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és bérkocsi szabályrendelete ügyében. A ko-
lozsvári társka-mara á t i ra ta a mlé-terrend-
szernek a f-akereskedelembem való kötelező 
alkalmazása érdekében tett (felterjesztése tá-
mogatásáért. A szegedi -adófelszólamlási bi-
zottságba egy póttag -megválasztása. (Az ál-
lami munikásjntalm-akbain részesitendő ipari 
-munkások kijelölése. A törvényhatósági ipar-
taná-csokíba tagok választása. (A -kamara 1916. 
évi költségelőirányzata. 

— Szilveszterre várható a legmagasabb 
vizállás. A városi mérnöki hivatal kiküldöttei 
megvizsgálták a körtöltést és megállapítot-
ták, 'hogy egyelőre a -vízvédelmi munkál a-tok 
végrehajtására szükség n-in-cs. A jelenlegi 
vi-z'ál'lás +8-10 méter, tehát a vízvonal 2-40 
méterrel alacsoyahb, mint a töltés koroná-
ja. Az áradás tetőpontját — Bulyovszky mi-
niszteri tanácsos véleménye szerint — Szil-
veszterre éri eí, ekkor a vizállás +8—10 
méter ilesz. 

— Uj bevonulási hirdetmény. A hivatalos 
lap a honvédelmi -miniszter következő rende-
letét köz.li: 

-A népfelkelésre kötelezetteknek az .1886. 
évi XX., illetőleg 1915. é-vi II . törvénycikk 
alapján történt -általános behívása folytán -az 
1873.. 1874, 1875, 1876., 1.877. érben, azonkívül 
az 1891., 1895, és 1896. évben született, továb-
bá -a -népfelkelésről ya-gy -a badisz-olgáltatá-
sokról szóló törvény alapján ikirein-dé'lt -(igény-
bevett), de e szolgálatból időközben elbocsá-
tott valamennyi 1873—1897. évi születésű 
személy (munkás, kocsis, hajcsár, stb.), h,a a 
megtartott nép-föl kelé-sí bemut at ó pótsze-mlén 
népfelkelés i fegyveres szolgálatra alkalmas-
nak -találtatatalk, 1916. éri január 17-én, — 
amennyiben névszer int fölmentve nincsenek 
— a népfelkelést igazolványi la-potn feltünte-
tett honvédkiegészitő, illetve kiegészítési ke-
rületi parancsnokság székhelyére nép.f ölbelési 
tényleges szolgálatm bevonulni kötelesek. Ez 
-a rendelkezés -a:z osztrák népfelkelés bob i vasa 
folytán Ikiberje-d mindazokra. a (föntem-litett 
éveikben született osztrák állampolgárokra, 

valamint bosznia-hercegovinai tartományi 
illetőségű személyekre i-s, kik -a magyar szent 
korona országai terül-etén az idén megte-rktt 
nőpfelkelési bemutató -pótsze-mlén a uiépföl-
k-eilési fegyveres szolgálatra alkalmasnak ta-
láltattak. Mindazok, akiket önkéntes belépés 
folytán a honvédségibe vagy a közös hadse-
regbe (akár mint egyévi önkénteseket is) 
fönt megjelölt napig besorozták, tekintet nél-
kül arra, hogy mely születésű, évfolyamba 
tartoznak, tényleges szolgálatira szintén 1916. 
évi január 17-én kötelesek bevonulni. -A fönt 
fölsorolt születési évfolyamokba -tartozó és 
a szemléli alkalmasnak osztályozott hivatá-
sos gőz- vagy motoreke gépészek és fűtők, 
kik ily gépeknél tényleg alkalmazva vannak, 
további intézkedésig bevonulni nem köte-
lesek. 

— Halálozás. Özvegy Prelogg Jánosné szü-
letett Pesserl JozaBn 68 éves korában, h-o-sz-
szn -betegség után, szombatom éj-jel meghalt. 
-Az e-lhiunyt uriasszenyban Prelogg József, a 
városi főgimnázium igazgatója, az édes -any-
já t gyászol j-a. Temetés-e Ihétfőn délelőtt 10 
órakor volt, nagy részvét mellett, 

— A városi tisztviselők fizetésrendezése. 
A városi tisztviselők fizetlísrend-ezásét, amely-
nek szabályrendelet-módosítását -még 1913-
ba-n felterjesztettek, Némethy íbe'lügyj állam-
titkárnál sürgette a polgármester. Az állam-
titkár megígérte, hogy rövidesen elintézik ezt 
a régen vajúdó kérdést. 

— Véletlenül lelőtt diák. Karácsony estéjén 
Miiller Alfonz kilencedik cs-ztrák-bonvéd 
gyalogezredben katona 1 orosz foglyokat ho-
zott Szegedire. -Elvolt fáradva, meg -az ünnep-
re váló tekintettel is nyugodtan ak-a-rt pár 
órát tölteni, -beült tehát a Legyes csárdába, 
mig az orosz-ck az -udvaron ütötték- fel szál-
lásukat. -A csárdában-a lesk a vendéglős volt 
-a családjával, meg egy pár ismerőse, akikkel 
együtt akart a gazda éjféli misére menni. A 
katona le-ült -az egyik s-z-tilioz és csendesen 
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borozgatott. Nem vehetett részt a beszélgetői-
ben, mert -csak -németül tud. Később bejött a 
kocsmába Kovács János -tizenhét évies felső-
kereskedelmi iskolai tanuló, a vendéglős fia, 
•aki be-szél németül. E g y darabig tréfálkoztak, 
borozgattak, m a j d (Müiler fizetett és távozni 
akart. A fi-atal Kovács valami tréfás meg-
jegyzést -tett, mire a katona visszafordult az 
ajtóból -és nevetve Kovácsra fogta fegyverét. 
A fegyver véletlenül elsült és -a golyó -a diák 
ny-aikán ment keresztiül. -Mikor a fogoly őr 
látta, hogy -a -fin összeesik, öngyilkosságot 
akar t elkövetni, de -megakadályozták. A sú-
l y o s a n sebesült diákot -a -közkórháziba szállí-
tották, ahol megállapították, hogy sérülése 
rendkívül súlyos, de nem életveszélyes. (Dr. 
Dreyer -József rendőrkapitány kiihallgatta 
iMüllert, -aki -azt vallotta, ho-gy nem tudta, 
hogy a fegyver meg van töltve. A honvéd-
had bíróságon -is kihallgatták a katonát, de — 
miután a kihallgatott tanuk igazolták, hogy 
véletlen szerencsétlenség történt — kihall-
gatás után szabadon bocsátották. 

— A 43—50 íves népfelkelőket ú j r a vizs-
gálják. A honvédelmi minisztérium a 4 3 - 50 
éves népfelkelőknek uj-ra való -felülvizsgálá-
sát .rendelte el, mert a bemutató ezeanlétea 
több helyen olyan egyéneket is találtak al-
kalmasoknak, „akik a jelenlegi katonai szol-
gálat fáradalmait előreláthatóan nem képe-
sek elviselni," Nem az -összes 4-3—50 éves nép-
-fölkelőket vizsgálják fölül, hanem csak ott, 
ahol azt -a honvédelmi miniszter kifejezetten 
szükségesnek tartja. A honvédelmi miniszter 
erre vonatkozó rendeletét szét i-s küldötte 
már az egyes vá-imegyéknek, iSzeged nincs 
említve -az u j s-crozáei helyeik között és igy 
Szegeden nem vizsgálják meg a már besoro-
zottakat még egy-szer. -A rendelet december 
15-én kelt és -bevezető sorai igy hangzanak: 
A folyó évi 9000. -cin. sz. körrendelet értel-
mében foganatosított, népfelkelő bemutató 
szemlén -nyert ta-pasztala-t-cik arra indit-nmak, 
hogy -a 43—50 éves egyének nepfelkelési be-
mutató ,szemléjén hozott határozatokat Ifciül-
vzogá Itassam •: ly szempontból, váj jon a 
szemlén alkalmasnak nyilvánított ©gyének 
között nincsenek-e nagyobb számmal olya-
nok, 'akiknek a fogyatkozása rövid ideig tar-
tó -orvosi vizsgálat Ik-almávaxl vagy -a fo-
gyatkozás elhallgatása miat t nem volt -m-ag-
állapitliató, aminek következtében -oly -cgyé-
in-ek is nyilván itta t-ta-k néplfölkelési fegyveres 
szolgálatra alkalmasoknak, alléik a jelenlegi 
katonai szolgálat fáradalmait -előreláthatóan 
nem képesek elviselni. lEbhő'l a oél-ból elren-
delem, hogy mindazok az 1865—1870. évben 
született népfelkelésre kötelezettek, .akik a 
gyorsított szemlén, ipkár -a folyó évi augusz-
tus 33-iik-a és október 7-ikg között vagy 'eset-
leg későíbbi időpontban foganatosított bemu-
tató szieimlén vagy pótszemlén alkalmasnak 
nyilvánittattak, fölül vizsgáló bizottság elé 
vezettessenek és itt -a népfölko-lési fegyveres 
szolgálatra való alkalmasság tekinteteiben az 
4918. évi január havában újból -megvizsgál-
tassanak. -A rendelet további .részletei intéz-
kednek arról, Ihogy aki nem jelenik meg a. 
szemlén, nem vizsgáltatik vjra fölül. A bi-
zottságokat mtasitl®. a miniszter, hogy a le-
hetőséghez képest 220 népfelkelőnél többet 
ne vizsgáljanak meg egy papon, hogy a bi-
zottságnak ne kellessen gyors, alapos tájéko-
zódás nélküli munkát végezni. A bizottság 
kétféle határozatot hozhat: „Népfelkelés! 
fegyveres sz-olgálatra -alkalmas" é,s „Népfel-
kelői fegyveres szolgálatra alkalmitla-n." 

— A szalonna kicsi. A város orosz foglyai 
jelenleg földhordláss-al foglalkoznak. Mind-
egyiknek van egy t-ali-cskáj-a, azt megrakja 
földdel é-s elcammog -a felügyelő által kijelölt 
helyre. A napokban -a Ifogolyfelügyelő -ész-
revette, hogy az egyik jól megtermett kauká-
zusi amerikázik. Két-háro-m lapát földet -do-

bott az orosz a t-ulie-sk-ába és olyan görnyed-


