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betli csatából tegnapig több mint .3000 foglyot 
és 13 ágyút szállítottak be. Ezenkívül zsák-
mányoltunk egy repivlőosarnoko't, 2 repülő-
gépet, 19 vasúti .mozdonyt, 300 lőszerrel meg-
rakott vasúti kocsit, több mint 200 lőszerfco-
csot, több mint 200 megrakott podgyászko-
csit, 70 gépkocsit és egy kórházvooatot. Az ex-
dőfefből sok badiszert. még ezután fognak be-
szállítani. — A nyugati harctéren erős angol 
támadásokat vertek vissza a németek. — Az 
orosz harctéren az ellenség a CenoVka és 
Zlota-Lipa szögletében előbbrejutott. A Sfca-
ra-iKlauzuranál a foglyok száma 600-ra 
emelkedett, 

— A cukor forgalmának és felhasználá-
sának szabályozása. A hivatalos lap vasárnapi 
száma rendeletet közöl az italokhoz kiszol-
gáltatható cukor mennyiség-ének és a kiszol-
gáltatás módjának szabályozása tárgyában. 
A rendelet szerint ételeknek, illetve italok-
nak kiszolgáltatására, szolgáló üzletekben és 
üzemekben (fogadók, vendéglők, kávéházak, 
kávémérések, cukrászdák, szeszes italok ki-
mérésére szolgáló helyiségek, egyleti jellegit 
és más étkező helyek) egész adag italhoz koc-
ka, kristály, vagy porcukrot 18 gramm suly-
ban, illetőleg kockacukorból 3 darab nagy 
kockát, vagy 4 darab kis kockát; egy csésze 
vagy egy pohár italhoz kocka- vagy kristály-
vagy porcukrot .13 gramm súlyban, illetőleg 
kockacukorból 2 darab n a g y kockát vagy -5 
darab kis kockát; kis csészében vagy kis po-
hárban kiszolgáltatott italhoz 'kockakristály 
vagy porcukrot 9 gramm súlyban, illetőleg 
kockacukorból 1 darab nagy kockát vagy két 
darab kis kockát szaba'd kiszolgáltatni. A 
megjelölt üzletekben és üzemekben tilos cu-
kortartókat az asztalokon elhelyezői, továbbá 
cukrot a fogyasztók között oly célból körül-
hordani, liogy abból az egyes személyek tet-
szésük szerint fogyasszanak. Ez a rendelke-
zés ételek édesitésére szolgáló bintőkbon tar-
tott porcukor kiszolgáltatását nem érinti. A 

jelen rendelet szövegét a megjelölt üzletek és 
üzemek helyiségeiben szembetűnő módon ki 
kell függeszteni. A'ki a rendelőt ellen vét, két 
hónapi elzárással és hatszáz koronáig terjed-
hető pénzbüntetéssel büntethető. Az 1916— 
17-ik évi termelési időszakban ipari üzemek-
ben felhasználandó bármely f a j t á j ú cukor ki-
zárólag a Cukorközpont u t ján és abból a cu-
korgyári vállalatból, •illetőleg cukor tartásá-
ra rendelt szabad-raktárból szerezhetők be, a 
melynél a Cukorközpont az emiitett célra 
szolgáló cukrot esetről-esetre kiutalja. .Élihez 
képest pari üzemben való felhasználás cél-
jaira cukrot nagykereskedőktől, vagy köz-
vetlen fogyasztók részére árusító kereskedők-
től,.avagy közvetítőktől beszerezni, illetőleg 
ilyenek részéről a szóbanforgó célra cukrot 
eladni, vagy átengedni tilos. Cukrot ipari üze-
mekben felhasználó egyének, jogi személyek 
és cégek kötelesek a jelen rendelet életbelépte 
napján birtokukban levő, akár saját, akár 
idegen helyiségben őrzött cukormenuyisége-
ket, a különböző cukorfajták szerint elkülö-
nítve, legkésőbb azl916-ik évi október 10-ik 
napjáig a Cukqrközpontnál bejelenteni. A 
vendéglőkben előállítására kerülő ételek cél-
jaira felhasználandó cukormennyiségeket a 
jelen rendelet rendelkezései nem érintik, A 
cukorka és csokoládé .gyártásával foglalkozó 
egyének, jogi személyek és cégek mindegyi-
ke az 191647-ik évi termelési időszak alatt 
egyharmad részét szerezheti be s dolgozhatja 
fel cukorkává, illetőleg csokoládévá annak a 
cukormennyiségnek, amelyet ezekre a célok-
ra az 1913—14-ik évi termelési időszákban be-
szerzett, illetőleg feldolgozott. Az 1916—17-ik 
évi termelési időszak alatt beszerezhető és 
feldolgozható cukor összmeunyisége a 45.000 
mótermázsát meg nem haladhatja. A besze-
rezhető ós feldolgozható összeukormennyisé-
get a cukorka és csokoládé gyártásával fog-
lalkozó egyének között a Cukorközpont fogja 
felosztani. 
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— öngyi lkosság a műtőben. Vasárnap 
reggel 'hót órakor a' Szentgyörgy-téri had) 
tartalékkórház .műtőjében holtan találták Di-
vényi Károly egészségügyi .zászlóst. .A zász-
lós este kilenc órakor ment be a minőbe, ahol 
ogy adag morfiumot, vett be, azután kinyi-
totta az összes gázcsapokat és felfeküdt a 
műtőasztalra. Az öngyilkosságról telefonon 
értesítették dr. Turcsányi Imre segédorvost, 
aki dr. Bercjer Mór ezredorvos és dr. \Rusz 
Gusztáv főorvos segítségével mesterséges lég-
zés alkalmazásával igyekezett Divónyit életre, 
kelteni, órák hosszáig mindent elkövették az 
orvosok, liogy 'a zászlóst életre keltsók, dc 
nem sikerült, Divényi valószínűleg azért lett 
öngyilkos, mert. szombaton parancsot kapott, 
liogy vonuljon be a gyalogsághoz. Vasárnap 
kellett volna bevonulnia, ugy látszik, ez b í r ta 
a végzetes elhatározásra. Divényi .Károly 
holttestét. Kecskemétre szállítják, akol a csa-
ládi sírhelyen helyezik ötök nyugalomra. 

— Egyik vevő olyan, mint a másik. Ez 
év augusztusában Gottlieb Dávid Kossuth 
Lajos-sugárüt 10. szám alatti fűszer kereskedő 
csak egy nyolcad kiló cukrot adott a vevői-
nek. A vevők kénytelen-kelletlen megeléged-
tek a mennyiséggel, de mikor látták, hogy 
három falusi embernek 1—1 süveg cukrot ad 
a kereskedő, feldühödtek s nagy lármát csap-
tak. Az ügy a kihágási birósóg elé került, a 
hol dr. Temesvári) Géza főkapitány-helyettes 
hallgatta ki iGottliébot. A vádlott beismerte, 
hogy a három falusi embernek 1—1 süveg 
cukrot adott, de csak azért, mert a cukor el-
lenértékét búzában kapta meg. Dr. Temes-
váry 150 korona pénzbüntetésre itélte a ke-
reskedőt, aki vevő és vevő között különbséget 
tett. , . .. 

— A kereskedelmi szervezetek a meg-
szállott tartományokban. Mint értesülünk a 
közös hadügyminisztérium a magyar és osz-
trák pénzügyminisztériummal egyetértőleg 
véglegesen intézkedett az oroszországi és 
szerbiai megszállott területek kereskedelmi 
viszonyainak rendezéséről. .Minthogy a ke-
reskedelem-politikai viszonyokra való tekin-
tettel ezeken a területeken kötött .jellegű a 
lebonyolítás, az a katonailag szervezett, úgy-
nevezett áruforgalmi központok (k. u. k. Wa-
renverkéhrszenttrale) közbenjöttével történik. 
Áruforgalmi Központot kettőt állítottak fél 
és pedig egyet Krakkóban az északi megszál-
lott tar tományok ós egyet Belgrádban a szer-
biai megszállott, területek részére. Szállítási 
engedélyek, igazolványok, kereskedők része-
re szóló legitimációk kiállítása ezéknek au 
áruforgalmi központoknak a hatáskörébe 
tartozik. Tekintettel az északi megszállott te-
rületek nagy kiterjedésére, ott külön négy 
tudakozó [hivatali (K. u. k. Auskunfstellé) is 
felállítottak, amelyek információkkal szolgál-
nak a magfelelő vidék mezőgazdasági, ipari 
ós kereskedelmi viszonyaira vonatkozólag. 
Ezek a Tudakozó irodák Krakkóban, iRadom-
ban, RzeszoVban és Lambergbein vannak el-
helyezve. .Noha közülök báromnak székhelye 
Galíciában van, működési területük az észak-
ra fekvő megfelelő orosz-lengyelországi 'ke-
rületekre ter jed ki. I t t jegyezzük meg azt 1*, 
hogy a belgrádi cts. és kir. áruforgalmi iroda 
egy ismertető füzetet állított össze kereske-
dők és iparosok számára a megszállott szei-
biai részekre vonatkozólag az összes kereske-
delmi tudnivalókról, amely a szegedi keres 
kedelrni óa iparkamaránál megszerezhető. 

— Szarvasmarhák kivitele. A polgármesteri 
hivatal közli: A miniszter rendelete értelmé-
ben további intézkedésig szarvasmarhát (bor-
jukat és bivalyokat is ideértve), akár élő, 
akár leölt állapotban a magyar szent korona 
országaiból az osztrák birodalmi tanácsban 
képviselt királyságok és országok területére 
kivinni, csak a földmivelésügyi miniszter 
engedélyével szabad. A földmivelésüigyi mi-
niszter a rendelkezés alól kivételéket állapít-
hat meg. Aki szarvasmarhát a rendelet elle-


