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április 22-tól május 10-ig tart 
Szegben a nipjolkelok összeírása, 
(Saját tudósitónktól.) Szerdai számában 

részletesen ismertette a Délmagyarország a 

népfölkelctk újból való összeírásáról kiadott 

'er.cleíleiet. A szegedi katonai ügyosztály, — 

mint megirtuk, — április 22-én kezdi az ösz-

szeirást, amelyről' ma a polgármester követ-

kező hirdetménye jelen-t -meg: 

A ,m. kir. Honvédelmi minisztérium 6400. 
elírt. 18/1916. leiratával a m. kir. népfelkelés 
fellhivásia folytán elrendelte, hogy mindazon 
népfelkelésre kötelezettek és pedig ugy a 
magyar és osztrálk állampolgárok, valamint. 
a bosznia-hercegovinál tartományi illetősé-
gűek, .akik 1897. évtől 1866. évig bezárólag 
terjedő időbein születtek és ,a kik a közös had-
seregben, honvédségnél, • haditengerészet-
nél vagy csendőrségnél jelenleg tényleg nem 
szolgálnák, .továbbá mindazon népifölkelésre 
kötélezdttek, akik szemlekö teileztettségükin'elk 
éddiig éleget nem tettek, tehát az 1865. évi 
születésitek is, szemlén újból megjelennek. 

•Felhívom ennélfogva mindazon fenti 
születésű évfolyamokhoz tartozó és Szege-
den tartózkodó itteni illetőségű, továbbá az 
itt .tarltözkodó idegen népifölkelőket, hogy 
összeírás véget Szeged sz. kir. város kato-
na ügyosztályánál (Bérház, II. em. 7. ajtó) 
az alább .felsorolt napokon és-sorrendben dél-
előtt 8—12 óráiig a törvényes következmé-
nyeik terhe alatt jelentkezzenek, és pedig: 

1916. április 22-éní az ,1897., 24 éh az 
1896—95,,25-én,az 1894—93. 26-án 1892—91, 
27-én 1890—1889, 28-án 1888—1887, 29-én 
1886—1885, 30-án 1884—1883, május 1-én 
1882—1881, 2-án 1880—1879, -3-án 1878, 4-én 
1877—76—75, 5-én 1874—73—72, 6-án 1871, 
7-én 1870, 8-án 1869, 9-én 1868, 10-én 1867, 
1966. évi születésűek. 

A -jelentezök) Őászeiráskor népfelkelést 
igazolványi lapjukál vagy egyéb katonai ok-
-mányukát, magukkal tartoznak Ihozini. 

a) A pénzügyőrségnél tartósan alkalma-
zott népfölkell-éSrekötelezették; b) a vasútiak-
nál ós azok műhelyeiben, forgalmi, .pálya-
fentaritásii,. vontatási, műhely i és szertári 
szolgálatban, továbbá a m. kir. vasgyáraik 
központi igazgatóságánál lés ,az annak veze-
tése alatt állló gyárakban ós üzemekben, tar-
tósan -alkalmazott nép fölkelés re kötelezet-
tek; c) a posta- és távir-da-iin:tézeínéll, az I. 
cs, ós kir. Dunagőzlbajózási Társaságnál, a 
m, kir. Folyam- és Tengerhajózási Rész-
vény társaságnál, a Délnémet Dumagőahajő-
zási Társaságnál, valamint egyes, a hiadi-
f orgia-lomban rlé'siztveivő s a c-s. és kir. Trieszti 
Tengerszálll'tási vezetőség által kijelölendő 
tengerhajózási vállalatoknál, állandóan for-
galmi szolgálatot teljesítő, Vagy azokhoz 
tartozó gyáraikban és műhelyeikben tartós 
alkalmazásban álló népfelkelésre kötelezet-
tek; d) a kőszlénbánya nruinkákosztaghoz 
tartozó népifötkelésire kötelezettek; e) a be-
vett és törvényesen elismert viallásfeíekeze-
tek papjelöltjei és felszentelt papjai, illetve 
felavatott és hivatásszerűen alkalmazott, il-
letőleg nyugalmazott lelkészei és papi jellegű 
tanárai alkalmaztatásukat, illetve a felszen-
telt, fel-avatott -lelkészeik és .papi jellegű ta-
nárok pedig ebbeli 'minőségűiket elöljáró ha-
tóságuk, igazgatóságuk, illetve parancsnok-
ságuk, szolgálati főnökségük bizonyítványá-
val az össizeiráskör á katonai 'ügyosztálynál 
igazolni .tartoznak. 

Azon összeirandiók, kilk valiamely be-
vett, v'agy törvényesen, elismert vallásfele-
kezetek papjelölt jel, vagy .pedig akiknek 
végzett tanulmánya iik állapján a véd erőről 
szóló törvény 21. §-a értelmében az egyévi 
önikénitesi kedvezményre igényük van, ezt a 
minőségűket a .népf ellik ellesi bemutatási .szem-
lén- annak az intézetnek a bizonyítványával 
köteleseik igazolni, ahol tanulmányaikat vé-
gezitek, illetve végziik. 

DÉLMAGYAROESZAG 

A népfelkelési tényleges szolgálat alól 
felmentett népfelkelésre kötelezettek felmem 
tésének igazolási határidejét külön hirdet-
mény tudatja. 

Azon népfelkelésre kötelezetteket, akik 
össze-írás végett nem jelentkeznek, karhata-
lommal elővezetik és az 1890:XXI. t.-c. 4. §. 
érteiméiben 2 évig terjedő börtönnel büntetik. 

Nem tartoznak jelentkezni: -A 'tartalékos 
szolgálaton kívüli viszonyban levőik és nyug-
dijiais katoniai havidíjasok, amennyiben kato-
nai rangjukat megtartották. 
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Hogyan tervezik a szegedi 
leánygimnázium felállítását. 

(Saját tudósitónktól.) A szegedi .leány-

gimnázium, amelynek felállítását évek óta 

sürgette a város Ihia-tósága és társadalma, a 

közoktatásügyi .rmniisZter kijelentése szerint 

szleiptcimlbeirbein megnyilik. A Üélmagyaror-
sztíg kezdettel fogva támogatta a leánygim-

názium ügyét, amelynek létesítéséhez nagy 

kulturális 'érdekeik fűződnek. Most, hogy -a 

leánygimnázium felállítása küszöbön van, 

szüklsléfeesnek tartjuk, hogy a ,fontos- kultúr-

intézmény megvalósításának módjairól- a köz-

véileméinyt. tájékoz,itassuk és újólag rámutas-

sunk azokra ,az üdvös hatásokra, amelyeket 

a le-ánygilmnázklin felállításától a város és 

az egléSz Délvidék művelt társadalma vár. 

Dr. Cicatricis Lajos főispán, a város Ha-

tóság;: és országgyűlési 'képviselői oly buz-

galommal é's szereiét,tel támogatták a mi-

niszter előtt a szegedi szülők -küldötts'égéniek 

kiérieiielmét, ihogy nyugodtan bízni ileihet abban, 

hogy a város a mlaga részéről, ezután is a k g 

hathatósabban szo rgalmazza a nagyjelentő-. 

ségü kniturinitéziinény megvalósítását. 

A .fölsőbb leány iskoláknak az ,a hivatása, 
hogy a középosztálybeli ltányoknak maga-
sabb általános műveltséget adjon,. Ennek a 
fel adatának meg is felélt iéis ez eddig elég is 
volt. Az utóbbi éveikben azonban a társada-
lom szociális viszonyai teljesem1 átalakultak. 
Az állomnak nagy .érdeke — különösen, most 
a iháboiru után, — hogy a nők többsége ne 
pusztán eltartott tagja legyen, a társadalom-
nak. Jelentős állami érdek -tehát, Hogy a nők 
képe ségeilk és tehetségeik arányában a pro-
duktív munkában .részt vehessenek. 

A felsőbb leányiskola ezeknek a maga-
sabb követélményeknek nem felelt meg. Erről 
meggyőződött a közoktatásügyi kormány, 
de érezte a társadallom is. Nemcsak 
Szegedről, .hanem az ország minden részé-
ből' fölhangzott az a kívánság, hogy -a fe-lsöbb 
leányiskolák gyakorlati irányban, refc-rmá'i-
tassanak, vagyis hogy a felsőbb leányiskolák 
ne -esek általános műveltséget- .adjanak ;a leá-
nyoknak, hanem bizonyos, foglalkozási ág 
betöltésére jogosító kvalifikációt is. A kul-
tuszminiszter a felsőbb leányiskolák ily irá-
nyú reformál ás,a érdekében már több anké-
tot hivo-tt össze. A közelmúltban is volt ilyen 
értekezlet, .amelyen Szegedről Csik Mária 
felsőbb leányiskolái igazgatónő vett -részt. 
A tantér,vreformátó ankétok összehívása az-
ért is szükségessé vált, mert a felsőbb 'leány-
iskolák tanulóinak az utóbbi években meg-
fogyatkozott létszáma i-s amellett bizonyí-
tott, Ihogy valamit tenni kell. A tanácskozá-
sok eredményét nemi hozták nyilvánosságra, 
de a miniszternek a szegedi küldöttséghez 
intézett válaszából tájékoztatást lehetett 
nyerni abban a tekintetben, hogy a felsőbb 
leányi'Skőlák reformját miként tervezi a köz-
okt at ás ügy i kor mán y. 

A terv az, -liogy a felsőbb leányiskola 
az V. osztálytól kezdve 3 tagozatra fog 
oszlani: leánygimnáziumi, gazdasági- és ke-
reskedelmi-, nevelönői ágazatra. Ilyen mó-
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don a felsőbb -leányiskolák a mödern szociá-
lis viszonyok kívánalmaihoz alkalmazkod-
nak. A leánygimnáziumi tagozatot azok szá-
mára 'létesitiik, akik tehetségesebbek és egye-
temi tanulmányokra készülnek, a másik két 
ágaza-t a gyakorlati élet,pályákra készít ellő. 
Miután Szegeden, női felsőkereskedelmi is-
kola is van, nálunk a leánygimnáziumi és 
gazdasági tagozat felállításának van jelentő-
sége, 

A háboru .miatt, a reform egész terjedel-
mében állig keresztülvihető. Egyelőre tehát 
— mint ideiglenes megoldásról — arról van 
szó, hogy a felsőbb leányiskolák V., esetleg 
VI. osztálya, mint gimnáziumi tagozat meg-

.nyílik, aminek az az előnye is lesz, hogy a 
gimnáziumi leánymagántanulók — akiknek 
száma Szegeden .jelentősen nagy, — rendes 
ut-cm is folytathatják majd- tanulmányaikat. 
Ez természetesen, mint kifejtettük, — nern 
a végleges megoldás, de a jelen viszonyok 

között nagyban javítani fog ,a helyzeten. 
Számítani 'lehet arra, Ihogy a reform keresz-
tül vitele nagy mértékben, megnöveli a felsőbb 
leányjslkolák tanulóinak létszámát. A pol-
gári leányiskolákból is bizonyára sokan 
lépnek át különbözeti vizsgálattal a felsőbb 
leányiskola V. osztályába. 

A leánygimnázium ily szervezése szám-
'bavehető nehézséggel nem jár. A várostól 
sem kíván- emlitésreméltó anyagi rnegterhel-
totést. A felsőbb leányiskola mostani épüle-
tében el lehet helyezni azt a néhány uj osz-
tályt is, amikre a leánygimnázium felállítá-
sával szükség lesz. Most ugyan a felsőbb 
'leányiskolában, 'kórház van. de a miniszter 
megigérlte, hogy szeptemberre az iskolát fel-
szabadittatja. Ha az iskola fejlődése szük-
ségessé tenné a helyiségek szaporítását, a 
szomszédos Wodiáner-féle ház kibérlésével 
igen célszerűen meg lehetne oldani a 'kér-
désnek ezt a részét is. Egyelőre azonban erre 
nincsen szükség. 

A leánygimnázium felállítása tehát nem 
ütközik akadályokba. Igy bizonyosra lehet 
venni, -ho-gy Szegednek ez a kiválóan fontos 
kul tu,r intézménye szeptember re valóban 
megnyilik. 

Az angolok lefoglalták Dánia postáját. 
Frankfurt, ,április 19. A Frankfurter 

Zeitung jelenti ,Kopei!iliúgál)ól: 'A dán-izlandi 
hajós vonal IRottma nevű gőzösén,i'k egész 
levél- és ,escniagpc®táját az angol hatóságok 
a hajó tervi,ki 'tartózkodása alatt lefoglalták 
és partraezállitotlák. A haljó április 1-én in-
dult el Ko'penliágállól a Faréi szigetekre és 
Mamiba, A Politike-ni az esetről ezt irja: 
Dánia még sohasem volt kitéve a nemzetközi 
előírások duirváhb .megsértéséinek, mint ez-
úttal. Anglia most nemcsak a/ levélposta 
sértlbetetlenségÓEieik szállfá'ly-aiiu' tjette Ismét 
tn 1 magát, hanem lefoglalta azokat a, posta-
küldcimc'riytlket, amelyek oly hajén voltak, a 
mely Dánia különböző kikötői között volt 
uton. Ez megdöbbentő megsértése a legegy-
szerűbb -nemzetközi előírásoknak. A dán 'kor-
mány energikus tiltakozását a' nemzet-közi 
jog -e durva megsértése ellen biztosra vehet-
jük. 

KÖNYVET A HARCTÉRRE! 

Az Országos Hadsegélyző Bizottság és 

a Magyar Szent Korona Országainak Vörös-

kereszt Egylete könyveket, füzeteket, képes 

újságokat kér a harctéren levő katonák ré-

szére. 

A küldemények a Vöröskereszt Szere-

tetadomány-osztályhoz (Budapest V., Lipót-

kör ut. 1.) cimzendők. 

A kir. posta bérmentesen szállítja a cso-

magot, ha ráírjuk: „Szeretetadomány a 

harctéren levő katonák számára." 


