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lapittiatik meg: A) A közös hadseregnél: A 
gyalogságnál és a vadászcsapatoknál: nincs 
korlátozás. A lovasságnál: Ezredenként felve-
hető az a) kategóriából összesen 3, a ib) kate-
góriából összesen 6. A tábori és a hegyi tüzér-
ségnél: az a) kategóriából senki sean vehető 
fel, a b) kategóriából pótütegenként 2. A vér-
ár, a) k'ategóriábló összesen 5, a b)' kategóriá-
tiizérségnél: Zászlóaljanként épugy az ezred-
kötelékben, mint az önálló zászlóaljaknál is: 
az a) kategóriából összesen 5, a b) kategóriá-
ból összesen 10. A vonatcsapatnál: Osztályon-
ként: az a) kategóriából összesen 9, a b) ka-
tegóriából összesen 7. Az árkászcsapatoknál: 
Zászlóaljanként: az a) kategóriából összesen 8, 
a b) kategóriából összesen 4. Az utászcsapa-
toknál: Zálszlólaljatafkíént: iaz a) kategóriáiból 
összesen 5, a b) kategóriából összesen 4. A táv-
iró-ezrednél és az egészségügyi csapatoknál: 
Ezekhez 'a csapatokhoz az önkéntes belépés az 
állomá.nyviiszonyokiia való tekintettel nincs 
megengedve. A vasúti ezrednél: Ehhtez a csa-
pathoz Való belépésre a felvételi engedélyt a 
pótzászlóalj parancsnoka belátása szerint ad-
ja meg. Osak kész mérnökök nyerhetnek felvé-
teli engedélyt. Az Ausztriában kiegészülő csa-
patokhoz, kivéve a gyalogságot éis a Vadász-
csapatokat, magyar állampolgárok nem nyer-
hetnek felvételi engedélyt. B) A honvédségnél: 
A. lovasságnál: Ezredenkint felvehető: az a) 
kategóriából összesen 3, a b) kategóriába tar-
tozókra nézve a felvételi engedélyt a honvédel-
mi iminiszter adja meg. 

Az önkéntes belépés végső határideje taz 
általános bevonulásra kitűzött (napot közvet-
lenül megelőző napban van megállapítva. 

A népfölkelési fegyveres szolgálatra történt 
bemutatás után az önkéntes belépés csak iáihoz 
a csapattesthez van megengedve, amelybe az 
illető a csapatonként! felosztás szerint már be-
osztást nyert. 

— Gróf Tisza István Bécsben. A Buda-
pesti Tudósító jeleníti: Gróf Tisza Istívan mi-
niszterelnök vasárnap éjszaka titkárával, dr. 
Latinovics Endrével Bécsbe utazott. Délelőtt 
féltiiz órakor herceg Montenuovo tett látoga-
tásit a miniszterelnöknél, mert gróf Tisza köz-
vetlenül1 megérkezése után fe'adta névjegyét a 
f őu d'va rrnes te rnél. 

— Amnesztia politikai bűnösöknek. A 
Budapesti Tudósító illetékes lielyről értesül: 
őfelsége e hó 16-án keillt legfelső elhatározásá-
val az igazságügyminiszter előterjesztésére a 
háború kitörése előtt politikai indító okból el-
követett vagy politikai jellegű bűncselekmény 
miatt folyamatba tett több bűnügyben a to-
vábbi bűnvádi eljárás mellőzését elrendelte, 
illetve az egyes bűnügyekben már jogerősen 
megállapított büntetést, vagy annak még hát-
ralevő részét elengedte. Az amnesztia, illető-
leg a pertörlés engedélyezése kiterjed különö-
sen a szociáldemokrata párthoz tartozók ál-
tal sajtó utján vagy népgyűléseken elkövetett 
izgatásokra, továbbá királysértések és az al-
kotmányos államforma elleni lázitások miatt 
egyesek, igy ,az úgynevezett köztársasági 
csoport tagjai ellen indított ügyekre, valamint 
számos időszaki lap kiadója ellen sajtórend-
őri vétség, illetőleg kihágás miatt folyamatba 
tett bűnügyekre is. 

— Festi a l tábornagy ki tüntetése. Festi 
Lehel altábornagynak, a szegedi honrvódkerü-
let volt parancsnokának a király, mint a hi-
vatalos lap legutóbbi szalma, közli, hadosztályá-
nak 'az ellenséggel szemben kiváló és eredmé-
nyes vezetése elismeréséül la vaskoronarend 
badiékitményes második osztályát adomá-
nyozta. ^ 

— A főispán Szegeden. Dr. Cicatricis Lajos 
főispán hétfőn este Szegedre érkezett. A főiis-
pán kedden az előfcésaitő tanácsülésen, szerdán 
pedig a törvényhatósági bizottság októberi 
közgyűlésén fog elnökölni. 

— A bolgár király köszönete a fővároshoz. 
Budapestről jelentik: Budapest hazafias pol-
gársága miult hét szerdáján lelkes tüntetésben 
adott kifejezést a bolgárok iránt való érzelmé-
nek. Pane.se Doreff, 'budapesti bolgár főkon-
zul Budaipest polgárságának ,megnyilatkozá-
sáról táviratban tett jelentést 'a bolgár király-
nak és kormányának. Erre a jelentésre ma a 
következő válás,ztávirialt érkezett 'Ferdinánd 
bolgár királytól: 

Bolgár főkonzul, Budapest. 
Fejezze ki legszívélyesebb köszönetemet 

a nemes és ősi! Magyarországnak az őszinte 
és hü barátság érzelmeiért, amelyeket Bulgá-
ria és királya iránt 'táplál. 

A .rokonszenv megnyilatkozása, amely-
nek Budapestem kifejezést adtak, mélyen 
meghatott. 

'A király. 
— Nincs felesleges tengeri . A kormány 

tudvalevőleg 35.000 míéteumázs'a tengerit köve-
telt Szegedtől, mire dr. Somogyi Szilveszter 
polgármester feliratban kérte « földművelés-
ügyi minisztert, hogy "tekintsen el ettől 'a kö-
vetelésétől, mert Szegeden nincs felesleges 
tengeri. A. tanács mindazonáltal összelratta a 
tengeri-készleteket s kiderült, hogy la város-
ban mindössze csak 35 vaiggon felesleg Van, 
ami 'azonban szintén nem .felesleg, mert má-
soknál még a saját szükséglet sincs fedezve. 
A miniszter most egy ujabb leiratban sokkal 
erélyesebben követeli a 35.000 miétermásza ten-
gerit. A tanács erről jelentést tesz a közgyű-
lésnek is kérni fogja, hogy 'a törvényhatósági 
bizottság értesítse a minisztert a szegedi ten-
geri-hiányról. 

— Kinevezés. Dr. Lugossy Ferencet, a sze-
gedi királyi törvényszék önálló hatáskörrel 
felruházott jegyzőjét, a 21-ik honvédgyalog-
ezred tartalékos hadnagyát, a király kinevezte 
Kolozsvárra hiadbiró-tfőbladniaigynaik. 

— Mindszentek nap ja a h ' s ö k sírjánál. 
A hétfői tanácsülésen dr. Somogyi Szilvesztei 
polgármester előterjesztésére elhatározta 'a ta 
náos, -hogy Mindszentek napjain kegyeletes 
ünnepséggel adóznak a. .Szegeden eltemetett 
bősök sirbantjainál. A tanács az egyházi szer-
tartására Várhelyi József címzetes kanonokot 
kéri fel, aki a temetőben gyászbeszédet mond 
ós fel fogja szentelni a bősök sírját. A gyász-
ünnepen, amely halottak napján lesz, a város 
hatósága is megjelenik. 

— Dumbát kitünteti a király. Berlinből 
jelentik: A Vossische Zeitung beavatott for-
rásból .arról értesül, hogy Ferenc József ki-
rály dr. Dumba Konstantint, a monarchia 
washingtoni nagykövetét, nemességgel tün-
tette ki. 

—' A kegyelet adója . Halót ak napján kérő 
szavával fordul a hazafias magyar közönség-
hez a Gyors-segély Auguszta-alap vezetősége 
és koiszorumegváltás címén a háborúiban rok-
kanttá vált és megvakult hősök résziére kér 
adományokat. Minden adományért ízléses szép 
fehér koszoniszalagot, ad, melyet iaz .Auguszta-
alap hivatalos cégére diszit. Bár szál virág az 
Auguszta-szalaggal összekötve a legmeghlatóbb 
ajándék ezekben a zivataros időkben a temető 
lakóinak. Ez a jelvény remélhetőleg .pompázó 
dósze lesz az idén a szegedi temetőik fejfáinak, 
akár vagyonos, akár szerényebb .sorsiban élc'lk 
vásárolják meg kegyeletük adója gyanánt. A 
szal agofcat, tekintve a budapesti óriási keres-
letet, csak mérsékelt mennyiségben bocsáthat-
ja az Auguszta-alap a .szegedi közönség ren-
delkezésére, miért is 'ajánlatos azokért mielőbb 
jelentkezni. Az Angn.szta-tala.p vezetőségének 
felkérésére Arany Károlynó dr.-né DMKE. pa-
lota földszint 5. sz. alatti lakásán a mai na-
pon igen szép eredménnyel kezdte meg taz áru-
sítást. A .szalagok váltásdija legalább ás 1 ko-

ronia. Az esetleges felülfizetéseket hirliapilaig 
nyugtázzák. 

— Megoperálták a vezérkari főnök fiát. 
Bécsből jelentik: Súlyos műtéten ment keresz-
tül a napokban báró Hötzendorfi Conrad ve-
zérkari .főnök Ervin nevű fia. Báró Hötzen-
dorfi Conrad Ervin, aki a József főherceg ne-
vét viselő 15. szánra dragonyosezredben szol-
gál főhadnagyi rangban, erősen meghűlt az 
olasz fronton; nagyfokú láz gyötörte, majd 
középfülgyuladás tünetei kezdtek jelentkezni. 
A vezérkari főnök, akinek ugyanazon ezred-
ben szolgált Herbert nevű fia még a háború 
elején lialt hősi halált az orosz harctéren, na-
gyon aggódott Ervin fia sorsa miatt és hogy 
súlyosabb komplikációknak elejét vegye, azon-
nal intézkedett, hogy fiát az Izonzó-frontról 
Bécsbe hozzák. ETVÍU bárót erre a bécsi T. szá-
mú helyőrségi kórházban helyezték el, ahol a 
vezéikari főnök kívánságára a magyar szár-
mazású Neumann Henrik bécsi professzor, a 
fiilbajok ismert névü specialistája operálta 
meg a beteget. A füloperáció, amelyet a mult 
héten hajtott végre a betegen Neumann tanár, 
szerencsésen folyt le. Minthogy azonban a ge-
nyesedés a fülről a koponyaesontra is átter-
jedt, komplikációk elkerülése végett szükséges 
sé vált a koponya meglékelése is. Ez a műtét 
is sikerült és a fiatal báró most már a javulás 
utján van. 

— Hatósági b i rkahús Dr. Szalay József 
főkapitány ötletét, ihogy birkahús el árusítás-
sal ellensúlyozza a város a husinséget, már 
több vidéki város a magáévá tette. Szegeden 
a birkahúst mind jobban megkedvelik s ia ha-
tóság most ujabb mennyiségről gondoskodott. 
Mintegy 1500 birkája van most. a városnak, 
melyhez ujabban ismét ötszáz diarabot vették, 
kilónként 1 korona 40 fillérért s 2 korona 40 fil-
lérért fogják kimérni. Ezenkívül rövidesen 
ismét 600, majd aztán újból 600 birkát vesz a 
város s 'igy Szeged májusig el lesz látva birka-
hússal. 

— A hadisegélyesek előlege. Mint meg-
írtuk, >a tanács nem régen elhatározta, hogy a 
hadi segélyek re többé nem folyósít előleget. 
Hétfői ülésén újból foglalkozott ezzel az ügy-
gyei .a tanács s ugy határozott, hogy a badba-
vonultiak családjait segélyező központi bizott-
ság utján fogja megoldani ezt a kérdést, .4 
központi bizottságnak mintegy 40.000 korona 
vagyona van s a tanács kérni fogja, hogy a 
bad.isegélyeseiknck ebből az összegből utaljon 
ki előleget a bizottság. 

— Kevés a burgonya. A belügyminiszter 
leiratot intézett a 'törvényihatóságokhoz, hogy 
a télre nagyobb mennyiségű krumplit szerez-
zenek be. A polgármester a tanács hétfői ülé-
sén bejelentette, hogy a Nyírségből kért aján-
latokat krumplira, 

— Sertést a j án lanak a városnak. A sze-
gedi iparosok fogyasztási szövetkezete nevében 
Szabó Gyula elnök ajánlott a városnak bárom-
négyszáz sertést, hat és fél vaggon kukoricá-
val együtt. A fogyasztási szövetkezet élősúly-
ban kilónként öt korona negyven fillérért kí-
nálja a sertósekiet, amelyeket azonban a város-
nak kell beszállítani Orosz'lá.mosról. A kukori-
ca fiiksz árát nem jelölte meg az ajánlat. A 
tanács még nem határozott, hogy átveszik-e a 
sertéseket. 

— Villamos fürés /e lő t vesz a város. A 
hétfői tanácsülésen Bokor Pál h. polgármester 
bejelentette, hogy a középületek fűtésére egész 
télre szükséges famennyiséget ifel kell vágatni, 
ami ölenkint 20 koronába kerül. A tanács, ihogy 
a nagy kiadásokat elkerülje s hogy munkaerő 
biiányia miatt se legyen (fennakadás, elhatá-
rozta, hogy vásárol egy villamos fürészelőt a 
ezzel vágatja fel a fát. A villamos fűrészelő 
1400 koronába kerül s jelentékeny megtakarí-
tást jelent a városra. 

— Párhuzamos osztály a városi keres-
kedelmi iskolában. A városi kereskedelmi alsó 
osztályába annyi növendék jelentkezett fölvé-
telre, liogy sokan kimaradtak. Az igazgató-
tanács arra kiérte a várost, hogy egy párhuza-
most osztályt létesítsen. A tanács helyesli a 
tervet s pártolólag terjeszti ia közgyűlés elé. 


