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— Szurmay Sándor az uj honvédelmi 

miniszter. Bécsből jelentik a Buci. Tud.-mk : 
A király ma kinevezte Szurmay Sándor fal 

tábornagyot magyar honvédelmi miniszter-

ré. Az eskütétel délután félnégykor volt a 

iioíburgban. Ez volt Károly király uralko-

dása alatt az első eset, hogy magyar .funk-

cionárius esküt tett. Az ünnepélyes aktus, 

náll Tisza miniszterelnök és mint zászlósúr 

Festetics Taszilló herceg működtek közre. 

Utána a király kihallgatáson fogadta Szur-

may minisztert. Gróf Tisza István minisz-

tereinek az éjjel haza utazott. 

— Kinevezések. A hivatalos lap keddi száma 
közli, hogy .a honvédelmi miniszter dr. Frá-
ter Zoltán 5. honvéd-gyalogezredbeli hadiön-
kén-tes címzetes szakaszvezetőt, dr. Csikós 
Nagy József 5.- honvédtgyalogezredbeli hadi-
önkéntes tizedest tartalékos bírósági gyakor-
nokokká és -dr. öze Gyula címzetes tizedest 
az 5. népfölkelő pairamesnokiság nyilvántar-
tásában mépfölkelő igazságügyi segéd-tisztvi-
selővé nevezte ki. 

— Hamvazó szerda. A szokásos farsangi 

vigalmiak nélkül telt el a harmadik háborús 

farsang utolsó napja. A hires-nevezetes hús-

hagyókedd éppoly szürke ós szomorú na,p 

volt, mint a többi. És (hamvazó szerda, a nagy-

böjti időszak kezdete nem jelent változást az 

életü-n-bben. Folyik -minden szürkén, szomo-

rúan tovább. Csak épen Ihogy talán többen 

fognak forró fohászokkal imádkozni ham-

vazószerda reggelén, hogy a hat hét multán 

elkövetkező ifeltámadási ünnep az emberiség 

feledhetetlen -nagy halottijának, a -Béke fel-

táraadásának is ünnepe legyen. 

— A rekviraiások felülvizsgálása. Meg-
írtuk, hogy Ipolyi Keller Gyula, a fölaniive-
lésiigyi minisztérium kirendeltségéneK ve-
zetője hétfőn délután Szegedre érgezett a 
rek'viráiási eredinéinyek felülvizsgálása vé-
gett. Ipolyi Kellen Gyula kedden délelőtt 
átvizsgálta a rekvirálusi iratokat, aminek 
végeztével elutazott Szegedről. -

— Katolikus partim konferenciája Svájc-
b a n . Budapestről jeientik: A svájci Katolikusok 

február 1/2. és 13-ára -nemzet-közi konferenci-
ára hivfák össze az európai parlamentek ka-
tólikus pártjainak tagjait. A konferencián az 
antant-államok katolikusai nem vettek részt. 
A magyar néppárt képviseletében gróf Zichy 
Aladár vezetésével Huszár Károly, Gieswein 
Sándor, dr. Ernst Sándor és dr. Tury Béla, 
az Alkotmány szerkesztője jelentek meg a 
konferencián. Általában arról volt szó, hogy 
a jövőben a katolikusok között neraz'etközi 
organizációt létesítsenek, amely az összes ka-
tolikus népek politikai,, kulturális és szoci-
ális közeledését biztosítsa a háború után. 

— Az osztrák miniszterelnök meg mindig 

beteg. Bécsből jelentik: Gróf Clam-Martinic 

osztrák miniszterelnök tudvalévőiéig beteg. A 

•miniszterelnök influenzában szenved, amely 

már több mint egy hót óta ágyhoz köti. A 

miniszterelnök, dacára -betegségének, tovább 

végzi fontos teendőit ós kihallgatásokat i» 

tart. 

— Csütörtöktől kezdve ismét korlátozzák 

a lapuk ter/edeimet. Budapestről jelenti tu-

dósítónk: A papirhiány miatt a rotációs gé-

pen nyomott lapok •csütörtöktől kezdve ismét 

kisebb terjedelemben jelenhetnek -csak meg. 

A lapok terjedelmének ujabb korlátozását az 

ellenzéki sajtóban -megütközéssel tárgyal-

ják és -szóvá teszik, hogy az osztrák sajtó 

kedvezőbb helyzetben Van. A támadó cikkek 

azt is hangoztatják, hogy a lapok egyönte-

tűen abban fognak megállapodni, ihogy az 

országgyűlésről ne hozzanak tudósítást. Síi 

megi Vilmos országgyűlési képvisel-ő sürgős 

interpellációt (jegyzett he a lapok terjedel-

mének korlátozása ügyétón. 

— Az őrlési Igazolványok kiadásának 
megszigorítása. Baró Kürthy Lajos, az O sza-
gos Közélelmezési Hivatal elnöke kör-rende-
letet adott ki az őrlési igazolványokra vonat-
kozólag. E -szerint őrlési igazolványt csak -a 
legminimálisabb időre, de legfeljebb három 
hóna-pi élelemre elégsége® gabonamennyiség-
re szabad ezentúl kiállítani. 

— A gesíciel libák, ónnak idején hirül 
adtu-k, hogy a Galíciából érkező liibák közül 
2000 -darabot -szánt a Haditermény külföldi 
osztálya Szeged közönsége részére. A libák 
azonban nem érkeztek meg, •gágogásukat 
még mindig Galícia virányaiin végzik és ta-
lán az első hir közreadása óta kövér Indákká 
fejlődtek, Mo-st ujabban arról értesülünk, 
ho-gy -a Haditermény külföldi osztálya két 
hét alatt tudatni ifogja. a város hatóságával, 
hogy az országba érkező libák köziül hány 
darab jn:hjut -Szegedinek. -Csak minél több 
jusson és minél hamarabb érkezzenek a libák, 
libu-skák, vagy ludak, .amelyeknek fontos ab b 
szerep jut most a vá-rcs közélelmezásé'ben, 
mint -hajdan jutott ama ludaknak, amelyek 
tudvalevőleg -a Capitoliuimot mentették 
meg . . . ; • 

— Károly király trónraiépesének beje-
lentése a aan es a svéd udvarnai. Kopen-

hágából jelentik: -Gróf Mensdorff, a kit Ká-
roly király és -császár trónralépésének no-ti-
íikálása végett küldtek a dán udvarhoz, teg-
nap -délután résztvett a királyi pár -családi 
déjeunerjén. A királyi pár sokáig elbeszélge-
tett. a nagykövettel. -Délután automobilon 
kirándult gróf Mensdorff északi Seelandba 
és megnézte a királyi kastélyokat. Este ün-
nepi vacsora volt gróf Széchenyi ma-
gyar és osztrák követnél, a melyen jelen 
volt gróf Csekonics és gróf Brockdorff-
fíanyxtu -német követ, Wittgenstein herceg 
és hercegnő, gróf Wedel és a diplomáciai 
testület más tagjai is, továbbá Scavenius kül-
ügyminiszter a külügyminisztérium több fő-
tisztviselőjével. Gróf Mensdorff -nagykövet 
ma délután Stockholmba utazott, ihogy Ká-
roly király trórir-alépésót a svéd udvarnál is 
not ifikálja. , ., 

— Kürthy báró és a Csongrádmegyei 
Molnarszovetség. Az Országos Moinarszövet-
ségnek csou-grádmegyei szakosztálya, amely 
tudvalevőleg vasárnap -alakult -meg, •meg-
alakulásáról táviratban értesítette a minisz-
ter elnökséget, -kereskedelemügyi minisztert, 

M é g i s 
bekövetkezett az, amit tolunk lehetőleg igyekeztünk 
elkerülni s amitől szereltük volna kedves, hü vevő 
közönségünket megkimelni. Olyan példátlan modon 
dráüultak 

m e g 
az összes gyártási nyersanyaguk, munkabérek, szál 
litási költbegek, hogy csak emberteletu nehezsegek-
kel tudjuk a Diana-sósborszeszt regi kiváló mirio-
ségeben es erössegeben a közönségnek adni. j\em 

lesz 
ember, aki nem ismerne e suiyos viszonyokat, s aki 
ne találná ily körülmenyek kuzött értheiőnek, soi 
jogosnak, hogy a Diana-sosborszesz árat újra kelleti 
szaoályoznunk. De ha majd elkövetkezik 

a béke 
és ismét helyreállanak a háború eiotti állapotok, akkor 
mi is sietni fogunk ervenybeleptetni közönségünk 
részére azokat az eladási arakat, melyek regebben 
fennálottak. Ezidőszennt a 

kis Üveg Diana-sósborszesz ára K 1.30 
nagy „ „ „ „ •„ 3.50 
legnagyobb „ „ „ „ 7.— 

D I A N A k e r e s k e d e l m i r.-t. 
Budapest, V., Nádor-utca 6. 

valamint az Országos Közélelmezési Hivatalt. 
A táviratra kedden válaszolt Kürthy báré, 
az Országos Közélelmezési Hivatal elnöke és 
értesítette a szakosztályt, hogy a megala-
kulást örömmel ve-szi tudomásul és reméli, 
hogy a szövetségnek ez az uj szakosztálya 
üdvös működést fog kifejteni a magyar köz-
élelmezés ellátása körül. 

— Összeírják az allaíá lományt. A föld-
mivelésügyi miniszter körendeletet intézett a 
törvényhatóságokhoz, .amelyben elrendeli az 
összes magántulajdcin-ban levő állatok össze-
írását és egyúttal kifejti, hogy -a földmive-
lésiigyi miniszternek szándékában van üdvös 
intézkedésekkel a magyar -gazda-közönség ál-
lományát minél nagyob'b -mértékben szaporí-
tani. A miniszteri rendelet hangsulyozz-a, 
hogy az összeírás nem szolgál -adófizetési cé-
lokat, hanem csupán az állattenyésztéssel 
foglalkozó gaz-daközön-ség érdekében történik. 
Az összeirásmak március 15-ikéig be kell fe-
jeződni. 

— A lipcsei vásár. Hivatalosan jelentik, 
hogy az idei lipcsei vásár március 5-én -nyí-
lik meg, A vásárra, amelynek legfontosabb 
célja ,a -különböző ipari újdonságok bemuta-
tása, -már is (nagy előkészületek -történtek és 
a rendezőség -reméli, hogy a látogatók száma 
tul -fogja baladni a mult esztendeit,, mikor 
30.000 kereskedő jelent meg Lipcsében. A lá-
togatók a német, kormány részéről -az oda és 
visszautazásnál 50%os dijkedvezményben ré-
szesülnek. Igazolásul a lipcsei kereskedelmi 
cs iparkamara látogatási jeggyel szolgál. A 
vasúti kedvezmény február 27-től bezárólag 
március 16-ig érvényes. Az útleveleket az il-
-etékes német konzulátusnál kell benyújtani 
iáttamozás végett. A vásárra vonatkozó tájé-
koztatót kívánatra mindenkinek -megküldi a 
lipcsei kereskedelmi és iparkamara. 

— A varosok kongresszusa a kőzélel-

mezés javításáért. Megírtuk, hogy a városok 

kongresszusa e hó 16-án Budapesten ülést 

tartott, amelyen dr. Somogyi iSzilve-sz-ter pol-

gármestert elfoglaltsága miatt Bokor Pál he-

yettes-polgármester -képviselte. Az ülésen 

ízábakerültek a közélelmezési ügyek is, azok-

kal -a sérelmekkel, a-melyekkel a -mai rend-

szerben találkozhatunk, Ezért a -kongresszu-

si bizottság -egyrészt létező bajoknak megfe-

lelő intézkedések által való enyhítése végett, 

másrészt a jövőre nézve célszerűbb eljárás 

végett felterjesztést -tett a kormányhoz. Azt 

kéri ugyanis a jövőre nézve, hogy -a gabona-

még a cséplés alatt rekviráltassék oly -mó-

don, hogy ott nyomban megállapít tassók a 

termelő által visszatartható -rész, a fennma-

radó -gabonát pedig adják át az illető tör-

vényhatóságoknak, mely utóbbi viszont a 

s-aját területére kiszámított mennyiséget visz-

szatartjia s rn-ag osztja fel, a felesleget pe-

dig átengedi állami rendelkezésre. Ez eset-

ben az elrejtés ki van zárva, rekvirálásra 

inem lesz -szükség és a ga-bo-n-a -nem vándorol 

az egész országon át, mig liszt alakjában is-

mét- oda jut, ahonnan kiindult, A zsirellátás 

riztositása végett a kormány -rekvirálja az 

összes takarmányt és idejekorán .rendezze a 

sertéshizlalást. A burgonyával kora tavasz-

szal ma-gyon szűkében lesz az ország s ezért 

a korai burgonya elvetését nagyban kell el-

rendelni, -akár kényszer utján is. A friss 

főzelék -termelését is forszírozni, kivitelét pe-

dig eltiltani kell. Végül az ipa-ri cikkek drá-

gulásának -s határt kell szabni és a legszük-

ségesebb ruházati cikkekre -nézve bizonyos 

tömegcikkek előállítását elrendelve, ezeket 

makszimálni kell. Mert ha ismerjük -a bőr-

nek és a talpnak miakszimális árát és ha 


