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A szegedi piacot 
már régen súlyosan terhelte, hogy a katona-

ság és a kórházak is a szegedi piacról sze-

rezték be szükségleteiket. Ezzel ugyanis 

megnehezítették a polgári lakosság szükség-

leteinek beszerzési lehetőségét. A piacnak 

katonaságtól és kórházaktól való tehermen-

tesítése ügyében már igen. sokszor folytak 

megbeszélések, azonban siker nélkül. A meg-

oldás módozatait nem tudták megtalálni. És 

a megoldás késett, egyre késett, mig végre 

most a dermatológiai intézet megtalálta a 

legüdvösebb megoldást a régen vajúdó ügy-

ben. Ez az üdvös megoldás, amely biztosan 

enyhíteni fog a bajokon a következő: 

A dermatológiai intézet, amelynek tud-

valevőleg mintegy 3500 betege van, hogy a 

saját szükségletét is biztosítsa, bérbevette a 

Keramit-gyár 10 katasztrális hold kiterjedé-

sű, bolgár kertészetre berendezett földjét. A 

dermatológiai intézet itt apró feertivetemó-

nyeket, saláták spenótot, karalábét, retket, 

karfiolt, nyári káposztát és zöldséget fog 

termelni saját házi szükségletére. Szerződést 

kötött ezenkívül a dermatologiai intézet 

Heimann Sándorral. Ennek a szerződésnek 

értelmében az intézet Heimann algyői bir-

tokából 102 katasztrális hold földet felesbe 

bérbevett, azzal a kikötéssel, hogy Heimann 

a föld termésének reá eső felét is tartozik a 

makszünális áron átadni a katonaságnak, ha 

az arra igényt tart. Ezen a 108 holdon bábot, 

krumplit, hagymát, káposztát ós borsót fog-

nak termelni. A szerződés egyik pontja ugy 

szól, hogy amennyiben a háboru 1918-ban is 

tartana és a katonaság ez évi december 31-ig 

ebbeli igényét nyilvánítaná, a szerződéses 

viszony a jövő évre is teljes egészében 

fennáll. ! 

A dermatologiai intézetnek ezek aa in-

tézkedései nagyon érdekesek és csak újból 

bizonyítják a régi igazságot, hogy a ko-

moly ós csendes munka mindig érezteti ha-

tását, akár katona, akár civil csinálja. Ég 

most, a háboru harmadik esztendejének a 

végén nagy szükség lenne ré, hogy min.de aki 

igy végezze el a munkáját, 

— A főispán kitüntetése. A Délulagyar-

ország vasárnapi közléséből tudta meg a 

közönség, hogy a király dr. Cicatricis Lajos 

főispánt a Lipótrend lovagkeresztjével tün-

tette tó. Híradásunk városszerte a legna-

gyobb örömet keltette, már vasárnap sokan 

•keresték fel az akkor Szentesen tartózkodó' 

főispánt üdvözlő soraikkal. A kitüntetésről 

szóló királyi kézirat a hivatalos lap szerdai 

számában megjelent és a következőkép szól: 

Személyem körüli magyar miniszterem 

előterjesztésére dr. Cicatricis Lajosnak, 

Csongrád vármegye, Hódmezővásárhely tör-

vényhatósági joggal föirulházott város és 

Szeged szabad királyi város főispánjának 

kiválóan buzgó és eredményes szolgálatai 

elismeréseül Lipót-rendem lovagkeresztjét 

dij mentesen adományozom. 

Kelt Badenben, február 15-én. 

Károly, s. k. 

Ckatricis főispán csütörtökön reggél 

Szegedre érkezik. Kitüntetése alkalmából a 

szegedi munkapárt csütörtökön délelőtt egy-

negyed 12 órakor üdvözölni fogja küldött-

ségileg. Az üdvözlő beszédet dr. Rósa Izsó, 

országgyűlési képviselő fogja mondani. Üd-

vözölni fogja még a főispánt a városi tiszti-

kar, az(állami hivatalok és a tantestületek ís. 

— Harkanyi szabadságának engedélye-
zése és Teleszky ideiglenes megbízatása. 
'A hivatalos l ap szerdai száma közli, hogy 
a király báró Harkányi János kereskedelem-
ügyi miniszternek a megrongált egészségi 
állapotának helyreállítása céljából kért sza-
badságot engedélyezte és a kereskedelem-
ügyi tárca ügyeinek ideiglenes vezetésével 
dr. Teleszky János pénzügyminisztert bízta 
MOG. 

— Báró Gerllczy Félix képvíselőjelölisége 

Budapestről jelenti tudósitónk: A főváros 

második kerületének Berzeviczy lemondásá-

val gazdátlanná válí mandátumát a kerület 

vezetői között való megállapodás alapján 

báró Qerliczy Félixnek fogják felajánlani. 

Az ide érkezett hirek szerint GerLiczy a je-

löltséget elfogadja, ha .a kormány támogatja 

és ha nem állítanak vele szemben ellen-

jelöltet. 

— Berzeviczy Albert lemondott a nem-

zeti kaszinóban viselt tisztségéről. Buda-

pestről jelentik: Berzeviczy Albert lemon-

dott a nemzeti kaszinóban viselt igazgatói 

tagságáról. Lemondása azért történt, mert a 

tegnapi tagfelvételnél az általa ajánlott egyik 

tagot, Jaross Vilmos kamarást, titkos szava-

zással nem vettek föl. Berzeviczy a szava-

zás után nyomban beadta lemondását. 

— Kőrösy Idván előléptetése. A hivatalos 
lap szerdai száma közli, hogy Kőrösy István 
posta- ós táv'rdafelügyelőt, a szegedi főposta 
főnökét a kereskedelemügyi miniszter posia-
ós távirdafőfelügyelővé nevezte ki. Kőrösy a 
szegedi postahivatalnál kezdte meg működé-
sét 1908-ban, postafőtiszt volt amikor Zó-
lyomba nevezték ki post?főnöknek, ahonnan 
1912-ben, mint posta- és távírda felügyelőt 
Szegedre helyezték át és megbízták a főposta 
vezetésével A kötelességtudó, általánosan 
becsült főtisztviselő hivatalát közmegelége-
désre tölti be és az előléptetésre kiváló buz-
galmával, szaktudásával és előzékeny modo-
rával érdemeket szerzett. 

— Kitüntetések. A király Vasziv János fő-
számvivőnek az 3. honvéd lovas tüzérosztály-

Tenger -
sok utánzatot ajánlanak mostanában Diana-sós-
borszesz helyett egyes üzletekben a vásárló közön-
ségnek, melyek hangz .tos elnevezések 

alatt 
és sokszor a megtévesztésig hasonló külső csoma-
golásban kerülnek forgalomba. A gyalog-

járók, 
ha elmennek egy-egy kirakat előtt, mégis minden 
jobb üzletben ott láthatják a valódi Diana-sósbor-
szeszt, melyről mindenki 

e l ö r a 
tudja, hogy belső tartalmánál fogva a legmegbíz-
hatóbb és leghatásosabb háziszer, fájdalomcsilla-
pító, hüsitő, enyhítő és egészí.égápoló. Egy háztar-
tásból sem szabad tehát Irányoznia. 

kis üveg Diana-sősborszesz ára K 1.30 
iagy „ „ » » 3.50 
legnagyobb „ „ „ n 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. 

nál az ellenség előtt teljesített különösein 
kötelcssóghü szolgálatai elismeréseül a ko-
ronás ezüst érdemkeresztet a vitézségi érem 
szalagján adományozta. — A király megen-
gedte, hogy Szabó Pál 5. honvéd gyalogez-
redben címzetes szakaszvezető a Vörös Sas-
rend érmet elfogadhassa és viselhesse., 

— 03c <óbb húsárak Budapesten és Bécs-
ben. Budapestről jelentik: Az osztrák központi 
bevásárlási társaság a napokban a bécsi hus 
kimérő helyeken nagymennyiségű olcsó 
marhahúst bocsátott forgalomba. Mindenki 
kapott másfél kilogramig terjedő husmennyí-
séget, kilónként 8 koronájával, amivel elér-
tik, hogy már az első napon a marhahús ára 
Bécsben 12 koronáról leszállt 9 koronára. 
Az osztrák központi bevásárlási társaságot 
az a körülmény indította akciójára, ihogy 
bár az élőállat az utolsó időben olcsóbb lett, 
a mészárosok még se rendezték a hus árát. 
Budapesten ugyanez az állapot: itt is ol-
csóbb az élőállat, de a mészárosok nem en-
gednek a tizenegy koronás marhahús-árak-
ból. A közélelmezési hivatal most azután ja-
vaslatot dolgozott ki, amelyben újra 'meg-
állapítja a húsárakat, melyeket összhangba 
hoz az élőállat-árakkal. A húsárak uj meg-
állapítása a marhahúsnál is és a sertéshús-
nál is több korona csökkenést jelent. Az uj 
húsárak megállapítását a közélelmezési ta-
nács termelési bizottsága már szintén letár-
gyalta. 

— A kórházi élelmezés. A kórházbizottság 
szerdán délután Somogyi Szilveszter polgár-
mester elnöklósévei ülést tartott. Dr. Gaal 
Endre jelentette, hogy Halmos Ottónak, aki 
a házi kezelésű kórházi élelmezést eddig a fő-
számvevő felügyelete mellett vezette, szerző-
dése lejárt. A város most Halmossal egy 
ujabb szerződést kötött 1918 március elsejé-
ig. Az u j szerződós szerint, ha az állást egye-
lőre nem rendszeresítik, vagy rendszeresítet 
esetén azt nem Halmos Ottóval töltik be, 
Halmosnak 12.000 korona kártérítéshez van 
joga. A bizottság az állás rendszeresítését 
•egyelőre nem tartja célszerűnek és azért azt 
javasolja, hogy az ujabb szerződést a tanács 
kösse meg Halmossal. Még néhány adminisz-
trációs ügy letárgyalása után az ülés véget 
ért. 

— Kinevezés, A kereskedelemügyi miniszter 
Berényi János szegedi posta- és távírda gya-
kornokot II. osztályú posta- és távírda tisztté 
nevezte ki. 

— Kevés a 60 deka cukor. A Szegedi 
Iparosok Fogyasztási Szövetkezete szerdán 
táviratot intézett háró Kürthy Lajoshoz, aa 
Országos Közélelmezési Hivatal elnökéhez, 
amelyben a közönség cukor-ellátásának ren-
dezését kéri, A távirat a következő: .JSzegedi 
közélelmezési hivatal .ma közzétett értesítése 
szerint szegedi, fejenkinti cukoradagót havi 
60 dekagramra csökkentette, mivel cukor-
központ kellő mennyiséget nem bocsátott 
rendelkezésre. Ezzel szemben elkeseredetten 
tapasztaljuk, hogy cukrászok és cukorka-
gyárosok luxuscikkek készítésére aránytalan 
mennyiségű cukrot, kapnak, melyből közfo-
gyasztás igényei jórészt kisegithetők lenné-
nek. Kérjük Nagyméltóságod intézkedését, 
hogy elsősorban a közfogyasztás mellőzhe-
tetlen igényei, legkevesebb 1 kilogramm fej-
adaggal, elégíttessenek ki, Luxus-ipari oé-
lokra cukor esak a netán fenmaradó meny-
nyiségből adassék." 

— Emlékistentisztelet a régi zsinagógában 
A szegedi Szent-Egylet az év elhunytaiért 
emlékistentiszteletet tart jpárcius negyedi-
kén délután félhatkor. Az istentisztelet előtt 
5 óra*kor az egylet közgyűlést tart a hitköz-
ség szék-épületében. 

— Megnyílnak a mozik és a szinház. 
Bach Jenő, a Korzó-mozi tulajdonosa szer-
dán délelőtt szóbeli kérelmet terjesztett a 
polgármester elé, hogy ugyanolyan föltéte-

l ek mellett, mint a színháznak, adjon enge-


