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•még mindig érvényben vannak, másrészt 
azért, mert a felmentések csökkentése szem-
pontjából is fontos a felmentettek jegyzéké-
nek átvizsgálása. A tervezet szarint egyelőre 
csak a fiatalabb korosztálybeli — 18—2fi éves 
— felmentettek nélkülözhető részét vonultat-
máik Ibe. Tervezik azt is, Ihogy iaz ország belse-
jében levő katonaságot, a legmagasabb rangú 
tiszttől a rangnélbüli közlegényig, igazoltat-
ják. Az igazolást vegyes bizottságok végzik. 
A' bizottság teljes hatalmat kap,, ugy, hogy 
még .polgári lakásokban is megjelenhet. 
Ezért ajánlatos, ha mindenki felszereli .ma-
gá t katonai okmányokkal. A tervezetnék a 
felimemtettakre vonatkozó .része nem célozza 
az összes felmentettek behívását és illetékes 
helyen minden egyes esetben .külön tekintet-
tel lesznek arra, milyen jogosultsága van a 
felmentésnek. 

— Striegl F. József áthelyezése. Néhány 
nap előtt h i r t adtunk m á r arról, Ihogy Striegl 
,F. József tanár t , a Délmagyarország kiváló 
munkatársát Temesvárra helyezik át, ahol 
egy hatalmas gazdasági • egyesület vezető ál-
lását is be fogja tölteni. A hivatalos lap csü-
törtöki száma közli az áthelyezést, amely a 
jövő tanév kezdetén lép hatályba. 

— Az iparvállalatok szénszükségletének 
biztositása. Az Országos Szénbizottság közölte 
a szegedi kereskedelmi és iparkamarával, 
hogy a kormánynak sikerült megállapodást 
létesíteni a német és osztrák kormányokkal 
abban a tekintetben1, hogy a közüzemek és 
ipari üzemek részére porosz szénnek a beho-
zatala biztosíttassák. Ez t ia megállapodást 
kétségtelenül az egész érdekeltség nagy meg-
nyugvással [fogja üdvözölni. Az i'plari vál-
lalatok széinszükségletének biztositása a meg-
állapodás után abban a formában történik, 
ihogy a vállalatok következő havi, tehát a 
jelen esetben ápril is havi szükségletüket ren-

des szónszál 1 Ltój ukka I közlik, aki azt az Or-
szágos szónbizottságnalk hozza tudomására, 
amely viszont a szénszállítást, lebonyolítja. 
Amennyiben valamely vállalatnak .nem .ma-
gyarországi szónkereskedő cég a szállítója, 
hanem rendeléseit közvetlenül 'Poroszország-
iban szokta eszközölni, ezt a .kereskedelmi és 
iparkamaránál .tartozik bejelenteni, amely a 
bejelentést az Országos szénbizottsághoz to-
vábbítja. Ez az intézkedés rögtön életlbelép 
ós a .porosz szénnek április havában való be-
hozatala már ezen ta módon történik. 

— Előkészítő szervezet a békére. Buda-
pestről jelentik: A békére való átmenet elő-
készítésére szervezet alakul, amelyet minisz-
tertanácsi határozat alapján .a közelebbi idő-
ben életibeléptet a kormány. Az u j szervezet 
a kiereekedeemügyi .miniszter hatáskörébe, 
fog tartozni és olyan jellege lesz, mint a 
közélelmezési hivatalnak, egyelőre azonban 
csak véleményező szereppel. A békére elő-
készítő szervezetinek! legfontosabb teendője 
lesz a termelés fokozása a nyersanyagok be-
szerzésével és elosztásával. B i r szerint a 
kormány az u j hivatal vezetésére Návay La-
jos titkos tanácsost, a .képviselőház volt elnö-
két kéri fel. 

— Rendkívüli közgyűlés a fehértói ára-
dás miatt. Többször megemlékeztünk már a 
Fehértó áradásáról, amelynek következtében 
a szegedi földek nagy része viz alá került, 
á lakóházak egy tekintélyes része összedőlt, 
sőt Dorozsmának egy pár utcája is viz laiatt 
áll. Tekintettel arra, hogy ez a fenyegető 
veszedelem napról-napra növekedik, az ár -
•mentesitő társulatok és a város pedig tehe-
tetlenül nézik a pusztításokat, Pillich Kálmán 
csütörtökön délután' 6 órára sziiikkörü, bi-
zalmas értekezletet hivott össze lakására, 
hogy a szükséges teendőket megbeszéljék. 
Az értekezleten részt vettek többek között 
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dr. Becsey Károly, Bokor Adolf, Kiss Gyula, 
dr- Kovács József, Obláth Lipót, Somlyódy 
István és Valihora István törvényhatósági 
bizottsági tagok. Az értekezleten szigorú 
kritikák és vádiak hangzottak el a szegedi 
ármentesitő társulatok működését illetőleg 
és a hatóság tétlenségéről. Az értekezlet 
végül is elhatározta, hogy a fehértói viz le-
vezetése ügyében rendkívüli közgyűlés össze-
hívását kéri dr. Cicutricis Lajos főispántól. 
A rendkívüli közgyűlésen követelni fogják 
annak megállapítását is, kit terhel a felelős-
ség a védőintézkedések megtételének elmu-
lasztásáért. A bekövetkezett bajokat ugyanis 
már tavaly előre lehetett látni, sőt akadtak,, 
akik fölhívták a következendő eseményekre 
az intézkedésre illetékes tényezők figyelmét. 
Szóvá teszik a rendkivüli közgyűlésen azt is, 
hogy dr. Becsey Károly indítványára a köz-
gyűlés már hónapokkal ezelőtt elhatározta a 
Fehértó vizének levezetését, a határozat 
azonban most is csak határozat, mert a ható-
ság nemi hajtot ta végre. 

— A bankjegyszabadalom megújítása. 
Bécsből jelentik: Az osztrák és magyar ibank 
illetékes funkcionáriusai tárgyalás a lá von-
ták az 1917. végén lejáró bankjegyszalbada-
íom megújításánál tekintetbe jövő anyagot, 
hogy annak idején a két kormánnyal kellő-
en előkészülve tárgyalhassanak. 

— Istentisztelet a zsinagógában. A péntek 
esti istentisztelet, kezdete 6 órakor lesz. írás-
magyarázat szombaton délelőtt. 

— Nem szaporítják a Szeged-szabadkai 
vonat járatokat. A szegedi kereskedelmi és 
iparkamara és a város tanácsa is azzal ia ké-
réssel fordultaik a Magyar Államvasutak 
igazgatóságához, ihogy Szegedről Szabadkára 
és Szabadkáról Szegedre a reggeli órákban 
indítson egy-egy személyvonatot. A M á i -
igazgatósága most azt válaszolta, hogy a ké-
rést forgalmi eszközök hiánya miatt nem tel-
jesítheti. 

— Előadás a gyümölcsfák védelméről. 
A 'Szegedi Gazdasági Egyesület meghívására 
Jablonowsky József a rovartani állomás 
igazgatója, közismert szaktudós április hó 
4-én délelőtt 10 órakor Szegeden a. városház 
közgyűlési termében szaklőadást t a r t a 'gyü-
mölcsfák védelméről s különösen a vértetii 
irtásáról. Az előadás alkalmával a Szegedi 
Gazdasági Egyesület a vértetil elleni védeke-
zés céljából a hallgatóság (között peifcrolenmot. 
fog kiosztani. 

— A tisztviselők mozgalma. A nyíregyházi 
tisztviselők is (mozgalmat indítottak a fizeté-
sük rendezése ügyében. Er rő l átiratot küld-
tek Szeged közönségéhez és az átirathoz mel-
lékelték azt a felterjesztésüket, melyet gróf 
Tisza Is tván miniszterelnökhöz intéztek. A 
'fölterjesztésben (elmondják, hogy az összes 
közszükségleti cilkkek, a kenyérárak 100 isaá-
lékos emelkedése mellett, 500—1000 százalék-
kal emelkedtek s az igy (bekövetkezett irtó-
zatos drágaságot, a köztisztviselők érzik leg-
jobban. Bebizonyítják, hogy más foglalko-
zási ágaknál rendkívül nagy mértékben 
lemelkedimelki a fizetések, mig a tisztviselők a 
fokozott drágaság idején csak 25—35 száza-
lékos drágasági pótlékból kényszerülnek 
megélte. A tisztviselők csak dicséretet kap-
nak, de dicséretből sem megélni, sem jóllakni 
sem ruházkodni,, fűtőanyagot szerezni, csalá-
dot föntartami és (gyermekieket nevelni nem 
lehet. A bajok megszüntetésére kérik az utol-
só fizetési osztálynak 2400 koronálban való 
megállapítást, a szolgálati-dij eltörlését, a 
nyugták adómentességét, annak kimondását, 
hogy a háborús éveik kétszeresen számíttas-
sanak, épp ugy, mint a katonaságnál és n 
szolgálati pragmatilkja megalkotását. Sürgo-
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