2.
dási .községükben való közihirríó tétele után
legíkésőbfb 24 é r a -alatt elindulni és ia legrövidebb útion, tartózkodási helyük ba'dikaegószitő
kerületi paraniosnakságálhoz 'bevonulni tartoznak. Azok, akik tudják, hogy a honvédséghez
tartoznak, iá honvéd kiegészítő parancsnoksághoz vonulnák be.
A többiák a behívást bevárni tartoznak.
III. Valamennyi behívott szálmára.
1. A ikül'fölMön tartózkodók behívásukról
közvetítő személyeik által azonnal értesitendők.
2. A bevonulók a vasutakat ós gőzhajókat
iigazdlványi okmányaik (katonai- vagy honvéd igazolványa könyv stlb.) előmutatása mellett szabadon, használlhlaltíják.
Azon Ibevonulólk, kiknek ezen okmányuk
nincs -meg és 'bevonuíllásnk alkalmával- a vasutat vagy gőzhajót kéli, hogy igénybe vegyék, -elin,daliásuk előtt a -községi elöljáróságnál .jelentkezni tartoznak, amelynél szabad utazásra jogosító Igazoló- jegy gyei lát1
tatnak ed.
IV. A vállalkozóiknál levő közös hadseregbeli és1 honvéd szolgálati lovaik beállítása,
A válilalltkozóknál ilevő közös hadseregbeli
és honvéd lovak e hirdetmény közhírré tétele
után 24 -óra allatt minden további figyelmeztetés bevárása máltknl -azon állomásra inditandók u,tba, -ahonnan a lovak kiadattak.
A ilóavaitó -bizottság elé elővezet-endők
mindazon lovak (téherliordó állatok, amelyeik:
i
1. az ut-oilsé lóoszt-ályoBásnál- alkalmasaknak t a l á l t a l a k ;
2. eddig -még nem osztályoz-tattak, ha -a.
fOTyó év január lió l ével a néígy éves kort
túlhaladták, betegség miatt vaigy egyiáb okoknál fogva az utolsó lóosztályoziásnál nem vezettettek ellő, vagy az utolsó lóoszitályozás óta
kerültek ia községbe.
Az álllitási helyre való elővezetés- alól
mentesek: a törvényesen- -föl,mentett lovak,
továbbá a nem-tényleges havidijasok birtokából annyi lló, amennyit ezek gteját szolgál atuk elvégzésére ajánlati lapjaik ért-elmében
tartani j-ogositva vannak.
(Már 'eladott, 'de nnég át nem adott lovak
az eddigi tulajdonos álttall; vezeten-dők elő, kivévén azt az esetet, amidőn igazolható, hogy
a llovak oly katonai havidájasoknak adattak
el, kik mozgósításkor önmaguk kötelesek lovat
beszerezni.
Ezen piar-ancs-ok iránt tanu-sit-otlt engedetlenség a fennálílió törvények ért-elmében sraigo
rman bűn tettetik.
Kelt Szeged, 1914. julius hó 31.
Bokor Pál,
ipol gár m es ter-h.

Hivatalos publikálás.
A Budapesti Közlöny holnapi
száma nem hivatalos részében a következőket publikálja: Fölyó évi julius 31-én kelt
hivatalos értesülés szerint ő császári és
apostoli királyi felsége a hadsereg, a haditengerészet
és a két honvédség
általános
mozgósítását,
valamint a népfölkelés fölhívását és mozgósítását
legkegyelmesebben elrendelni méltóztatott.
Ezen intézkedésre az Oroszország részéről elrendelt
mozgósitás szolgáltatott okot. Az ő császári és -apostoli királyi felsége által megparancsolt rendelkezése semmiféle néven
nevezendő támadó célzatot nem foglal
magában, hanem kizárólag
óvatosságból
foganatosított intézkedésről van szó,
a
monarchia elengedhetetlen védelme céljából.
AZ ÁLTALÁNOS MOZGÓSÍTÁS.
A szegedi állomásparancsnokság közli:

Szeged, 1914. julius 31.
Ö cs. és apostoli királyi
Felsége a közös hadsereg, a haditenge-

DÉLMAGYARORSZÁG

Szeged, 1914. augusztus- 1.

A hadállapotra való tekintettel, törvényben biztosított jogomnál fogva a folyó évi
augusztus hó 2-ra és 9-ére eső vasárnapokra
s az ezen vasárnapokat követő hétfői napok
reggeli óráira a munkaszünetet az 1891. 13.
t.-c. határozata alá tartozó mindennemű munkára, üzemre, elárusUásra nézve felfüggeszteni.
A szegényekhez.
A jótékonysági akció.
Megírtuk, Ihogy Somogyi Szilveszter dr.
A harctérre és az ország déli megyéibe
főkapitány az összes szegedi jótékony egye- eltávozott szegénysorsu katonák családtagsületeik és a szegedi s-ajto bevonásával nagy-' jai az állam és a társadalom minden szeretetteljes gondolkodása mellett is, reménytearányú jótékonysági' akciót indított a bevo- len napoknak néznek elébe. A nyomoron és
nult tartalékosok családjainak felsegélyezésé- a nélkülözéseken minden bizonnyal enyhíre. A humánus 'mozgalom széles visszhang- teni fognak azok a segélyakciók, amelyek
ra talált az egész városban. A társadalomnak máris megindultak s amelyekből méltó részét veszi ki a DÉLMAGYARORSZÁG is.
minden rétege kiveszi részét a fontos akEzen a helyen azzal a felhívással forducióból és tehetségéhez mérten szívesen ada- lunk a családfentaríó nélkül maradt szekozik, csakhogy hazafias kötelességét le- génysorsu hitvesekhez, anyákhoz, hogy haladéktalanul jelentkezzenek a „Délmagyarrójj-a.
A Délmagyarország szintén gyűjtésit in- ország" kiadóhivatalában, ahol rendőrileg
igazoltatjuk és állandó lapelárusitóként aldított a bevonultak családjainak felsegélyezé- kalmazzuk őket. A mostoha viszonyok kösére és örömmel -jeleníthetjük, hogy -mai gyűj- zött — merjük mondani — állandó és szép
tésünk is már szép eredménnyel járt. A mai keresetforrást nyújt ez, amivel az illetők
napon a következő adományok érkeztek hoz- megszabadulnak a közeljövő anyagi kilátásíalanságától.
.>
zánk :
részet és mindkét honvédség általános mozgósítását,
valamint a népfölkelés felhívását és behívását legkegyelmesebben elrendelte. A közelebbi
tudnivalók a nyilvánosan kifüggesztett hirdetményekből vehetők ki.
Daempf altábornagy.

Szegedi Hitelbank
100 K
KézmüveSbank
100 K
Takarék és Hitei B-auk
100 K
Kohai Mór -és Gl-ücks-tbal Lajos
100 K
Várnay Dezső
100 K
Az adományokat -köszönettel v-ettük és
Somogyi Szilveszter -dr. főkapitány kezeihez
juttatjuk. A főkapitányhoz mia délelőtt egyébként még a -következő adomány-ok is érkeztek:
Wink.l-er Testvérek
,3000 K
Wagner Gusztáv -és Endre
1000 E
Brecher Albert
200 K
Holtzer Gyula dr.
100 K
Höltzer Kálin ári
100 K
N-ónay Lilike iper-se]ygyüjtó&e
130 K
Vajda Imre
50 K
Ma már sok család jelentkezett a rendőrségen pénzsegélyért. A rendőrség megállapítja, hogy ki milyen miértékben szorul a
segélyre ós ennek 'm-egf-eldő összeget utal ki.
Egyelőr-e hat-tizenkét koronás segéllyeget osztottak ki.
Itt említjük még meg, hogy a szegedi
üzletvezetőség is kiveszi a részét a jótékonyságból. Uray Zoltán indítványára elhatározták, hogy addig, amiig a -mozgósitás tart és
a hadviselés tartama- alatt, -minden hó elsején illetményeiknek egy százalékát a katonasághoz 'bevonult családtagjainak segélyezésére fogják forditan-i. Kívánatos, hogy ez a
nemes példa miinél szél-esebb körben találjon követőkre.
NEM LESZ ZAVAR A LÉGSZESZGYÁR
ÜZEMÉBEN.
Két nappal ez előtt közöltük a légszeszgyárnak a városhoz intézett
beadványát, amelyben az volt, hogy tekintette!
a bekövetkezett rendkívüli eseményekre, az
üzem folytonosságáért nem vállal felelősséget. A légszeszgyár most a közönség
megnyugtatása céljából -közli, hogy emberi
számítás szerint minden eshetőségre felkészült s üzemét zavamtalanul
tudja folytatni.
A vasárnapi munkaszünetet felfüggesztették.
Harkányi János báró kereskedelemügyi
miniszter felfüggesztette a vasárnapi munkaszünetet. A miniszter Szeged városát erről az alábbi táviratban értesítette:

Két ka>it j hőstette.
Budapestró
jelentik
hivatalosan:
Schousek Jóae f éis Schili
János
maechrisch-scbönbr gi határőrvadászok a
középső Drinünál ti úszták a megáradt folyót és elpusztítotok
az ellenséges
parton
levő szerb telefonvezetéket.
Ez a hőstett
megérdemli, hogy réderőnk annaleseiben
följegyezzük.
A nagyhatalmak mozgósítása
Londonból jelentik: Az alsóház mai
ülésén Edvárd Grey külügyi államtitkárhoz kérdést intézett Boner Law, vájjon
mi igaz abból a hirből, hogy az európai
nagyhatalmak
mozgósítottak?
Grey azonnal válaszolt és Angliára nézve megnyugtató választ
adott. Kijelentette,
hogy
Oroszország
részletes mozgósítást
rendelt
el. Tudomása szerint hasonló lépés a többi nagyhatalmak részéről nem történt.

Az élelmiszerek nem drágulnak túlságosan.
A közélelmezési bizottság ma délután
négy óraikor Somogyi Szilveszter dr. eír,ölelésével ülést tartott. Az ülés megnyitása után az elnök bejelentette, hogy mivel
több panasz merült föl az élelmiszerek
gyors drágulása miatt, amit a háborús körülmények idéz(pk elő, összehívta a bizottságot.
Az ülés további folyamán a bizottsági tagok indítványára összehasonlították a
julius harmu-diki piaci árjegyzéket a mostanival, továbbá a liszt áráról szóló műit
hónapi jelentéseket, a maival. Az összehasonlítás során kiderült, hogy a liszt á r a
csak néhány fillérrel emelkedett; a has
alig lett drágább, a burgonya és a fehércukor azotiban^sokkal drágult. A bizottság megállapítottá, hogy általában véve a
drágulás nem olyan méretű, mely direkt
élelmiszer uzsorának volna
minősíthető,
hanem a mostani viszonyoknak megfelel.
Ma azonban indokolatlan drágulás állana
be, akkor fölterjesztést intéznék a belügyminiszterhez, hogy engedélyezze a város
hatóságának az élelmiszerek árának egyöntetű megállapitását.

