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— A miniszterelnök bécsi tanácskozásé. 
Bécsből táviratozzák a Budapesti Tudósító-
nak Gráf Tisza István (miniszterelnök, aki a 
királynál tegnap 'kihallgatáson jelent meg, 
közös és osztrák miniszterekkel tanácskozott. 
A megbeszéléseket hétfőn folytatta. 

— Személyi hir. Dr. Cicatricis Lajos főispán 
hétfőn este Szegedre érkezett. A főispán ked-
den elnökölni fog a közgyűlést előkészítő ta-
nácsülésen, a /közgyűlésen és a közigazgatási 
bizottság csütörtöki ülésén. 

— A postai csomagforgalom korlátozása. 

A Bud. Tud. jeleníti: Illetékes, helyről közlik, 

hogy a postahivatalok e hónap 13-iki kez-

dettel további intézkedésig szállítási nehéz-

ségek miatt csak katonai küldeményt, had-

felszerelési tárgyakat, posta-, távirda- és 
telefon-üzemi anyagokat, állami hatóságok 

által feladott portómentes csomagokat, to-

vábbá élesztőt és pénzt tartalmazó küldemé-

nyeket, a vidéken még élelmiszert is vehet-

nek fel, de az. utóbbit kézidarabkíént feladni 

nem lehet. Más tartalmú csomagokat vidéki 

postahivatalok csak Budapest érintése nélkül 

vehetnek fel és minden postahivatalnak kü-

lön-külön megszabott forgalom körében vált-

hatnak egymással csomagot. E korlátozások 

Ausztriára és Bosznia-Hercegovinára is vo-

natkoznak, de a többi külföldet nem érintik. 

Változatlan marad a hadifoglyokkal való 

és a tábori postához irányuló csomagforga-

lom. A postahivataloknak egymáshoz való 

forgalmánál csak a pécsi és zágrábi kény-

telen 13, 14 és 15-ikén a csomagfelvételét 

•nagyobb mértékben korlátozni. 

— Kedden temetik Hornig bíborost, A 

Bud. Tud. jelenti: Hornig Károly 'bíboros, 

veszprémi püspök temetésén a királyt Fri-

gyes főherceg tábornagy fogja képviselni. 

A temetésre egyébként Veszprémbe érkezett 

már dr. Jankovich Béla kultuszminiszter, 

gróf Klebelsberg Kiínó államtitkár és Cser-

noch hercegprímás. A 'temetés kedden lesz. 

— Intézkedések a szénellátási nehézsé-
gek leküzdésére. Pár nap óta riasztó hirek 

járják be a várost, hogy Szegeden alig van 
szén és az iskolák bezárása is küszöbön áll. 
Dr. Somogyi Szilveszter polgármester erre 
vonatkozólag a következőket mondta: 

— Közintézményeink jó időre el van-
nak látva szénnel. Igy az iskolák is, ame-
lyeknek a tanév végéig elég lesz a szenük. 
Csák a kegyesrendi gimnázium szénkészlete 
merült Iki. Ez ,igy tényleg bezárás előtt állt, 
de közben oda is sikerült egy vaggon szenet 
szerezni. 

A közönség ellátása már kevésbé mond-
ható ilyen jónak. Bizonyos azonban, hogy 
vannak elrejtett készletek a városban. Épen 
ezért Balogh Károly pénzügyi tanácsos 
utasította Gróf Dezső tb. rendőrkapitányt, 
hogy járja be az összes telepeket, kutassa 
föl az elrejtett készleteket és foglalja le azo-
kat a közellátás céljaira. A vámoknál pedig 
szigorú ellenőrzést gyakorol a város, 'hogy 
szenet ne? lehessen Szegedről kivinni. A 
tanács hétfői ülésén a mérnöki hivatal szá-
mításai alapján elhatározta, hogy a 'Széche-
nyi-téri hat ív-lámpával való világítást tel-
jesen beszünteti és a 32 invert égő köziil is 
csak tizenhatot fognak világítani. A xváros 
ezzel 4627 koronát takarít meg égy eszten-
dőben. A kereskedelmi miniszter hétfőn egy 
távirati rendelkezésével felfüggesztette a 
tüzelőanyagok szállítására "vonatkozólag a 
vasárnapi munkaszünetet. A rendelet szó-

szerinti szövegében a következő: Tudomásul 
és az érdekeltek sürgős értesítése végett 
közlöm, hogy az 1891. 13. t.-c. 3. §-ában 
bizíosiíoit jogomnál fogva megengedem, 
hogy a tüzelőanyagok árusítása és házhoz 
szállítása, valamint az ezzel szorosan össze-
függő irodai munka a február és március 
havára eső vasárnapokon egész napon át 
végezhető legyen. Kereskedelemügyi m. kir. 
miniszter. 

— A tej, koksz és fa mekszimálls ára 
Szegeden. Az ármegállapitó bizottság vasá nap 

délelőtt 11 órakor dr. Somogyi Szilveszter 
polgármester el nők lésével ülést tartott. Ba-
logh Károly javasolta, hogy a meglévő 
koksz-készletre 9 koronás árat állapítson 
meg a bizottság. Bach Jenő föíszólalása után 
a bizottság elfogadta a javaslatot. A fa árát 
a következőkben állapította meg a bizott-
ság: Egy öl a telepen 130 korona, egy má-
zsa 9 korona, a bükkihasáb öle 130. a gyer-
tyánfáé 140 korona, a fölaprózása 16 koro-
na, a bükkihasáb mázsája 9 korona. A .szató-
csok mlág 10 fillért kérhetnek kilónkint ehez 
az árhoz. Balogh Károly bemutatta ezután 
báró Kürthy Lajos rendeletét a tej árának 
megállapításáról. Javasolta, tegven a város 
élőterjesztést az Országos Közélelmezési Hi-
vatalihoz, hogy a budapesti és vidéki árak 
közti különbséget szállítsa le. mert igy min-
den tejet Budapestre igyekeznek majd szál-
lítani. Kőrös Albert a szegedi egységárakat 
ugy kivánja megállapítani, amilyenek a bu-
dapestiek. Dr. Temesváry Qéza szerint x 
kofákat el kellene tiltani .attól, hogy a szom-
szédos falvakba kijárjanak a tejet összeszed-
ni. Dr. Somogyi Szilveszter polgármester 
kijelentette, javasolni fogja báró Kürthynek, 
hogy a két város egységára közt a különb-
ség - legfeljebb 4 fillér legyen. A rendelet 
szerint ugyanis. Szegeden 62 fillér a tej, 
palackban pedig 70, míg Budapesten 70 fil-
lér a tej ára, palackban pedig 80. Az ár-
megállapitó bizottság ezt helyesléssel-Tudü-
másul vette. Elhatározta még a bizottság, 
hogy egy vaggon krumplilisziet kér. de nem 
a közönség, hanem a közintézmények szá-
'mára. 

— Kitüntetés. A király dr. Mogán István 
százados-hadbírónak, jelenleg temesvári ka 
tonai ügyésznek az ellenség előtt tanúsított 
érdemei elismeréseül a .Ferenc József-rend 
lovagkeresztjét adományozta. 

— Eljegyzés. Halász Jenő tart. mérnök* 
hadna,gy«eljegyezte Aniszfeld Irénkét, Anisz 
feld Zsignnond leányát. 

— B. Sándor Erzsi — katnaraénekesnö, 

A Bud. Tud. jelenti: A király B. Sándor 

Erzsit cs. és kir. kamarai 'énekesnővé ne-

vezte ki. Ebből az alkalomból az Operaház 

tagjai igen meleg ünneplésben részesítették 

a művésznőt. " 

— Letartóztatták a Bánffy csalód zsaro-

lóját. Budapestről jelentik : Az amsterdami rend-

őrség táviratilag értesítette a huda/pcst 

rendőrséget, hogy ott. letartóztatta Degn 
Vilmost, a Bánffy-család zsarolóját. A laká-

sán házkutatást tartottak és iratait lefoglal-

ták. Letartóztatta a rendőrség Gombos Sa-

lamon nyugalmazott Máv. tisztviselőt is. 

Gomlbo3 a hamisított nyilatkozaton, amelyen 

báró Bánffy elismeri, hogy Degrétől 120.000 

koronát vett föl azzal, hogy ezért nemességet 

fog neki szerezni, mint tanú szerepel. Kiihall 

gatásakor tagadta, hogy ő irta alá a nyilat-

kozatot s hogy a zsarolási manőverben része 

van. Tudott a dologról, de része nem volt ben-

ne. Beismerte, hogy része volt Széli Ignác 

volt államtitkár megzsarolásálban. Ezért 1500 

koronát kapott. A Bánffy-féle nyilatkozatra 

azonban csak ráhannisitották a nevét. 

— Szórakoztató délután. Kedden, február 
13-án a Felebaráti Szeretet-iSaövetség fél öt 
órai kezdettel szórakoztató tae-délutánt ren-
dez a Kass-Viigadó dísztermében. A jövedék/u 
jótékony célt szolgál, 

— Be keli azolg Itatni a vörösréz víz-
melegítőket. A honvédelmi miniszter rende-
letet intézett a polgármesterhez, amely sze-
rint a takaréktüzlhelyek vörösrészíből készült 
vizmelegiitőit a legrövidebb időn belül ibe kell 
szolgáltatni. A tanács a rendelettel kapcsola-
tosan felhívja a közönséget a vízmelegítők 
sürgős beszolgáltatására. 

— A városi tlsztviielók családi pótléka. 
Dr. Végman Ferenc törvényhatósági bizott-
sági tag hétfőn indítványt nyújtott be a pol-
gármesterhez. Az indítványt a szerdai köz-
gyűlés tárgyalja. Dr. Végman indítványában 
azt kívánja, hogy ez évi január 1-étől vissza-
menőleg mindazok a városi alkalmazottak, a 
kiknek fizetése és pótléka az ugyanolyan fi-
zetési osztályban levő állami alkalmazottak 
fizetését és pótlékát meghaladja ós ezért cs a-
ládi pótlékuk réészlben-egészben a többlet által 
nyer kielégítést, egész külön, önállóan kap-
ják meg a családi pótlékot Kívánja még ezen 
kívül, hogy a városi alkalmazottak a vissza-
vonásig valamennyi gyermekük után meg 
kapják a családi pótlékot, ne csak bárom 
gyermek után, ahogy eddig kapták. Az indít-
vány indokolása a következő: „űEzidő szerint 
folyton hallunk szónokolni, felolvasást tarr 

tani arról, hogy a csecsemő- 03 gyermekneve-
lés mennyire nagy és fontos állami-érdek és 
közérdek. iHa pedig ez igaz, — és valóban 
igaz is, — akkor ezt a nagyon fontos ügye* 
nem kenetteljes szavakkal, hanem komoly 

tettekkel és pedig anyagi támogatással lehet 

csak előbbre vinni és szolgálni. Akik most, 

még pedig azok a tisztviselők, akik most « 
nagyon is szűkös anyagi viszonyaik közt még 
gyermekeket is nevelni, eltartani, riiházm 
kötelesek és kénytelenek, igazán méltán vár 
ihatják, ihogy ez a terhük némileg euyhittes-
sók és hogy némi támogatásban részesülje-
nek. Városunk tisztviselői pedig igazán nem 
érdemlik meg, hogy mostohább elbánásban 
részesüljenek, mint aká;r az állami, akár a me-
gyei, akár pedig az államvasúti alkalmazot-
tak. Tudom, Ihogy fedezetről is kell gondos 
kodni és e tekintetben kérem a tekintetes ta-
nácsot, hogy keressen is és találjon is erre 
a nagyon fontos állami érdekű és közérde'ki 
csecsemő és gyermeknevelési ügyre fedezetet. 

— Nagy postalopás. A beregszászi adóhi-

vatal — miint onnan jelentik — 300.000 koro-

nát tartalmazó ipénzes'levelet adott fel az Osz-

trák (Magyar Bank munkácsi fiókjai részére. 

^ é g i s 
bekövetkezett az, amit tóltink lehetőleg igyekeztünk 
elkerülni s amitől szerettük volna kedves, hü vevő-
közönségünket megkímélni. Olyan példátlan módon 
drágultak 

meg 
az összes gyártási nyersanyagok, munkabérek, szál-
lítási költségek, hogy csak emberfeletti nehézségek-
kel tudjuk a Diana-sósborszeszt régi kiváló minő-
ségében és erősségében a közönségnek adni. Nem 

lesz 
ember, aki nem ismerné e súlyos viszonyokat, s aki 
ne találná ily körülmények között érthetőnek, sőt 
jogosnak, hogy a Diana-sósborszesz árát újra kellett 
szabályoznunk. De ha majd elkövetkezik 

a béke 
és ismét helyreállanak a háboru előtti állapotok, akkor 
mi is sietni fogunk érvénybeléptetni közönségünk 
részére azokat az eladási árakat, melyek régebben 
fennálottak. Ezidőszerint a 

kis üveg Diana-sósborszesz ára K 1.30 
nagy „ „ „ „ „ 3.50 
legnagyobb „ „ „ „ 7._ 
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