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II. A cs. s kir. temesvári katonai parancs-
nokság megkeresése folytán fölhívjuk mind-
azon 1898—>1896. éviben született népföl kelő-
ket, akik a. 'háború tartama alatt népfölkelési 
fegyveres szolgálatot teljesítettek, a szolga 
latból azonban akár egy évre, akár pedig 
hosszabb vagy rövidebb fölülvizsgálatoukig 
szabadságolva lettek"; liogy összeírás végett a 
varos katonai ügyosztályánál 1916. évi aug. 
hó 28-ig okvetlen jelentkezzenek. A jelentke-
zés alkalmával népfölkelési igazolványi lap 
felmutatandó. Jelentkezni tartoznak ugy a 
cs. ós kir. katonai pótzászlóaliparancsnoksá-
gok, valamint a m. kir. lionvéd pótzászlóalj-
parancsnokságok által szabadságolt népföl-
kelők. Aki az összeíráson a fönt kitűzött ba-
táridőig meg nem jelenik, az 1890. évi XXT. 
t.-c. alapján szigorúan megbüntettetik. 

TTL A nagyméltóságú m. kir. honvédel-
mi min isztériu m n a k lül 00/El u./ÍMg.—1916. 
rendelete folytán ioJllviivjuk mindazon ön-
álló mezőgazdákat, mezőgazdasági alkalma-
zottakat, akik honvédelmi miniszteri ren-
delettel 1916. évi szeptember hó 30-ig, vagy 
bármikor is lejáró és meghatározott időre 
fölmentve vannak, hogy fölmentésük meg-
hosszabbítása végett a városi katonaiigyosl 
tálynál sürgősen jelent kezőn nek. A m. kir. 
bonvédkeriilcti és cs. és kir. katonai parancs-
nokság által felmentett népfölkelők jelen) 
kezése fölösleges. Jelentkezés alkalmával az 
előbbi fölmentési okirat, illetve népfölkelési 
igazolvánvi' lap fölmutatandó, valamint a 
birtokivet és családi értesítést szintén be 
kell mutatni. 

Keleten megváltozott a hadi-
helyzet. 

Zürich, augusztus 23. >A Tagesavzeiger 
jelenti Pétervárról: A legutóbbi orosz kato-
nai kritikák utalnak . ,-ra, hogy a keleten a 
hadikéi j/zet meg változott, Hangoztatták, mi 
szerint az ellenség aktivitása a délnyugati 
fronton szemmclláthatóan fokozódott. Nehéz 
megítélni, vájjon ez Hindenburg tevékeny 
régére vezethető-e vissza, de mindenesetre 
mutat ja az ellenség aktivitásának fokozódá-
sát, amely Brusziíov el lei mMenzi vá j óból 
meglehetősen gyorsan magához tért. 

Briand szerint a téli hadjárat 
nem valószínű. 

Zürich, augusztus '23. A franciákat ismét 
erősen foglalkoztatja a téli hadjárat 'kérdésé. 
Legutóbb a szenátus foglalkozott ezzel a kér-
déssel. A francig hadsereg teljesen kimerült 
a két front karcaiban és most, hogy a szalo-
nikii arcvonalon megindultak a harcok, kel-
lemetlen kilátás van rá, liogy egy harmadik 
fronton véreznie kell a francia népnek. Fel-
merült az a terv, hogy a kormány kérni fog-
ja az angoloktól és az oroszoktól, hagy a 
(ráncig hadsereget pár hónapra vo\nják ki a 
harc rónáinkból, hogy szörnyű, veszt eségeit ós 
fáradalmait kipihenje, és hogy felkészülhes-
sen a téli hadjáratra. Ez a terv nem elégítet-
te ki a francia politikusokat, akiknek már 
majdnem határozott Ígéretben nyilatkozott 
Briand, hogy a somniei offenzívával az oro-
szok nagy támadásával és az olaszok akció-
jával, vagyis az egységes támadással végle-
ges támadással véglegesen elintézik az egész 
háborút és télire már mindenki odahaza 
lesz. Három napig tárgyalta most zárt ülé-
sen a szenátus a téli háború izgató és súlyos 
problémáját. (Briand miniszterelnök kifej-
tette a helyzetet, a vita azonban nagyon iz-
galmas volt és szenvedélyes hangú. A mi-
niszterelnököt végre ismét nyilatkozattételre 
kényszeri tették, Briand kijelentette, hogy a 
téli hiuljárgl nem valószínű: a háború befe-
jezését még erre az évre lehet remélni. A sze-
nátus megnyugodva, vette tudomásul a fran-
cia miniszterelnök kijelentéseit. 

H Í R E K 
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Édes 
istenem, tégy igazságot és ne engedd, hogy 
elborult elmével kelljen a korzón futkároz-
nom. Édes istenem, te bizonyára tudod, hogy 
makszimálva van-e a gyufa ára. (Ha igen, 
akkor jól van, ha nem, akikor nem jól van. 
Ha makszimálva van, miért kerül ha t fil-
lérbe négy szál gyufa egy iriuyó-,pirinyó do-
bozban elhelyezve? Ha makszimálva van. 
miért van ilyen makszimáltán makszi-
málva? 

Nem jól van ez, kérem .semmikép sem. 
Igaz ugyan, hogy nem minden trafikban 
kérnek hat fillért egy doboz gyufáért, néhol 
ötöt is kérnek, ötöt. is kérnek néhol, de env-
nyiért igazán vsak néhol adnak. Én a ma-
gam részérő] nem bánom, háború van, mit 
tehetek, ha hat fillérbe kend •> gyufa, d» ak-
kor mindenütt legyen hat fillér és egy tra.fi-
kr? se merészeljp. olcsóbban adni. Mert fessék 
elképzelni, hogy kerülgeti az embert a guta. 
amikor hat fillért kell leszórni a. háborús 
gyufáért, amikor olyan trafik js van Szege-
den, ahol ötért kapni. Én, mint elkeseredett 
szegedi polgár, tisztelettel sürgős intézkedést 
kérek és kérem, méltóztassék, azt a fraffikosf. 
aki öt fillérért adja a gyufát, .szigorúan meg-
bírságolni. Azt hiszem, Szeged város közön 
séfének érzelmeit, tolmácsolom, amikor itt a 
nyilvánosság előtt ünnepélyes ígéretet te-
szek arra, liogy hajlandó vagyok hat fillért 
áldozni égy iskátulya gyújtóért. De vau egy 
kikötésem: legalább minden második doboz-
ban legyen egy olyan gyufaszál, amelyik 
meg is gyullad. 

— A polgármester nyilatkozata budapesti 
utjának eredményéről. Dr. Somogyi Szilveszter 
polgármester visszaérkezett a fővárosból, a 
hol a belügyminisztériumban interveniált, 
hogy a város részére kiszabott liszt mennyi-
ség felemeltessék. A Délmagymarszág mun-
katársának budapesti útjáról a következőket 
mondta a polgármester: • 

— A minisztériumban a lisztmennyisóg 
felemelésének jóakaratú elintézését helyezték 
kilátásba. Az idei termés eredményének ta-
nulmányozása után fognak ebben a. kérdés-
ben határozni. 

A közoktatásügyi minisztériumban dr. 
'Rósa. Izsó, dr. Kelemen Béla országgyűlési 
képviselőkkel, Kovács János és dr. Gaál En-
dre iskolaszéké elnökökkel járt a -polgármes-
ter s köszönetet mondott a miniszternek a le-
ánygimnázium szervezéséért. A kultuszmi-
niszter közölte a küldöttséggel, hogy a na-
ipokban rendeletet ad ki, amelyben közli, 
hogy a középiskolákban a tanítás szeptember 
15-én veszi kezdetét. Az elemi iskolákban — 
mint eddig — szeptember elsején kezdődik a 
tanítás. A Korpaközpontban korpa kiutalá-
sát kérte a polgármester. ígéretet nyert a 
polgármester arra, hogy a Szegeden kiőrölt 
gabona neműek korpájából egy fél vaggont 
kap a város közszükségleti célok fedezésére. 

— Szegedi honvédek kitüntetése. Bene 
József tizedest, Rekcsári Vazul honvédet, 
Nagy József tizedest és Molnár Imre népföl-
kelőt az 5. honvédgyalogezredben a bronz 
vitézségi éremmel tüntették fci 

— Kinevezések. A király tartalékos főor-
vossá nevezte ki Pásztor Imrét és Magyart 
Istvánt, a 46. gyalogezredben. 

— A református egyház közönsége csütör-
tökön reggel nyolc órakor istentisztelet ke-
retében vesz buesut a harangjaitól, amelye-
ket ágyuöntés céljaira rekvirált a hadvezető-
ség. Két harangjától válik meg a református 
egyház. A nagyobbik 405 kiló sulyu. 

— Tizenhatezer koronával kevesebb be-
vétel egv hónap alatt. A javadalmi bizottság 
szerdán délután négy órakor tartotta Balogh 
(Károly pénzügyi tanácsos elnöklésével aug. 
havi rendes ülését. Az ülésen az elnök ismer-
tette a julius havi üzleteredményt. 1916. ju-
lius havában 16.208-24 kárálná ral kevesebb 
folyt be, mint, tavaly júliusban. 1915. julius 
havában 405.095-92 korona, 1916. júliusban 
188.887-íiS korona volt a bevétel. Az egyes ja-
vadalmi ágak 'főbb bevételi tételei a követ-
kezők: állami bor- és husfogyasztási adóban 
16.684-39, kövezetvám diában 13.70745 hidvám-
dijban 11,260-40, váeóhididijban 44.730-72, viz-
basználati-dijban 3467-60, városi fürdőcliíjban 
4678-50 korona folyt be juliusban. Az ülés fél 
óráig tartott. 

— Behívás! parancs elleni engedetlenség 
vádja alatt. Behivási parancs elleni engedet-
lenség miatt vonta Szerdán felelősségre a 
szegedi honvéd hadcsztálvbiróság Supp 'Ká-
roly 8. honvéd pótzászlóaljbeli népfölkelő ti-
zedest. iSuppnak. - a vádirat szerint — 1944. 
•fbliusábao és 1915 októberében jelentkezni" 
kellette volna, de iSupp ezt elmulasztotta és 
esak 1916. junius 21-én vonult be. Supp a tár-
gyaláson azzal védkezett, liogy ö az orsovai 
különítmény szerződéses szállítója volt és a 
katonai szolgálat alól fel volt mentve. A vád-
lott okmányokkal igazolta ezt az állítását, 
úgyszintén azt is, hogy amikor a különít-
ményt házilag kezdték élelmezni és igy fel-
mentése lejárt, nyomban jelentkezett. A had-
bíróság a vádlottat a vád alól felmentette. 

— Az iskolaév megnyitásának elhalasz-
tása. Félhivatalosan jelentik: A vallás-és köz 
oktatásügyi miniszter a vidéki tanulók va-~ 
rosokban való elhelyezé-ének nehézségeit 
mérlegelve, most kibocsátott körrendeletével 
amely a fiu- és lányközépiskolákra, tanító-
képzőkre, felsőkereskedelmi iskolákra s a pol-
gári iskolákra vonatkozik, megengedte, 
hogy az .1916—17. tanévre a tanulók beírása 
szeptember 11-én, a tanitás pedig szeptember 
15-én kezdődjék. Kivételesen oly intézetek-
nél, amelyek internátussal kapcsolatosak, 
vagy ahol a lantdók ellátása nehézségekbe 
ütközik, ía tanév megnyitása clktóber elsejére 
halasztható. lErre nézve az engedelmet az ál-
lamii s királyi kaholikus középiskoláknál a 
tankerületi királyi főigazgató, az állami fel-
sőkereskedelmi iskoláknál a felsőkereskedel-
mi iskolai főigazgató, az állami tanítókép-
zőknél, felső- nép- és polgári iskoláknál a 
királyi tanfelügyelő, a nem állami tanitéze-
tekben az iskolatfőntartó fogja megadni. — 
Miután a szülőket a beiratások elhalasztása-
iról idejében értesíteni kell, Szegeden az ille-
tékes faktorok a napokban fognak dönteni 
-abban a tekintetben, hogy miként kivánnak 
élni a miniszteri rendeletben feltüntetett ked-
vezményeikkel. 

— Védekezés a kolera ellen. A belügy-
miniszter a koleraellenes védekezésről kör-
rendeletet intézett az összes törvényhatósá-
gokhoz. Közli a miniszter, hogy az ázsiai 
kolera Magyarországon a közelmúltban csu-
pán néhány esetben mutatkozott ugyan, de 
számolni kell a behurcolás lehetőségével és 
ez okból már most meg kell tenni minden 
szükséges intézkedést. Azt kiváuja a minisz-
ter, bogy a köztisztaság fontartása érdeké-
ben a hatóságok mindent tegyenek meg. A 
szükséges figyelmeztető nyomtatványok ter-
jesztését a nép között is elrendelte a minisz-
ter. Felhívja a hatóság figyelmét arra is, 
hogy az őszi rovarirtás a legtöbb fertőzőbe-


