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: inogja vitánk Hogy a forgalmat no kelljen re-
••> dukálni, a vasút a .motoros kocsikat egy mo-
torral kezdte üzemben. tartami. A gyakran 
fculzsiu folta.n közlekedő Ikocsakbau a motor fo-
kozottabban, lévén igénybe véve, gyorsabban 
romlott el, a javítás az elhasználással nem 
tartott lépést, a mi 'végül is a. havaizés bekö-
vetkezéseikor az ismert forgalmi zavarokra 
vezetett. 

•A vizsgált időpontjában a vasút 37 'mo-
toros kocsija) Iköziil csak 6 darab hírt két-két 
íjé .motorral ós 6 «M> ogyjegy jó motorral, is 
igy ;a többi, : kocsi üzemibe Jielyazíliető nem 
vélt. A rvasuit szénkészlete 140 tonna volt, 
imely .redukált üzem mellett (körülbelül mégy 
3 létig elégendő. A fentiek szerint ia teljes 
üzem bem vehető fel azonnal, mert a szük-
ségelt Ikoesik nem állanak rendelkezésre, 
másrészt a széoibeszerzési nehézségek a ren-
d»Uv;ezés.r.e áló szón. telj'eis felhasználását nem 
teszi ajánlatossá. 

A vasúttársaság feladata tehát első sor-
ban az összes (kocsikat ismét üzemképes ál-
lapotban' h'dlyieizni ós .az egy motorral való 

' közlekedtetést beszüntetni, valamint szorgos 
Tutánjáráissal ia szükségelt anyagokból (pót-
anyagokból) lehetőleg hosszabb időre készle-
ltet igyüjíteni és a javítás céljaira a mozgé-
konyabb maigiánaprt lis felhasználni. A mig a 
.motortkocsilk rendes közi ekedtetésie a fenti 
módon nem biztosítható, a, teljes forgalom 
felréjjelének erőltetését nem javasolhatjuk, 
anert ez könnyön ujabb, esetleg nagyobb 
visszaesést sKüllilietme. 

A motoros kocfcsik sürgős helyreállitásá-
ra anyagok gyűjtésére a vasúttársaságot 
ogyitttal intatsiitottulk, valamint a. keresíkeide-
ilemügyd m. kir. Mimister urait, felkértük, 
Ihogy a szénközpontot a szegedi közúti vaspá-
lyának szénnel való ellátására utasitsa. 

Végül megjegyezzük, hogy a megállóhe-
lyek szám/inak csökkentését a. möforok kimé-
lése. a. szénfogyasztás csökkentése az utasasi 
sebesség növelése stb. szempontjából felette 
kívánatosnak tartjuk, miért is célszerű vol-
na. azoknak revíziója. Tájékozásul közöljük, 
liogy a budapesti villamos vasutak rnegálló-
hiélyeiinek rev-isió járnál alapelvül szolgált, 
hogy ia főváros belső területién 250, külterü-
letén 350 mléteirméll közelebb csak különösen 
finddkolt esetben álüttassék fél: megállóhely. 

A fenti alapelvek (figyelembe vételével a 
niegállébélyek számának .csökkentése a vas-
úttársasággal együttesen volna, sürgősein ta_ 
TnAilmiányoziandó és a. tervezett, változtatásra 
az engedély áz előirt módon kikérendő. 

iBiuidapest, 1917. évi (március linó 21-én. 
Horváth s. k. miniszteri tanácsos. 

Bokor Pál helyettes polgármester a ta_ 
móos (hétfői ülésén mutat ta be ezt a; véle-
ményt, melyét , a tanács tudomásul vett. 

T e n g e r -
sok utánzatot ajánlanak mostanában Diana-sós-
borszesz helyett egyes üzletekben a vásárló közön-
ségnek, melyek hangzatos elnevezések 

és sokszor a megtévesztésig hasonló külső csoma-
golásban kerülnek forgalomba. A gyalog-
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járok, 
ha elmennek egy-egy kirakat előtt, mégis minden 
jobb üzletben ott láthatják a valódi Diana-sósbor-
szeszt, melyről mindenki 

előre 
tudja, hogy belső tartalmánál fogva a legmegbíz-
hatóbb és leghatásosabb háziszer, fájdalomcsilla-
pító, hűsítő, enyhítő és egészségápoló. Egy háztar-
tásból sem szabad tehát hiányoznia. 

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. 
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Striegl ¥. Józseíet, 
a szegedi állami főgimnázium tanárai, a Dél-
magyarország hosszú időn át kiváló és nagy-
képességű munkatársát — mint a hivatalos 
lap egyik közelebbi száma közölni fogja — 
Temesvárra helyezték át. 

Striegl F. József irói (munkásságát a Dél-
.magyarország, olvasói előtt fölösleges mél-
tatni. Cikkei jelentek meg nemcsak a fő-
városi sajtóban, hanem előkelő (német laipok 
(hasábjain is. Nevét é s működését az ország 
határaim kívül is ösmerik .már. Németország-
ban tartott felolvasásaival ,nagy szolgálatot 
tett a imagyarsáig ügyének. Képességei és 
érdemes tevékenysége .nem kerülték el1 az 
illetékes körök figyelmét .sem. Áthelyezte-
itése a Délvidéki Földművelők , Gazdasági 
Egyesületének kérelmére történt, amelynek 
egyik vezető állását fogja elfoglalni. 

A hatalmas egyesület vezetésére való-
ban alig találhattak volna alkalmasabb és 
hivatottabb férfiút Striegl F. Józsefnél. Te-
mesvár társadalma igen értékes és munkás 
tagot fog nyerni 'benne, viszont (Szeged tár-
sadalmát (távozásával érzékeny veszteség 
éri. Ezt a veszteséget őszintén1 és mélyen, 
érezzük, mi, akik vele együtt dolgoztunk és 
akik az ő (képességeit, jeUemszilárdságát be-
csülni tanultuk. 

Mindamellett nekünk, jóbarátainak örül-
nünk kell áthelyezteíésén. mert az számára 
ujabb és gazdagabb sikerek forrását nyitja 
meg- Szélesebb hatásköréiben és fontos po-
zíciójában nagyobb hasznára lehet (majd a 
közügyeknek, amelyeknek eddig is lelkes, 
agilis munkása volt. Uj feladatai előtt szív-
ből üdvözöljük és reméljük, Ihogy Iha nem is 
lesz közöttünk, érzelemben, .a Délmagyar-
országhoz való ragaszkodásban nem távozik 
(tőlünk. Voltaképen pedig ezúttal még nem 
bucsuzunk — az áthelyezi etés a tanév vé-
gére szól — csak egyszerűen és szeretettel 
emlékezünk meg egy társunkról, aki előtt 
ujabb haladásnak és karriernek színes per-
spektívája tárul fel. 

Ások a kedves mészárosok. 
Annyi mősttajniálbri a ikedves (ember, hogy 

sziimfe sok. Az ember lépten-nyomon találko-
zik: vellüllc, heresnli som Ikiell őket, mégis iríeá-
juk bukkanunk. A kedves csoportban nem 
utolsó ihiely ju t 'a (mészárosoíkniak. Ök igazán 
IkfedVes, iiigien:-niaigyon kadkies embereik. Akik 
kedvesebbeket ikiivámuaík. azok már túlzóak 
és igazán megérdemlik, hogy tulköveiteliés 
ciméni elítéljék őket. 

Valamikkor íKrikkay iGnszitáv, .alá magát 
ivülágszelliliemnelk! nevezte, .szegedi itámgyn 
könyvet int és labibam a többek közlött azrfc is 
megírta, hogy .jtáviirdásanak szülletmt naigy 
és iszép gonidolaiti" Guszti .bácsi tétvedetit és 
most imiáir bizonyos, hogy nem lehetett világ-
szeillleim, mert nem tátott a jövendőbe. Nem 
'sejtette uneg jóelőre, hogy a huszadik 'szzáad 
elején háború lesz, bábom amey .már 3_iiik éve 
fairt .és iazt sem érezte meg, hogy erre az 
lidöre mészárosnak isziilietni nomcisak szép és 
nagy gondolat, hanem kiadós (gondolat isi 
M'iert. a mészárosoknak nem kell mást csi-
nálniiok, csalk mérni és vigyázni arra, liogy 
az .áraik lefelé ne iszáljamialk. 

A régi, költői, .mondást: iPöllMé rmegy 
borban a igyöngy, jól teszi, oda kell már (mó-
dosítaná, ihogy fölfélé mégy a hus iára. lói 
teszi . . . Talán még fölfelébb is menne, (ha 
lehetne, ha kizárólag a kedves mészároso-
Ia»i állnia, akik jféMő gomldiaí]! vigyáznak 

arra, hogy ha már fölfelébb nem mehet a 
hus ára, (legalább lefelébb nio mebosisen. A 
közélelmezési hivatal szép, jó és fiatal borjú 
húshoz jutott és .azt a közönség részére kí-
vánta a ntószáirosolklkal Iklimérietini. A hátulsó 
rész kilóját 7 korona 80 fillérért, az elejének 
részét 6 korona 80 fillérért. Am ta kedves 
mészárosok intem vállliaiMiák a imieigbizásit. még 
padiig .azzal is indoklással, ihogy a bor júhús 
maximális iára jóval több es ők bizony niam 
mérnek leszállított áron Iborjiuhusit. Nem és 
százszor merni! No ihdzony, inajid ront ják az 
árakat és olyan húshoz nyúlnak, amelynek 
ára jóval a maximális áron tálul szégyenke-
zik. Még ilyent! lÉs meni ii® mérnék, osaik 
azért sem ruérnek. 

A közélelmezési hivatal pedig, ameilyinek 
az a hivatása, hogy édtelmi difekékiet szerezzen 
és lethetőleg miméi olcsóbban bocsássa a fo-
igyasztó közönség rendelkezésére, a mészáro-
sok által bojkottált borjúhúst a városház 
mellett Jtevő ámbódébam (árusiittatja ki a kö-
zönségnek, még pedig kilónként 7.80 és 6.80-
ért. GHz .allietn azonban imáa.' unit .sem •tehetnek 
azok a kedves mészárosok . . . 

— A király Csehországban. Bécsből je-
lentik: Károly király hétfőn udvari külön-
vonattal a csehországi Althirnzlauba érkezeit, 
ahol szemlét tartott a hetedik számú drago-
nyosezred felett, amelyben mint fiatal tiszt 
szolgólt. A szemle után reggeli volt, azután, 
a király 'Brandeisba utazott. Ahol csak 'mu-
tatkozott, a nép mindenütt lelkesen ünnepelte. 

Bécsből jeléntik: A király hétfőn este 
visszaérkezett Bécsbe. Megérkezése után 
azonnal Laxeimburgba hajtatott. 

— A külügyminiszter Berlinben. Bécsből 
jelentik: Gróf Czemin külügyminiszter hét-
főn Berlinibe utazott. 

Berlinből jelentik: Gröf Czernin ikülügy-
miniszter hétfőn ideérkezett. Délután föl-
kereste Bethmann-Hollweg birodalmi kan-
cellárt, akivel hosszasan tanácskozott. Este 
a kancellár a külügyminiszter tiszteletére 
lakomát rendezett. 

— A vezérkari főnők uj kitüntetése-
Budapestről telefonálja tudósítónk: A király 
Arz -tábornok vezérkari főnöknek — tábor-
nok korában1 egy Ihadseregsek súlyos körül-
mények közötti; sikeres! 'vezeféseért — a 
Lipót-rend nagykeresztjét a hadiéfcitimény-
nyeí és a kardokkal adományozta. 

—Közös és osztrák miniszterek a királynál 
Bécsből jeleintik: Ő felsége a ikiiraly vasárnap 
reggel nyolc órakor Badieuben csemöeis mi-
sét hallgatott, majid! Hadenben ós Laxembnrg-
iban fogadta a szokásos előterjesztéseket. Kü-
lön. kihalligatásioni jelentek meg a király előtt: 
Bjelik táborii vikárius, Georgi vezérezredes, 
az osztrák honvédelmi (miniszter, igróf Czer-
nin közös külügy miniszter,, báró Burián kö_ 
ÍZÖS pénzügyminiszter, gróf Clam-Martmic 
osztrák miniszterelnök és Spitzmüller osz-
trák iixniiziigyrniiin.isztar. A' király vasárnap 
éjjel 11 órakor csekély kísérettel elutazott 
(Laxenburgból. 

— Szurmay titkos tanácsos. A hivatalos 
(lap vasárnapi feizáma közli, hogy a király 
Szurmay Sáudior altábornagy, honvédéi mii 
miniisztermek a titkos tanácsosi méltórágor-
dijmentesen adományozta. 

— Gróf Andrássy Bécsben. Bécsből je-
lentik: Gróf Andrássy Gyula hétfőn ideérke-
zett. Bécsi politikiai körökben Andrássy uta-
zásához messzemenő kombinációkat füznek4 


