
bMMAGYARÖRSZÍG Szeged, 1916. augusztus lö. 

Tizenegyezer korona meg-
takarítás a közkórház éleí-

^ mezésénél. 
— A házi kezelés mellett 157 korona egy 

ételadag átlagára a közkórházban. — 
(Saját tudósítónktól.) Scultét.v Sándor 

városi főszámvevő (hétfőn, a közkórház julius 
havi házi kezeléséről a következő jelentést 
terjesztette a tanács elé: . 

Tekintetes Tanács! A 16827—1916. sz. 
tanácsi határozatra hivatkozással a házi ke-
zelésbe vett kórházi élelmezés 1916 julius 
havi eredményét a következőkben van sze-
rencsém ismertetni: 

Julius hó 1-től a hónap végéig az élel-
mezési átlagok az összes személyi és dologi 
kiadások figyelembe vételévei a következő-
leg alakultak: Julius l-én 1 K 50 fill., 2-án 
2.09, 3-án 1.07, 4-én 1.87, 5-én 1.18., 6-án 
1.63, 7-én 1.13, 8-án 1.46, 9-én 2.04. 10-én 1.05 
11-én 1.76, 12-én 1.16, 13-án 1.75, 14-én 1.08, 
15-én 1.50, 16-án 1.89, 17-én 1.14. 18-án 1.86, 
19-én 1.25, 20-án 1.98, 21-én 1.30, 22-én 
1.59, 23-án 1.98, 24-én 1.23, 25-én 1.82, 26-án 
1.32, 27-én 1.94, 28-án 1.32, 29-én 1.64, 30-án 
2.20, 31-én. 1.30 korona. 

Az élelmezési átlagok együttes összegét 
elosztva a napok számával eredményként 
mutatkozik napi átlagként 1 K 54 fillér, 
vagyis a kórház élelmezési költsége a tiszti 
étrenddel együtt a házi kezelés mellett ju-
lius hóban naponkint és fejenkint átlag 1 K 
5483 fillérbe került. , 

A julius havi ápolási napok és szolgá-
lati egyének létszáma alapján összesen 
12369 ételadag let't kiszolgáltatva, amelyet 
megszorozva a napi 1 K 5483 filléres átlag-
gal, eredményként jelentkezik, hogy a kór-
ház .1916 julius havi élelmezése az azzal 
összefüggő összes személyi és dologi kiadá-
sok számításba vételével 19150 K 50 fillérbe 
került. 

Vállalkozónak 1916 julius hóra szerző-
dés szerint 2.44 koronás napi átlag figye-
lembe vételével fizetni kellett volna 30.180 K 
36 fillért, mutatkozik megtakarítás 11.029 K 
86 fillér. A járványkórházban ápolt betegek 
után a házipénztár megtérít 214 adag áfában 
331 K 34 fillért, vagyis julius hónapban a 
tényleges megtakarítás 11.361 K 20 fillér. 

Végáil tisztelettel jelentem, hogy a má-
jus havi 1 K 5331 fill., junius havi 1 K 635 
filléres átlaghoz hozzászámítva a julius havi 
1 K 5483 fillér átlagot, a házi kezelés élel-
mezés átlaga eddig 1 ,K 5721 fillér. 

A törökök ujabb győzelme 
Perzsiában. 

Konstantinápoly, augusztus 13. A fő-
hadiszállásról jelentik: 

Az Irak-fronton nyugalom volt. 
Perzsa-front: Több küzdelem utáni a 

jobbszárnyon csapataink elkergétték az epo-
szokat Harríadcmból és a hamaddni síkság-
ról. Az oroszok kénytelenek voltak észak-
kelet felé menekülni. Ezekben a harcokban 
háromszáztizenöt foglyát ejtettünk, köztük 
egy tisztet. Egyetlen egy megerősített ál-
lásért vivott egyik csatánkban az ellenség 
körülbelül ezer halottat és sebesültet vesz-
tett, és kétezer láda muníciót, gyalogsági 
töltényt, fegyveééket, egyenruhákat s fel-
szerelési tárgyakat hagyott háttá, mert azo-
kat már nem tudta magával vinni. A zsák-
mány egy részét hasznavehetetlenné tették, 
illetőleg megégették. J 

Az Estadabadtól Hamadanig lefolyt had-
müveletek a következőképen alakultak: 

Augusztus 9-ikén csapataink az ellensé-

get üldözve, miután különböző jelek arra 
vallottak, hogy az Estadabadból kivetett 
ellenség a helységtől északkeletre nagyon 
erősen elsáncolt állásokban minden erejével 
ellenállásra készül, különböző irányokból 
megtámadták az oroszokat és nagyszámú 
foglyot ejtettek. 

Ugyanaz nap más csapatrészeink Esta-
dabad környékén eredményesen harcoltak 
és harminc kilométeres 'vonalon eredményes 
támadásokat és rohamokat intéztek a ma-
gaslatokon elsáncolt ellenségre. E hó tizedr-
kén korán reggel csapataink újból nekiláttak 
az ellenség üldözésének. 

Erős lovasosztagokból álló utóvédjét 
egész sor támadásban visszavetették, este 
pedig bevonultak Hamtídanba. Egyidejűleg 
szárnyainkon levő osztagaink harcra kény-
szerítenek a Hamadan környékén talált el-
lenséges lovasságot és északkelet felé üldöz-
ték. Másnap reggel a hamadani sikság ke-
leti részében befészkelt ellenséges haderőket 
is megtámadtuk, állásukból kivetettük s ez-
zel a síkságot teljesen megtisztítottuk az 
ellenségtől. , 

íA centrumban csakis földerítő osztagok 
között folytak harcok. A balszárnyon kü-
lönböző elemekből álló ellenséges haderő 
megtámadta Sakiv környékén levő állásain-
kat, de legyőztük, ugy, hogy este nagy 
vész les éigek utári kellett, vissZOyamáma. 

Kaukázusi front: Hadseregünk jobb-
szárnyának egy része az ellenséget meg-
támadva, elfoglalta a Tátimtól délre levő 
magaslatodat, majd Ahlad helységet és áz 
ettől északra levő magaslatokat is. 

Bitlisztől északija harminc kilóm étdrés 

tiríiletdn az ellenségnek nyottlét gém talál-
tuk. 

Egy ellenséges lovasosztagot, amely a 
Mustól északra ífekvő Firavi faluba érkezett, 
Kumkum irányában visszavetettünk, miköz-
ben az ellenség foglj/okat hagyott kezün-
kön. (M. T. I.) 

Egy angol torpedőzuzó, tiz vitor-
lás és két gözös elsiilyesztése. 

Berlin, augusztus 14. A Wolff ügynök-
ség jelenti: Egyik tengeraláttjúM naszádunk 
az ajnigiM ősiatamübúi/i az augusztus 2-ától 
10-ig terjedő időben hét angol és hátam 
fndneki vitorlást, továbbá három céjigal és 
két fiftneia gőzöstj éjIsülyéjsztét. (M. T. I.) 

Berlin, augusztus 14. Egyik tengeralatt-
járó naszádunk augusztus 13-ikán délelőtt 
az angol csatdhwMn elsiilyefiztcftté d Lassoo 
nevű Angol 'tdépedózuzót. 

A tengerészéti vozérkiir főnöke. 

(olajos, petróleumos) 

eladók 

Várnay L. Szeged, 
Kárász-utca 9. 

66 RORZO MOZI 
Igazgató: VASS SÁNDOR. Telefon 11-85. 

6 6 mm 

Csak ma kedden. 

Nagy detektív dráma 

A 645 számit sorsjegy 
Detektivdráma 3 felvonásban. 

••• 

A milliomos úrfi. 
Vígjáték 4 felvonásban. 

Előadások: 5, 7 és 9 órakor, 
c " 

R e n d e s h e l y á r a k . 


