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72,000 mázsa gabonát vásárol 
a szegedi közélelmezési hivatal. 

(Saját tudósítónktól.) Minden elismerés-
ire érdemes tervvel foglalkozik a szegedi 
közélelmezési hivatal. É szerint azok szá-
mára, akik a gabonabeszerzési rendelet 
alapján nem tudják magukat gabonával e -
látni, a város vásárolná meg a szükséges 
mennyiséget és az egyes családoknak az 
őket megillető részt akár egyszerre, akár 
havonkénti részletekben boesájtaná rendel-
kezésére. A terv megvalósítása érdekében 
niost folynak a tárgyalások. A gabona'be-
szerzési rendeletet tudvalevőleg Mezőssy 
Béla földművelésügyi miniszter módosítani 
fogja. Addig természetesen, amist a rnódo-
sitó rendelet meg nem jelenik, szó sem leihet 
arról, hogy a terv realizálásálhoz kezdjenek. 
Minden esetre már tárgyalásokat kezdett 
Balogh Károly Aczél Gézával, a Back-mn-
lom igazgatójával. Balogh ugyanis nagyon 
helyesen ugy tervezi, Ihogy a gabonát a 
Back-malom raktározná el. őrölné fel, az-
után a inalom raktározná el a lisztet is. Ha 
igy szakértő emberek kezelnék ugy a gabo-
nát, mint a lisztet, kizárt dolog lenne, hogy 
a várost károsodás ér.ie. 

Annak illusztrálására, ihogy ez a terv 
különösen az idén mennyire 'helves, közöl-
jük a következőket: Mint ismeretes, a ga-
bonabeszerzési rendelet nagv visszatetszést 
keltett, mert — habár lehetővé teszi a la-
kosságnak a gabonavásárlási, — nagy igaz-
ságtalanságot tartalmaz a szegényebb ein-

berrel szemben. A rendelet szerint ugyanis 
a lisztből hét kiló jut egy emberre egy hó-
napban. míg gabonából tizenkét kiló. ami azt 
jelenti, hoky akik nem tudják magukat el-
jelenti, hogy akik nem tudják magukat el-
'telenek kérni, azok egész évre 84 kilót kap-
nak, ha időközben a kvótát le nem szállít-
ják. ntig azok, akik abban a kedvező hely-
zetben vannak, hogy gondoskodhatnak egész 
évi szükségletükről, 144 kiló búzát, illetőleg 
120 kiló lisztet szerezhetnek be. Ezek az 
utóbbiak tehát 36 kilóval több lisztet fo-
gyaszthatnak majd, mint azok. akiknek nem 
áll rendelkezésére annyi tőke, hogy az ősz-
szel gondoskodjanak egész évi szükségle-
tükről. A rendelet ugyanis, eltérőlest a múlt 
évi szokástól, még azt a szigorú intézkedést 
is tartalmazza, hogy amennyiben a városok 
akarnak gondoskodni lakosságukról, azt 
csak a bét kilós kvóta alapján telhetik meg. 
míg azelőtt, legalább kezdetben. 10 kiló ju-
tott fejenként és havonta. Nyilvánvaló teháb 
hogy a városnak kell közbelépnie és mind-
azokon, akik nem tudják a saját erejükből 
ellátni magukat, a városnak kell segítenie 
olymódon, hogy ő vásárolja meg számukra 
az egész éven át szükséges gabonakészletet. 

Még csak annyit, hogy az eddigi terv 
szerint 50.000 ember számára szükséges 
mennyiséget, 77.000 mázsa gabonát vásárol-
na a szegedi közélelmezési hivatal. 
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Cieatricis főispán fölmentése 
a hivatalos lapban. 

(Sgját tudósítónktól.) A hivatalos lap 
keddi szánna királyi kéziratot közöl, amely 
dr, Cicatricis Lajos főispánt állásától fel-
menti. A királyi kézirat a következő: 

iMagyar belügyminiszterem előterjesz-
tésére dr. Cicatricis Lajost, Csongrád 
vármegye, Szeged szabad királyi és Hód-
mezővásárhely törvényhatósági joggal 
felruházott város főispánját ezen állásá-
tól, kiválóan buzgó és eredményes szol-
gálatainak elismerése mellett, saját kéret 
eniére felmentem és egyben tekintettel a. 
jelenlegi rendkiviili háborns viszony okra 
megengedem, hogy a főispáni teendőksek 
további ellátásával mindaddig bizassék 
meg, amig utódja kineveztetik, illetőleg 
a főispáni teendőknek ellátásáról esetleg 
máskép történik intézkedés. 

Kel t Laxenburgban, 1917. évi junius 
hó 14-ón. 

Károly s. k, 
Sándor János s. k. 

Közel négy évi főispánoskodás után tá-
vozik Cicatricis. Szegedre még a háború előtt 
abban az időben nevezte ki I. Ferencz József, 
amikor néhai Lázár György betegeskedése 
folytán gondoskodni kellett a főispáni hatás-
kör állandó betöltéséről. Cicatricis akkor 
már főispánja volt nemicsak Csongrád-me-
gyének, hanem Hódmezővásárhelynek is. Ez 
szolgáltatott okot arra , hogy működése elé 
sokan bizalmatlansággal tekintettek. Cicat-
ricis főispánnak azonban sikerült ezt a bizal-
matlanságot hamarosan eloszlatni. A legszél-
sőbb elfogultság sem foghatja rá, hogy mű-
ködésével ezt célozta. Viszont annyi hozzá-
értést, olyan pártatlanságot, a tudásnak, a 
tapintatnak, a szakértelemnek oly értékes 

megnyilvánulásait tapasztalhatták nála itte-
ni működése alatt is, hogy képességei előtt 
elismeréssel kellett meghajolni. 

Különösen a háború alatt szerzett nagy-
érdemeket a távozó főispán. Három törvény-
hatóság ügyeit intézte fáradhatatlanul. Ér-
demeit a. Lipótrend lovagkeresztjének ado-
mányozásával tüntette ki a király. A Tisza-
kormány lemondásával nyilvánvalóvá vált, 
hogy Cicatricis is távozik helyéről. A köz-
gyűlés, a közigazgatási bizottság júniusi ülé-
sén még elnökölt. Kár, hogy értékes képes-
ségeit nem sikerült megnyerni a szegedi köz-
ügy-ékért való állandó munkásságra. Kár, 
hogy a politikai fortuna szekerének forgan-
dóságával ilyen érdemes én tehetséges em-
bereknek ki kell kapcsolódniuk az aktiv köz-
igazgatási életből. 

— Minisztertanács. Budapestről jelentik: 
Kedden délelőtt 10 órakor gróf Esterházy 
Móric miniszterelnök elnöklésóvel miniszter-
tanács volt. , , _. 

— Gróf Esterházy programbeszéde. Bu-
dapestről jelentik: Gróf Esterházy Móric 
miniszterelnök julius 8-án Gálszécsre, a tőke-
trebe&i kerület székhelyére utazik, hogy vá-
lasztói előtt elmondja programbeszédét. Hír 
szerint a miniszterelnök nagyfontosságú po-
litikai nyilatkozatot fog tenni. A miniszter-
elnököt a kormányt támogató pártokból igen 
sok képviselő kiséri Gálszécsre. 

— Viharos ülés a Reichsartban. Bécsből 
jelentik: A Reiidhsrat keddi ülésén dr. Seidler 
miniszterelnök felolvasta az .amnesztia-ren-
deletet tartalmazó királyi kéziratot. A ki-
rályi kézirat felolvasását a német képvise-
lők zajos közbekiáltásokkal zavarták. 

— Az amnesztia-rendelet szentesíti a 
hazaárulást, — kiáltották. — Krmarz még 
miniszterelnök is lesz! 

A csehek viszont folytonosan a császárt 
éltették. A kézirat felolvasása után a zajos 

jelenetek megismétlődtek, miközben Wolff 
német radikális képviselő majdnem tettle-
gességre ragadtatta magát a csehekkel 
szemben. Egy asztalt ragadott fel és azt 
akarta hozzájuk vágni, de többen megaka-
dályozták. Az elnök alig bírta a rendet hely-
reállítani. 

— Popovics Sándor pénzügyminisztersége 
Bécsből jelentik: Osztrák politikai körök ér-
tesülése szerint Popovics Sándor az év végén 
lemond az Osztrák-Magyar Bank bankkor-
mányzói állásáról, hogy elvállalhassa a ma-
gyal' pénzügyminiszteri tárcát. Popovics 
utóda dr. Spitzmi'dler, volt osztrák pénzügy-
miniszter lesz, mig a mostani pénzügymi-
niszter ismét visszakerül külügyi osztály-
főnöknek. 

— Kitüntetések. Czitter Miksa 46. gyalog-
ezredbeli főhadnagynak a legfelső dicsérő 
elismerés újólag — a kardok egyidejű ado-
mányozása mellett — tudtul adatott. A ki-
rály Schirarz J akab 46. gyalogezredben fő-
hadnagynak az ellenséggel szemben tanúsí-
tott kitűnő szolgálatainak elismeréséül a ko-
ronás arany érdemkeresztet a vitézségi érem 
szalagján adományozta. 

— A vármegyei tisztviselők vezetősége 
a belügyminiszternél. Budapestről telefonálja 
tudósítónk: A vármegyei tisztviselők igaz-
gató tanácsa kedden délután ülést tartott. 
Dr. Horváth József előadó közölte az ui 
kormány hivataliba lépését, ami által a köz-
igazgatás államosítása lekerül a najpírend-
ről. Délután az igazgatótanács tisztelgett 
Ugrón Gábor belügyminiszternél, aki kije-
lentette, hogy a közigazgatás modern irá-
nyú fejlesztésére irányuló .munkálatoknál 
szívesen látja az egyesület támogatását. 

— Magyarországon is megjelenik az am-
nesztiarendelet. A Zeit irja: Megbízható hely-
ről nyert értesülés szerint a király legköze-
lebb Magyarországon is ugyanolyan kegyel-
mi kéziratot fog kiadni, mint amelylyel am-
nesztiát rendelt, el az osztrák politikai bűnö-
sökre. A rendelet hatálya ki fog terjedni a 
háború folyamán elfoglalt területekre is. 

— Libits Adolfot kitüntették. A hivatalos 
lap közli, hogy Libits Adolf udvari taná-
csost, József főherceg központi jószágigazga-
tóját a király a mezőgazdaság terén szerzett 
érdemei elismeréseül a II. osztályú vasko-
ronarenddel tüntette ki. 

— Előléptetések. Hódy Gyula, Faragó 
Miklós, dr. Pascu János, Straky Henrik 5. 
honvédgyalogezredbeli zászlósokat hadna-
gyokká léptették elő. Kolozs Lajos 5. honvéd-
gyalogezredbeli hadnagyot főhadnaggyá ne-
vezték ki, 

— A szegedi honvédkerület uj vezérkari 
főnőké. Shvov István vezérkarhoz beosztott 
őrnagy, a szegedi hon véd kerület, vezérkari 
főnökét szép kitüntetés érte. A honvédelmi 
miniszter berendelte Fali a j dy tábornok hon-
védelmi államtitkár mellé osztályfőnöknek. 
Utódja Aschenberger vezérkarhoz beosztott 
százados lesz, aki már volt a honvédkerület 
vezérkarának főnöke. 

— Termelék és kofák az uj piaci rend 
ellen. A mult héten lépett életbe az uj piaci 
rend, amelynek értelmében kilenc óra előtt 
csak az arra följogosított, hatósági kofák_vá-
sárolhatnak a termelőktől a megállapított 
makszimális áron. A hatóságnak erre a he-
lyes intézkedésére azonban a t anya is meg-
tette az ellenintézkedéseket: sztrájkol. Két 
nap óta a piac csaknem teljesen üres; alig 
hoztak föl valami árut. is, A tanya tehát, 
mind eddig mindig, ha a hatóság a piachoz 
mert nyúlni, sztrájkolni kezdett, Vasárnap 


