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A szegedi mérnököknek 
18-50 évig jelentkezni kell 

a katonai ügyosztálynál. 
— A 47 - 48 évesek bevonulása. — 

(Saját tudósítónktól.) Érdekes rendele-

tet bocsátott ki a honvédelmi minisztérium. 

A miniszter elrendelte, liogy a 18—50 éves, 

tóptölkelői fegyveres szolgálatra alkalmat-

fon mérnökök, építészek és építőmesterek a 

katonai ügyosztálynál összeírás céljából 

azonnal jelentkezzenek. 

A 47—48 évesek bevonulásának napját 

is tartalmazza a rendelet, amelyet teljes ter-

ceimében itt közlünk: 

A im. kir. honvédelmi minisztériumnak 
52<>0. eln. 18—1916. sz. rendelete értelmé-

én a népfölkelési kötelezetteknek, az 1886. 

évi XX. t.-c. és illetőleg az 1915. évi II. t.-c. 

afopján történt behívása folytán az 1868. és 
1869. évben született magyar állampolgárok, 

kik a megtartott népfelkelési bemutató szetn-

fo", pótszemlén vagy utóbemutatószemlén, 

vagy népfölkelési felülvizsgálaton a népföl-

kelési fegyveres szolgálatra alkalmasnak 

találtattak, 1976. évi április hó 5-én népfel-

kelési fegyveres szolgálatra bevonulni tar-

toznak a kezeiknél levő népfelkelési igazol-

ványi lapon feltüntetett m. kir. honvédkiegé-

szitő, illetőleg cs. és kir. 'kiegészítési kerü-

leti parancsnokság székhelyére, amennyiben 

névszerint felmentve nincsenek, továbbá 

bevonulni tartoznak a népfelkelésről vagy a 

hadiszolgáltatásról szóló törvény alapján 

kirendelt (igénybevett), de ezen szolgálat-

ból időközben elbocsátott összes 1865—1897. 

évi születésű magyar állampolgárok, (mun-

kások, kocsisok, hajcsárok stb.), ba a meg-

tartott népfölkelési felülvizsgálaton, pót-

szemlén vagy utószemlén népfölkelési fegy-

veres szolgálatra alkalmasnak találtattak. 

Figyelmeztetem a bevonulandó népföi-

keiőket, hogy a bevonulási napon a népföl-

kelési igazolvány; lapon föltüntetett helyre 

délelőtt 11-ig tartoznak bevonulni. 

önkéntes belépők: Mindazon népfölke-

lök, akik akár egy évi, a'kár a háború tar-

tamára önként jelentkezéjs folytán április 

hó 5-ig a honvédségbe vagy a cs. és kir. 

közös hadseregbe már besoroztattak, illetvo 

besoroztatnák, 1916. évi április hó 5-én 
szintén kötelesek bevonulni. 

Figyelmeztetnek az önként belépni 

óhajtók, hogy a törvényes korlátok között a 

csapattestet mindenki maga választhatja, 

bevonulás után azonban csak azon csapat-

testhez kérheti fölvételét, ahova mint nép-

fölkelésre kötelezett beosztását nyerte." 

A bevonulók lehetőleg erős lábbelit, 

evőeszközt, tisztítóeszközt hozzanak maguk-

kal. 

A bevonulás napján elfogyasztott éle-

lemért 1 korona térítési összeg jár. 

A lábbeli, amennyiben a katonai szolgá-

latban használhatónak minősitik, értékét 

meg fogják téríteni. 

A bevonulás alkalmával a népfölkelési 

igazolványi lap birtokosa a vasutakon har-

madik (gőzhajón második) osztályon ingyen 

utazik; ez a népfölkelési igazolványi lap 

azonban a vasúti- és gőzhajóállomáson jó-

vá! a vonat vagy hajó indulása előtt az ál-

lomás jegypénztáránál lebélyegzendo. 

Azon behívott népfölkelésre kötelezeti, 

aki a kitűzött határidőre és helyre be nem 

vonul, karhatalommal vezettetik elő és a 

katonai behívás iránt tanúsított engedetlen-

ség megbüntetéséről szóló 1890. évi XXI. tc. 

4. §-a értelmében két évig terjedhető bör-

tönnel büntettetik. 

Mérnökök, építészek és építőmesterek 
összeírása. A ni. kir. honvédelmi miniszté-

riumnak 274. szánni rendelete folytán fel-

hívjuk mindazon népfelkelési fegyveres szol-

gálatra alkalmatlan mérnök, építész és épí-

tőmestereket, akik 18—50 évesek, liogy 

összeírás végett a katonai ügyosztálynál 

azonnal jelentkezzenek. 

Az önként jelentkező 50—60 év közötti 

építészek, építőmesterek és mérnökök szin-

tén összeiratnak. 

Szeged, 1916. évi március 28-án. 

Dr. Somogyi Szilveszter, polgármester. 

Ellentétek a liszthivatal és a 
pékek közölt. 

— Miért van Szegeden kenyérhiány. — 

(Saját tudósítónktól.) Áz utóbbi napok-
ban a közönség több szegedi péknél és ke-
nyeres-boltban nem' tud kenyeret vásárolm. 
Á boltokban azt mondják, hogy a pékek nem 
szállítanak kenyeret, a pékek pedig azzal 
védekeznek, hogy nem süthetnek kenyeret, 
mert a várostól még utalványra sem kap-
nak lisztet. Ennek kapcsán a közönség kö-
rében túlzott formában csakhamar az a hir 
terjedt el, hogy a városban elfogyott a liszt 
és hogy e miatt több pék már be is szün-
tette az üzemét. A kérdés nagy fontossága 
arra késztetett bennünket, hogy az ügyben 
tájékozódjunk és a közönséget a kenyér-
hiányról és annak okairól feh^'ágositsuik. 
Elsősorban több olyan boltban érdeklődtünk, 
amelyekben tudomásunk szerint a keddi 
nap folyamán egyáltalán nem lehetett ke-
nyeret kapni. Megegyezőleg azt a választ 
nyertük, hogy nincsen kenyér és hamaro-
san nem is tudják, hogy lesz-e, mert a pé-
kek nem kapnak lisztet. Minthogy Hyformán 
meggyőződtünk arról, hogy a közönség je-
lentékeny része valóban nem (jut kenyérihez, 
a polgármesterhez fordultunk, aki azt a 
megnyugtató felvilágosítást adta, hogy a 
pékek állításai nem födik a valóságot, 'mert 
a városnak van elegendő lisztje és a liszt-
hivatal minden péknek rendelkezésére bo-
csát annyi lisztet, amennyi a beszolgálta-
tott utalványok alapján megilleti. A polgár-
mesternek az a véleménye,' hogy a közönség 
a pékek trükkjével áll szemben, akik a ke-
nyérsütés korlátozásával és beszüntetésével 
pressziót akarnak gyakorolni a hatóságra, 
hogy ezáltal nagyobb lisztmennyiséghez jus-
sanak. A pékeknek ez a fiók kiéheztetési 
politikája tehát — szerencsére — épen nem 
veszedelmes. De a hatóságnak mindenesetre 
figyelmébe ajánljuk, akadályozza meg azt, 
hogy a közönség minduntalan üzleti mani-
pulációk áldozatává lehessen. A nyilatkoza-
tok itt következnek: 

Dunner Péter fia fiiszerkereskedő (Ti-
sza Lajos-körut 12.) érdeklődésünkre azt 
válaszolta, hogy már hosszabb idő óta ke-
vesebb kenyeret kap a szokott mennyiség-
nél. Az üzletre ez igen kellemetlen, mert a 
közönség zúgolódva kénytelen távozni. Ér-
tesülése szerint a kenyérszükségnek az az 
oka. hogy a pékeknek napjában tízszer is 
fel kell szaladniok a liszthivatalba lisztén, 
ahol azt a feleletet kapják, liogy nincsen 
liszt, majd jöjjenek holnap. A türelmetlen 
közönség pedig majd kihúzza a boltjából az 
embert. Mi ugy igyekeztünk segíteni ezen 
az állapoton — mondta Danner, — hogy a 

nálunk lefoglalt liszt árusítására kértünk 
engedelmet. Hogy a városban mikor lesz 
liszt, azt igazán nem tudjuk. 

Schiitz István sütőmestert (Kálvária-
utca 12) is megkérdeztük. Ott azt mondot-
ták. hogy reggel kilenc óráig van kenyér, 
de azontúl nincs, inert a csekély készletet 
addig elkapkodja a közönség. Több kenye. 
ret nem lehet sütni, mert mindössze 3—4 
zsák lisztet adnak naponta, ez a mennyiség 
pedig a közsziikségletet nem elégíti ki. 
Schützéknek is az a véleményük, hogy a 
városnak elfogyott a lisztje. , 

Kocsis Ferenc fiiszerkereskedő (Arany 
János-utca 16) Scliütztől szerzi be a kenye-
ret. de kedden kenyér nélkül maradt. Kor-
tész lisztkereskedőtől kapott 52 filléres bar-
na kenyeret kis mennyiségben, ami azonnal 
elfogyott. Holnap* ismét elküldenek kenyér-
ért Sehiitzékhez, de 'hogy lesz-e eredménye, 
nem tudják. 

A lisztkereskedőktől beszerzett infor-
mációk után a polgármesterrel tudattuk ér-
tesüléseinket. A polgármester munkatár-
sunknak a következő felvilágosítást adta: 

— A pékeknek az az állítása, hogy nem 
kapnak lisztet, nem felel meg a valóságnak. 
Megengedem, hogy egyik-másik épen most 
nem kapott lisztet, de annak nem az az oka. 
'Hogy nincsen liszt, hanem az, hogv a pé-
kek egv része nem tartja magát a megálla-
pított' rendszabályokhoz. Némelyek este 9 
órakor, a másik délben, van, aki reggel nyolc 
órakor jön lisztért, épen, amikor eszébe jut. 
Ez pedig nem megy, inert a lisztátvételnél 
meg kell jelennie a számvevőnek, a hatósági 
közegeknek. Meg van állapítva, mikor van 
raktárnyitás, utalványkiadás, erről a pékek 
tudnak, keressék fel tehát a liszthivatalt a 
rendes időben, akkor mindenki kap lisztet. 
A pékek többsége alkalmazkodik is a rend-
szabályokhoz. de egy pár izgága ember 
kellemetlenkedni akar a hatóságnak. Én azt 
hiszem, hogy a pékek keveslik az utalvá-
nyok alapján kiszolgáltatott lisztmennyisé-
gpt, mert sokkal több kenyeret el tudnának 
adni ás a közönség elégedetlenségével akar-
ják a hatóságot presszionálni arra, hogy 
több lisztet kapjanak. A hatóság pedig tör-
vényes alapon jár el, amidőn lisztet csak 
utalványra szolgáltat ki és ettől nem tér el 
a jövőben sem. 

— A közönség a pékek eljárásával 
szemben akként védekez.hetik, ha panaszá-
val indokolt esetekben a liszthivatathoz for-
dul. Hogv valamelyik pék eltitkolja a ke-
nyérkészletet és nem akar kenyeret adni a 
közönségnek, az a pék többé nem kap lisztet. 

A városnak tehát van lisztje. Épp most 
utaltak át a liszthivatalba öt vaggont a tar-
honyásoktól, igy összesen tiz vaggon liszt 
áll a közfogyasztás rendelkezéséire, ami 
egyelőre teljesen elegendő a közönség szük-
ségleteinek fedezésére. Aggodalomra semmi 
ok nincsen. A közönség lisztellátása teljesen 
biztosítva van. És ha a pékek szándékosan 
nem támasztanak nehézségeket, kénvérben 
nem is lesz hiány. 

Semleges lap a Romániához való 
viszongunkról. 

Köln, március 28. A Kölnische Zeitung-

nak jelentik Kopenhágából: Az Fxtrabladet 

a Románia és a középponti hatalmak között 

a gabonaszállitásra nézve kötött szerződést 

. kereskedelempolitikai nézőpontból a háború 

kezdete óta történt legnagyobb jelentőségű 

eredménynek' mondja Románia magatartását 

illettjén, A román kormány azzal, hogy a 

szerződés létrejöttét támogatta, bizonyítékát 

adta annak a szándékának, hogy semleges 

akar maradni, 


