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A honvédelmi miniszter ujabb 
rendelete a felmentésekről. 

(S. ::ját tudósítónktól,) "Mintegy két hónap 
óta tart már n katonai szolgálat alól felmen-
tettek revíziója. Bár ezalatt az idő alatt s< Ic 
köz- és magántisztviselőt vonultalak he, 
gyoii sokan vannak mégis olyanok, akiknek 
az ügye eddig elintézést nem nyert. Részint .1 
felmentések késedelmes elintézése, részint té-
ves intézkedések rniatl sok panasz érkezett 
báró Szurmay Sándor honvédelmi miniszter-
hez, aki most a felmentési reviizióra vonat-
kozólag ujabb kiegészítő rendelkezést bocsaj-
tott ki. 

'A honvédelmi miniszter ujabb rendelete, 
mely intézkedik a felmentettek részére kiál-
lítandó bevásárlási iijiizolványakról is, meg-
érkezt már a szegedi főispáni hivatalhoz 
és a katonaügyosztályhoz. A rendelet fonto 
sabb részei a következő: 

A legtöbb panasz abból ered. mondja a 
rendelet, hogy egyes katonái hatóságok a 
hinvérlelmi minisét r repdeletének ázna hu 
tározványait, hogy az időlegesen fölmentett 
egyének fölmentése általában meyhosszabbi-
jattnak nyilvánittatik, figyelmen kivül hagy-
ták. A revíziós névjegyzékbe fölvett, lidőlege 
sen már fölmentve volt egyének fölmentése, 
ha időközben felmentésük hatályon kivül nem 
helyeztetett, a revízió egész tartamára, vagyis 
addig, amig reájuk nézve ddntés nem történik, 
meghosszabbilottriak tekintendő. 

'Azok az arcvonalszolgálatra nem alkal-
mas fölmeri tettek, akiknek nem alkalmas vol-
tuk meglevő okmányaikból kétséget kizáró 
módon megállaplitható, továbbra is fölmentre 
maradnak. A fölmentés megszüntetésére és a 
bevonulásra nézve a legfelsőbb véleményező 
hatóságok által, illetve a revizüóból kifolyó-
lag hozott határozat végérvényes, A fel nem 
mentett egyéneknek he kell vouulniok. be vá-
rás i engedély adása még a fölmcA'ési káré-, 
megújítása esetén is szigorvan tilos. 

A felmentési reviizió következtében törté-
nő behívásoknál a behívó-jegyek azonnal ki-
állitandók és kézbesítendők, a behívásokat 
azonban nem azonnalra, hanem -a kézbesítés' 
időt is számításba véve, mindig a hónap 10, 
vagy 20, vagy utolsó napjára akkép kell meg-
állapítani, ltogy a be hívottaknak legalább 
négy nap álljon rendelkezésükre. Olyan le-
génységi állományú tanítók és tanárok, kük 
felülvizsgálaton segédszolgálatos, illetőleg nép 
felkelési hadiszolgálatra fegyver nélkül al-
kalmas osztályozást nyertek, minden további 
elj'áirás mellőzésével n nem tényleges visiony-
ba dtelyezendSk át. Ilyenek "tehát nem tekin-
tendők fölmentetteknek és nem tartoznak a 
revízió alá, bevonulta táviig csak külön intézke 
dós alapján lehetséges. 

Az uj fölmentési kérelmekre vonatkozó® 
Jag megjegyzi a miniszter, hogy a hadifor-
galomba bevont hajózási társaságok, a vas-
utak és pénzügyőrség személyzetének föl-
mentése fölötti elöntés is a revíziós bizottsá-
gok által történt. 

A bevonulás fölfnggesztése tárgyában a 
miniszter igy rendelkezik ujabban: Fölhatal-
mazza n járási főszolgabírókat és városi pol-
gármestereket, hogy oly esetekben, amidőn 
egyes behívások az, érvényben levő rendeletek, 
vagy érvényben levő bevárási engedélyek 
nyilvánvaló figyelmen kiviil hagyása követ-
keztében rendeltettek el, az illető egyén be-
vonulását saját felelősségük mellett mindad-
dig fölfüggesszék, amig a tényállás tisztázó-
dik. Az ily irányban szükséges irat-váltások 
sürgősen intézendők el, rövid felvtilágositáso-
lcat táviratilag, vagy telefonon kell kérni és 
adni. Oly esetekben, amidőn tily téves behívá-
sok folytán az illető egyén csapattestéhez már 
bevonult, a döntést a miniiszter magának tart-
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ja fönn. Ily egyének a hozandó döitiésig me-
netalakulásba, vagy pótlási szállítmányba 
nem oszthatók be." 

— A szegedi ármaximálások. K a p t u k a 
következő sorokat: Tekintetes Szerkesztő-
ség! A különféle liszt-árak az tti termés-
nek megfelelően Szegeden még e nnti 
napig sem lettek a hatóság által -kihirdetve 
s illetve maximálva. A budapesti 'hírlapok-
ban ugyan megjelentek annak ideién a kü-
lönböző üsztnemüek országosan megállapí-
tott s nagybani vásárlásnál mérvadó maxi-
mális egységárai, azonkívül a hatósági úr-
megállapitó-bizottság is tanácskozott tnár 
erről s b. lapja f. hó 17-ikt száma szerint 
meg is állapodott a polgármesternek teendő 
ajánlatáról, azaz: a szegedi lisztárak mi-
kénti meghatározásáról, de ez a helybeli 
hir!apókban hivatalos alakban — még ed-
dig napvilágot nem látott s igv a közönség 
ebben a fontos ügyben még tájékozva nincs. 
Ilyenformán vagyunk a zöldség és a gyü-
mölcs maximálásával is. Ez — tudvalévőleg 
-- tiz naponkint szokott megtörténni és pe-

dig az evász országra kihaíclag. Az augusz-
tus 11 20-ig érvényes hatóságilag megália-
pitott maximális árak tényleg k is le-lek 
föbbe-k közt b. lapja augusztus 10. számában 
hirdetve, de azi augusztus 21—31-ig érvényes 
árakat már nem tette közzé a hatóság, ha-
nem elegendőnek találta azokat a termelők-
nek s kofáknak, jól olvoshatóan külön iven 
nyomtatva kiadni, akik ezen űrlapokat 
kevés kivétellel — elrejtik, azon kifogás al 
is elve, ihogy ők nem tudják elolvasni. Szó-
val: a vevők s illetve a fogyasztó-közönség 
a tényleges zöldség,' és gyümölcs-árakról 
tnincs' tájékozva. ÍPedig az é'é'nvsziejök 
maximálásának többé-kevésbbé mégis tfsak 
van haszna, amennyiben ugv az eladók* 
mint a vevők ahhoz alkalmazkodni igyekez-
nek, habár az előbbiek csak. klnvszerböi* 
teszik is. A hatóságnak tehát oda kell töre-
kednie, hogy ha már az Iparieikkek egység-
árainak megállapítása áthidalhatatlan ne-
hézségbe ütközik, legalább az élelmiszerek, a 
tüzelő-'és .világító anyagok esetrőí-esétre, 
de egy hónapnál nem rövidebb időre k'iható-
fag pontosan maxirnáltasstanak és az árak a 
közönségnek lehetőleg szélesebb uton s mő-
don tudomására hozassanak. Mert hiszem s 
reményiem, hogv idővel mindezek megfsle-
iően szabáfyoztatván, — elfogadott szokás-
sá válhatnak. A hatóságnak e tekintetben 
gyakorolt eljárása nagyon is lanyhának s -
tétovázónak, lassúnak mutatkozott. — ami a 
mostani rémítő drágaságban a fogyasztó 
közönségnek pótolhatatlan kárával jár. Ké-
rem ennélfogva a tekint. Szerkesztőséget szí 
veskedjék b. lapjának legközelebbi számában 
ez ügyben erélyesen felszólalni. — ihogy eme 
szavának megfelelő eredménye legyen. Ki-
váló tisztelettel maradt kész szolgája: Af. Gy 

— A gázgyár felhívása a közönséghez. 
Tekintettel a közismert széninségre s a mind-
inkább növekvő szénbeszerzésli nehézségekre, 
a szegedi gázgyár vezetősége már most fel-
hívja a város t. közönségét, hogy lehetőleg vil 
la megvilágítást használjon és gázvilágítás 
helfiett igy}ekéázék mielpbb villa mos világi fás-
in berendezkedni, mert . valószínű, hogy az 
idei ősztő] kezdődőleg a gáZfteMgáltatás vilá-
gítási célokra teljesen szünetelni fog, sőt 
szénhiány miatt a gázgyár üzemét esetleg 
egészen is be fogja szüntetni. Minden gázfo-
gyasztónak, ki eddig gázzal világított, ennél-
fogva különösen érdekében áll. hogy számol-
va a háborús helyzettel, lakásót vagy üzlet-
helyiségét vlillamosviílágitásra berendezze, ha 
nem akar a háború tartama alatt minden vi-
lágítás nélkül maradni. — A légszeszgyár 
vezetőségének ezt a felhívását a legnagyobb 
mértékben hely-eljük és követését nem győz-
zük eléggé ajánlani a közönségnek. Kifejtet-
tük az utóbbi napokban megjelent két cik-
künkben, hogy azzal a veszedelemmel szem-

ben, hogy a. légszeszgyár kénytelen lesz. eset-
leg üzemét beszüntetni, védekezni kell és lehet. 
Megjelöltük a védekezés módjait 'is. köztük 
volt az, amire most a légszeszgyár hívja fel 
fogyasztói ügyeimét. A fenyegető hajt meg 
kell előzni és ennek érdekében igénybe keli 
venni minden eszközt, ami rendelkezésre áll. 
—- Ma cikk érkezett hozzánk a légszeszgyár 
ügyében, amelyet helyszűke miatt nem közöl-
hetünk egész terjedelmébeh. Megemlítjük 
azonban a dikkirónak a következő kitűnő ide 
áját. .Szegedre sok eséplőszén érkezett — el-
késve. Ezt a szenet a polgári vagy katonai ha-
tóságnak fel kellene kutatni, aminek megvan 
a könnyű módja, 1© kellene foglalni és ha 
használhatja, haladéktatanni át kellene adni a 
légszeszgyárnak. 

— Olcsóbb husi kapnak a tisztviselők és 
a szegények. Budapestről jelentik: Német-
országban és Ausztriában a szegényebb nép-
osztályt a napi áraknál olcsóbban látják el 
hússal. Most atrÓl kapunk hirt.liogy az állam 
költségen való olcsóbb húsellátás eszméjét 
l\égk<kefebb )f]i'.\gya mi\Hzágon is meg válásit 
jók, illetékes helyen már megtörtént a döntés, 
hogy olcsóbb hust juttassanak a szegényebb, 
illetve szerény keresetű. osztályoknak. \ z 
egész akciót az Országos Közélelmezési .Hiva-
tal fogja vezetni. A megoldás módja valószí-
nűleg az lesz, hogy bizonyos szervezetek, tes 
tületek, vagy hatósági fórumok utján utal-
rányolVt fognak adni bizonyos mennyiségű 
olcsó hus vásárlására. Az olcsó hússal való 
ellátás egyelőre csak a nagy városokra fog ki-
terjedni. Első sorban a tiszt viselők jutnak eh-
hez a kedvezményhez és azok, akik -nehéz 
munkát végeznek. 

— Előléptetések. A hivatalos lap pénteki 
száma közli a következő előléptetéseket: A ki-
rály Leicht Ferenc 46-os tartalékos hadna-
gyot tartalékos főhadnaggyá nevezte ki. Jó-
járt Bumford Béla, Szőke Antal, Zsebők dá-
nos, Rudolffy Róbert. Tpdor Ferenc. Sebes-
tyén Endre tisztjelölteket hadnagyokká ne-
vezték ki az 5-ik népfelkelő parancsnokság 
nyilvántartásában. 

— Scossa és Gallovieh rágalmazást pöre. 
A szegedi járásbíróság pénteken délelőtt ér-
dekes ügyet tárgyalt. Gallovieh Jenő a 
D'MKE főtitkára még 1915-ben följelentést 
tett Scossa Dezső, az egyesület ügyvezető al-
elnöke ellen rágalmazás miatt. A följelentés 
szerint Scossa Dezső Gallovieh becsületét sér-
tő vádakat terjesztett Andreics János minisz-
teri tanácsossal, a DM K E budapesti osztagá-
nak elnökével együtt és megtagadta Gallo-
vichtól annak lehetőségét, hog.v a vádak ni ól 
tisztázhassa magát. A szegedi járásbíróságon 
már több izbon ki volt tűzve a tárgyalás eb-
ben az ügyben, a tárgyalást azonban eddig 
nem lehetett megtartani. A pénteki tárgyalá-
son Gallovieh is megjelent és jogi képvise-
lője utján ujabb tanukat jelentett, bc. a felje-
lentésben foglalt adatok bizonyítására. Dr. 
• Becsey Károly, Scossa védője ellenezte a be-
jelentett tanuk kihallgatását, A bíróság elren-
delte az ujabb tanuk megadézcsét és a tárgya-
lást elnapolta. 

— Tömörkény Istvánné életjáradékát jó-
váhagyta a miniszter. A közgyűlés tudvale-
vőleg elhatározta, hogy a halhatatlan emlékű 
Tömörkény István özvegyének özvegyi nyug-
diját életjáradék formájában fölemeli 4000 
koronára. A határozatot- egy törvényhatósági 
bizottsági tag megfelclTgztp. A felebhezésre-
mist érkezett meg a. i iniszter válasza, amely 
többek közt igy szól; „A határozat ív;!, 
idézett részét Szűcs Józs. f szegedi lakos föleb-
bezése folytán, de hivatalból is f ö l ü l v i z s g á l a t 
alá vettem s mint a város önkormányzati jog-
körében tett és az elhalt buzgó tisztviselő és 
iró érdemelit méltányoló intézkedést jóváha-
gyom." 
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