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temesvári intendáturát a. további rekvirálás 
beszüntetésére és a rekvirált készletek fel-
oldására utasította. 

— A kof&kat büntetni keli, ha nem adják 
el áruikat. A félhivatalos Buü. Tud. jelenti: 
A lapokat bejárta az a liir, hogy a belügymi-
niszter ,fölmentett a kihágás vádja alól egy 
kofát, aki, nehogy a maximális áron legyen 
kénytelen elárusítani, inkább megtagadta a 

-piacra vitt áru eladását, A fíud. Tud. illeté-
kes belyen arról értesül, hogy az illető kofát 
csakugyan fölmentették azzal a megokolás-
sal, bogy eljárása a vád béli cselekmény elkö-
vetése idején érvényben volt jogszabályba 
nem ütköző kihágás. iE megokolás akkor 
helytálló volt, mert a cselekmény elkövetésé-
nek ideje az elmúlt év első felére esik, amikor 
még tényleg nem volt törvényes alap az ilyen 
árusító megbüntetéséré. Azóta azonban a mi-
nisztérium kiadta a lakosságnak életszükség-
leti cikkekkel való ellátásáról ós az árdrá-
gító visszaélésekről .szóló 4207—1915. iM. E. 
számú rendeletét, amelynek rendelkezései 
megadjál: a lehetőséget az ilyen • cselekmé-
nyed: megtorlására. E rendelet életbelépése 
óta minden hatóság a legenergil:lisabbon 
járhat el a renitens árusilókkal szemben. 

— Az 1885-1897. évfoiyambeii népfől-
kelők bevonulása. A hivatalos lap legutóbbi 
számában megjelent bevonulási hirdetmény 
szerint a népifölkelésre kötelezetteknek az 
1886. évi XX., illetőleg IÖ15. évi II. törvény-
cikk alapján történt behívása folytán az 1885. 
évtől 1897. évig bezárólag terjedő időköziién 
született, továbbá a nép fölkelésről vagy a 
hadiszolgáitatásokról szóló törvény alapján 
kirendelt (igénybeveti), de ezen szolgálatból 
időközben elbocsátott összes 18tí5~d897. évi 
születésű magyar állampolgárok (munkások, 
kocsisok, hajcsárok, stb.) h a a megtartott 
népfölkelési .bemutatószeuilén, népfölkelési fe-
lülvizsgálaton, pótszemlén vagy utószemlén 
népfölkelési fegyveres szolgálatra- alkalmas-

nak találtattak, 1916. éri augusztus 28-án 
(legkésőbb délelőtt 11 óráig') — amennyiben 
íiévszerint fölmentve nincsenek — a népföl-
kelési igazolványi lapon feltüntetett m. kir. 
honvédldegészitő, illetőleg cs. és kir. kiegé-
szítési ikerüléti parancsnokság székhelyére 
népfölkelési tényleges szolgálatra bevonulni 
tartoznak. Mindazok a tfent említett születési 
évfolyamokba tartozó egyének, -akik önkéntes 
belépés folytán a m. kir. honvédségbe vagy a 
cs. és kir. közös hadseregbe (akár mint egy-
évi önkéntesek is) -fent, megjelölt napig be-
soroz! attak, tényleges szolgálatra szintén 
1916. évi augusztus 28-án kötelesek bevonul-
ni. A m. kir. honvédségbe vagy a cs. és kir. 
közös hadseregbe önként belépni óhajtó nép-
fölkelésre kötelezett a törvényes korlátok kö-
zött a csapattestet maga választhatja, a tény-
leges szolgálatra történt bevonulása után 
azonban csak azon esa.pattestihez kérheti fel-
vételét, -ahová mint népfölkelésre kötelezett 
beosztását nyerte. 

(Mindazok a .népfelkelésre kötelezettek, 
kiknek népfölkelési igazolványi lapjuk .sze-
rint Máramarqsszigetre, Besztercére, illetve 
a. honvédséghez beesztótt azon írépfölkolésro 
kötelezettek, kiknek az ősieki A) ihtmvédki-
egészitő parancsnoksághoz kellene bevonul-
niuk, figyelmeztetnek, bogy nem Móra ma-
rossziget re, hanem ,SIzaiimárnémetibe és nem 
Besztercére, hanem Zihadm, illetőleg nem 
Ősiekre, hanem Pozsegám kell bevonulniuk, 
Amennyiben a hirdetmények közlekedési 
akadályok miatt a napilapokban történt köz-
zététel után 2—3 nap alatt meg nem érkez-
nek, a bevonulási hirdetmény szövegét ,a ha-
tóságoknak a napilapokban megjelenő hiva-
talos közlemény alapján azonnal közhírré 
kell tenni. 

— A Felebaráti Szeretet Szövetség köz-
élelmezési -csoportja a tisztviselők, tisztvise-
lőnők s ezek családtagjai . részére tervbe 
vett közös konyha ügyében szombaton dél-

után fél hét órakor az ügy iránt érdeklődők 
és jelentkezők részvételével értekezletet tart 
a Stefánia-kioszk nagytermében. Ezen az 
értekezleten a szövetség az érdekeltekkel 
azt kívánja megállapítani, Ihogy a tervbe 
vett közös konyha milyen keretek közt, mi-
lyen igényeket szolgáljon. Minden érdeklő-
dőt arra kér az egyesület elnöksége, bogy 
ezen az értekezleten, melynek megtartásá-
val a szövetség szélesebb körben megnyil-
vánult óhajtásnak kiván eleget tenni, az ügy 
fontosságára való tekintettel minél számo-
sabban szíveskedjenek megjelenni. 

—- Nyul kapható. A hatósági közélelmezési 
üzem a városháza melletti hatósági haláru-
sító bódéban augusztus 17-étől kezdve próba-
képen nyulat is fog árusítani. A nyulakat 
Kassán yi- Imre magyarkanizsai kereskedő 
szállítja -a városnak. 

— Tömeges gombamér gézé i Debrecen-
ben. Debrecenből jelentik: Debrecenben az 
utóbbi napokban, tömeges goimibamérgüzéé 
történt. Belovics Sándor Vilmos huszárezred-
ből i katona hirtelen meghalt. A hivatalos 
vizsgálat megállapította, bogy a katona 
gombaimérgezés áldozata. Jámbor János 
földbirtokos családja és még számosan szin-
tén vásároltak a mérges gombából és betegen 
feküsznek. Jámbor Hona, a földbirtokos lő 
éves leánya meghalt, A rendőrség erélyesen 
nyomoz az ügyben. A vizsgálat eddigi adatai 
szerint a mérges gombát Alsújázsáról két kis 
leány vitte Debrecenbe. 

—- Kelemen Samu meghalt. Budapesti 
tudósítónk, telefonálja: Kelemen Samu, 
Szatmár-Németi országgyűlési képviselője 
pénteken hirtelen rosszul lett a lakásán és 
meghalt. -Most érkezett haza Pozsonyból és 
Vis untai Soma udvari tanácsost hivatta, aki-
vel baráti viszonyban volt. Mire Visontai 
hozzáérkezett, addigra Kelemen meghalt. 
Családja Balaton-Füreden nyaral ; az egyik 
fia a harctéren küzd. Politikai körökben a 
régi, függetlenségi képviselő hirtelen halála 
általános részvétet keltett. 

— Aradmegyében betörők garázdálkod-
nak. Aradról jelentik : Aradmegye községeiben 
mintegy három bét óta kitűnően szervezett 
betörőbanda garázdálkodik, amely eddig 
megállapithatéiain mintegy 20 betöréses lo-
pást követett el. Csak egy községben, -a kis 
Szentleányfalun rövid idő alatt tizenhárom 
bűntényt hajtott végre, tegnapelőtt pedig 
Kürtös községben négy betöréssel szaporítot-
ta bűnsorozatát. Minden valószínűség szerint 
kóbor cigányok a tettesek. A csendőrség a 
legszéLe&ebbkörü nyomozást indította meg, 
azonban ezideig nem sikerült nyomukra buk-
kanni. . 

— Rejté lyes gy i lkosság . Rejtélyes gyilkos-
ság történt csütörtökön délután az aradme-
gyei Talpason. Taur Andrásué jómódú asz-
szonyt, akinek az ura a harctéren van, az 
istállóban felakasztva, találták. A csendőrség 
megállpitotta, bogy az asszonyt a szobájában 
az ágyban megfojtották, aztán kicipelték az 
istállóba és ott- felakasztották. A csendőrség 
azt hiszi, hogy rablógyilkosság történt. 

— Betörésért öt esztendő. Notórius tol-
vajok állottak pénteken délelőtt a szegedi 
törvényszék Pókay-tanácsa előtt. Tauszig Izi-
dor az egyik, aki országosan ismert és több-
szörösen büntetett utazótolvaj. A másikat 
Prehoffer Gyulának hívják régebben pincér volt, 
de már évek ótalopásbói tartotta fenn magát. A 
két tolvajt egy négy évvel ezelőtt elkövetett be-
töréseslopás miatt vonta pénteken felelősségre a 
törvényszék. 1912-ben követték el a betörést, 
behatoltak Heimann Sándor kereskedő laká-
sába és onnan ezüst evőeszközöket loptak el. 
Tauszigot a váci fegyházból szállították Sze-
gedre, Vácott egy régebbi bűnéért tölti a 
büntetését, Prehoffert pedig, aki katona szu-
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Szombaton és vasárnap. 

A Mordisk gyár kiváló műsora. 

A lélekvesztő. 
Nagy tengeri dráma 3 felv. 

A bolondok cirkusza. 
Trükk film. 

Előadások szombaton: 5, 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor, 
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