédorvasok és ápoló személyzet is. A 
egész létszámot figyelembe Véve. a gvu'a; 
' cióriliáiztn n naponkint 1300 S'zeimélvre föz-
V.ek, ellenben a .szegedi feöz'kói házban na-
iponkint 360—380 séfeméi! ylt kell élJmezni. 
'A gyulai kórházban az icicimezllts kéltsége a 
•tiszti étrenddel együtt náiponiki'n.t átlag 1 ko-
rona 66 fillérbe kerül, almiért .nekünk 1916. 
Mnájius ihó 1-étől kezdve átlag 2 korona 44 
Bitért költene .fizetni. A gyufa kórház napi 
ápolási díja 2 korona 98 .fii'Mlárten' van mog-
állilapitva, mi'g a szegedi kórház ápolási dija 
'3 korona 4 fillér. 

A Iházi kezelésben lelvő élelmezés,t az 
élelmezési tiszt látja, eit, az ö kezébe fut ösz-
sze az élelmezés, intézése., A bevásárlásokat 
házilag eszközük és im'inden nUveu nevezen-
dő élelmi oikket .házilag isizeireznelk be, A (leg-
keresettebb cikkekből nagy r'aktári készítettük 
vari. A gyulai kórházban ez idő szerint ihá-
(roim hústalan nap van1 és pedig: hétfő, szer-
da és pé'nték; ezekfen a napiakon a közönsé-
ges betegek semmi néven nevezendő húsfé-
lét, sém padig 'tojást ne™ kapnak. . 

A gyulai .kórházban kiiszioílgáltal ott ételi-
neműek véleményeim szerint minőség tekin-
tetében elsőremdüek. .Mennyisiég tekintetében 
a.z éleineimüeklbez Ihasznáilit mfarthahus és 
egyéb élelmi cikkek fedik a szegedi kórház 
főzési síz aháHyában megállapított miért éket 

A teimeisivár-városi kczkóiiház betegíét-
'száima körülbelül fedi á' m'i kórházunk beleig-
'létszámát, amennyiben a 320—350 k;;zött 
'ingadozik. A kórházi élelmezés itt is házilag 
történik, uigyiancílyan számadási írend sze 
irint. mint Gyulán'. A temesvári kórháznak a 
napi ápolási költsége 3 korona 16 fillérben 
van megállapítva, az élelmezés költsége pe-
dig 1 korona 75 fillérbe Ikerül Egyébként a 
'temesvári kórház is 120.000 koronás előző 
évekről szármázott deficittel dolgozik, 

A 'temesvári kórháznál két hústalan nap 
van és ezeken a napokon Ihius helyett csak 
egy-egy .tojást kapnak a betegeik. Teme'svá-
rott nemcíiák a hústalan hapcikkal takaré-
koskodnak, hanem az élelmezéssel is. Ugya-
nis a neim hústalan napokon, is a; mi 100 
grammos husadagiaink helyett a hus a dug-olk 
is le sz áll i itattak 85 grammos adagokra. A 
mai viszonyok mcltotlf akár válrJi! it-bn adija 
•a kórházi bizottság az ckilrneziést. akár házi 
kezelésibe vesz'i, jaVasclcm. hogv k ígyen 'az 
bármilyen, hus, (legyen1 az tiszti étrend vagv 
ápoló személyzeti ellátási, a huúadag kiszel 
gá'l tartásához igényelt ,lmst csont nélküli mi 
nőségben nyers állapotban 170 grammban 
állapi ttassék meg. 

Havon'kin't legalább 3000 korona meg-

takarítást lelhet azzal elérni, ha az é'ielané-
>zés házilag kezeltetik, 'ami egy év alatt 36 
ezer koronát tesz k i Miért i.s javasolom, 
hogy a kórházi élelmezés. 1916. imiáius l-t öl 
kezdve vétessék házi kezelésibe. Az élelme-
zés vezetésével a kötött szerződés 'értelmé-
ben bízass ék meg .Halmos Ottó jettendegi vál-
lalkozó, azzlal, hogy a szükséges 'élőjószá-
gdk, hus- é's zsiír neműek, feijányaiglok, bolti 
cikkek és .piacú áruk a Számvevőség közbe-
jöttével szerzendők be. Az erre legalkalma-
sabb módot a polgárimester hozzáiiáriulásával 
a főszámvevő álllapltja meg. 

A heti étlapod az igazgató főorvos hoz-
zájárulásává] az 'éüeflmezési tiszt állitja egy-
be ; a heti étlap a főszámvevő által is ellen-
jegyzendő. Egyelőre a betegek lés ápolósze-

mélyzet után hetenkinf háromszor hústalan 
haip állapitáindó meg és pedig hétfő, szerda 
és péntek. A hústalan napok 'akként értel-
mezendők, hogy ezeken a napokon' 'semmi 
néven .nevezendő Ihusifélie, vagy (tojás ki nem 
(szolgáltatható. A pénteki napnak a tiszti ét-
rendnél is hústalannak kell lennie.' 

A havonkénti élelmezési számadást egy 
számvevői közéig állítja egybe, aimely az 
élelmezési tiszt által is igazodandó s az igaz-
gató főorvos és főszámvevő által ellenjegy-
zendő. 

A kórházi bizottság a. főszámvevő ja-

vaslatát rövid .tanácskozás után teljes ege-
« 

1 tízében elfogadta. 

Carp leleplezései az orosz mlSitarízmusról. 
A Bukarestben Carp Péter szerkeszté-

sében megjelenő Moldova oirnü lap adja af 

következő megdöbbentő rajzát az orosz 

niillitarízmu'sdalk: 

— Az antant miniszterei azt kürtölték 

viliággá, hogy az ő céljuk a német milltariz-

mus letörése. Sző sűrűs rcla, az orosznak, 

fiiainciániak nagyon- is kényelmetlen az >a né-

mát .mlitarizimius, arnelly lelhetetllenné teszi, 

liogy vigí'aiki inie.gtcriáíta.nul hazájára törjön. 

Uros'zicirszág abból a célból nyelte el Fran-

ciaország anüiliárdijiaiit,, Ihogy embaránadatá- • 

val seperje ef Németországot és az osztrSk-

magyar monarchiát. Az eresz áradlat meg-

indult lek .még a Diimbrovica .meltefti sztr'a-

tégák is áizt hitték, .lnogy .a- két túrod altom-

nak vége. Azonban nem igy tartént. Az oro-

szok leverették. 

Néhány pleldáviail meg vili ági tjük az oro-

szok világraszóló csúfos .vereségének okát. 

* 

Sziiuihell'y Péterválr legelegánsabb mu-

liatclhdy/e. A cigány eszeveszetten iliuzza. A 

kiszolgáló „hölgyek" szörnyen el vaunak 

f'ű'gMW az arákkal. Éj/M' már reg elmulít. 

Eg.y'szer.re csáik három iglárdiatiszt jelenik 

mleg a mulatóban. Letelepszenek egy asztal-

hoz, a ven.'djéig<ek riadtan adimák helyet a ha-

talmas uraiknak. Pezsgőt rendelnek, Hama-

rosan kelben letörik az .aszta.'1 (kiét lábát, a 

hiarmádik felieméii az asztalit. A kiszolgáló 

pincér jön a pezsgőivel!, lerakja az asztalra. 

Természetesen fdborul. A tiszt teimíarházza, 

aztán mindi a hárem felugrik, utána szalad. 

Hegy hamarabb menjen a dolog, aiz egyik 

tökrészegen' utána dobja a pezsgősüvegeit 

d'c csálk a fali krMál'ytőkröt találtja. A ven-

dégek mind! elfmenelkültck, csak a tisiz.t urak 

diulhajkcduiElk még. A muiiató tulajdonosa ki-

fogja a fejét egy niellékájtón s felíirja X. 

nagyherceg, Y. herceg és Z. gróf neveit. 

Másn'ap eilküildi nekik la számlát. A tiszt 

urak fizetnek, a lííullájd'onots fényes üzletet 

csinált 

Ez a imusizka mii i tar izmus. 

Egy bankár a felesége és leánya társia-

ságában kocisiin hazafelé megy éjféltájban. 

Aaa .uiláuusezred béreim 'hadnagya megállítja 

a kocsit, kifogyd a lovakat és ell vágtat nak. 

Az as'szolny ési leány rérnü.teh sikoltoznak, 

a bankár tolvajt kiabál. Megfelenik a rend-

őrség. 

— Mit kiabál! az? — moiidijá az őrjárat 

vezetője — clsialk nem gondoflja, hogy egy 

ulánasczred tisztjei rablók lfegyeineik? 

Másnap .az bankár megkapta á lovait, 

de az 'esetről egy szót sfem merít többéi szólni. 

Ezek is orosz katonák! 
* 

Egy hadlbiróiság tizennyolc fiatatlembert 

összeesküvés ómén. halálra itélt. A védő-

ügyvéd sufyos hibát talált az eljárásban, 

kéri a pör újra, váló fölvételét lés' az itél'et 

végrehajtásának dlhalasztú-'át A konmányzó 

tckifonátl1 a katonai börtönnek, hogy halász-

szák él az ítélet végrehajtásét. Kis idő 

•míiííva jön a válasz, hogy >a kerületi parancs-

nok végrelhbjlt'átta a hal'álbs Ítéletei. ' 

A kormányzó Trepow veit, a 'kerületi 

p'aran-csnok Nlikollaij Nikolajevios, a lengyol-

orsizégi hős. 
* 

Kckeulhausienben ány ifjút halálra 

Ítélteik, inert a „szabadságról" merészeltek 

beszélni. A rigai főkormányzó, Sollogub 

mcgkcgyelimez neikíi'k és élethossaigl'ani fog-

ságra változtatja' az itélétet. Ezt rrtegtávir'a-

vozz.a Kdkenllnausenbe, de választ nem kap 

harmadízben sem. Végre jön a válasz: Eksz-

béHlenciád réndblete távirati 'Zavar folytán 

lekésett, ,a Ih'alálosi f'tléile't végrehajtatott. S'ol-

Iqgub diiilhléiben eilcsa.pja a k/olkenha'useni i-

ranicsnoiklQt, azonban, két napra rá vég- st 

kap, hogy jdüeintsen beteget, ezen c n e n 

'm'enjién nyugdíjba lés a b yét adja át 'Möl-

(er-Sakamielszki tábormöknaik, egy ultra-

•mcszkcviitia fe- évadnak. 

iMii törté' ? 

A ik'okenhausenii parancsn.ok táviratilag 

kéncésf intézett Péter várira, hogy ad'hat-e 

héilyfet a' kcirmányzó kegyeJÜrnének? Péter-

'váirról az a- válasz jött, Ihogy lövesse agyon 

V,z elítélteke)t. 

A parancsadó Niikoilalj Nikola/jcvics volt, 

Fflipeszku ideálja. 

A novogeorgieivszlki várépitésnél nrgv-

ímennyiségü cementre vollifc szükség. Egy ien-

fey'el heroeg, és egy nagy szállító igen elő 

nyös ajánlatai' tettek. Háromszázezer ru.w! 

kaució cltónéten az ajánlata/t eif is foga" ák. 

Majd a (herceg tájékozódni akart Pétervá-

tott. Sudiomlinov tálbornok azt mcn-lj,a, 

hegy a eömlehitszáilkltásirófi tud, d'e a heroeg 

hjánlaitáróí és 'a kauciójáról' nem tud' semmit. 
!A herceg .megmutatja ,a nyugtát, a tábornok, 

azt mondotta, hogy csak 30.000 rubel kau-

cüiót kértek aiz; 'ajánlattevőktől1, a> nyugtája 

érvénytelen, mert az aláírója .lovassági tá-

bornok, akinek sehimi köze a várépitések-

Jhez. A 'lenigyóí szalad most ehhez a tábor. 


