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kitételeket használta. Miután azonban a tör-

vény idevonatkozó paragrafusa izgatásnál a 

nyilvánosságot megkívánja, a vádlottat fel 

kellett menteni, mert az inkriminált kitétele-

ket csak két embernek mondta. Az Ítélő-

tábla helybenhagyta a törvényszék ítéletét, 

amely jogerős lett. Stefán most szabadlábon 

van, de a rendőrséghez, — mint értesülünk — 

nem kerülhet vissza. Azért bocsátották el a 

szolgálatból, mert az, hogy izgatott, bizo-

nyítva van és az, liogy a paragrafus nyilvá-

nosságot kiván, egészen más kérdés. 

— Megbüntetett élelmiszer-uzsorás. Egy 
rendőr szombaton délelőtt dr. Temesvári) 
Géza (kihágási biró elé állította Szekeres Mi-
bályné Zákány 484. szám alatt lakó kofaasz-
szonyt, mert a piacon a makszimáiis áron fe-
lüli kínálta libáit megvételre. Egy pár so-
vány libáért a hatóságilag megállapított 19.04 
korona helyett negyvennégy koronát kért és 
amikor a rendőr be akarta kisérni, botrányt 
csapott. Az ár drágításért 15 napi elzárásra 
és 10 napi elzárásba átváltáztatható kétszáz 

korona, pénzbünteúésre, a botrány okozásért 
pedig húsz korona pénzbüntetésre itélte a ki-
hágás! biró az árdrágító kofaasszonyt, 

— összeírják a 18 éveseket és az orvo-

sokat. Dr. Somogyi Szilveszter polgármester a 

következő hirdetményt tette közzé: 

A m. kir. honvédelmi minisztérium el-
rendelte, hogy 'mindazon népifölkelésre köte-
lezettek, akik 1898. évben születtek, magyar, 
osztrák állam polgáróik és bosznia-heieegovi-

nai tartományi illetőségnek; továbbá azok az 
1897—1885. évi születésű évfolyamokba tar-
tozó népfölkelésre kötelezettek, akik az eddig 
elrendelt népfölkeks'. bemutató-, utóbemu-
tató-, illetőleg pótszemlén megjelenni tartoz-
tak, de ebbeli kötelezettségüknek eleget nem 
tettek, tartózkodási helyükön összeirassanak. 
.Felhívom ennélfogva az előbbiek szerint föl-
sorolt és Szegeden tartózkodó itteni illetősé-

gű, továbbá az itt tartózkodó magyar, osztrák 
vagy bosznia-hercegovinai honosságú férfi-
akat, liogy összeírás végett Szeged szab. kir. 
város katonai ügyosztályánál (Bérház II. 
emelet 7. ajtói) az alább fölsorolt napokon 
délelőtt 8—1 óráig a törvényes következmé-
nyek terhe alatt jelentkezzenek ós pedig: 
március 22-én az A, B, C, 28-án a D, E, F, 
G, 24-én a iH, I, J , 25-én a IK, 27+n iaz L, M, 
28rán az iN„ iO, 0, P, 29+n az ;R, S, Sz, 30-án 
a T, U, V, 31-én a Z, 'Zs betűvel kezdődő ne-
vüek. A jelentkezők az összeíráskor munka-
könyvüket vagy személyükre vonatkozó 
egyéb okmányukat hozzák magukkal, a) A 
pénzügyőrségűéi tartósan alkalmazott nép-
fölkelésre kötelezettek: b) a vasutaknál és 
azok műhelyeiben, a forgalmi, pályaföntar-
tási, vontatási, műhelyi és szertár-szolgálat-
ban, továbbá a m. kir. vasgyárak .központi 
igazgatóságánál és az annak vezetése alatt 
álló gyárakban és üzemekben tartósan alkal-
mazott népfölkelésre kötelezetttek; c) a pos-
ta- és távirdaintézetnél, az I. cs. és kir. szab. 
Dirnagőzliajózási társaságnál, a Magyar Fo-
lyam- és Tengerhajózási -Részvénytársaság-
nál!, a Délnémet dunagőzhajózási társaság-
nál, valamint egyes, a hadiforgalomhan 
résztvevő s a cs. és kir. trieszti tengerszállitá-
si vezetőség'által külön kijelölendő tenger-
hajózási vállalatoknál állandóan forgalmi 
ezogálatot teljesítő vagy az azokhoz tartozó 
gyánakban és műhelyekben tartós alkalma-
zásban álló népífölkelésre 'kötelezettek: d) a 
kőszénbánya nninkásosztágihoz tartozó nép-
fölkelésre kötelezettek; és pedig az á) és 'c) 
betűk alatt emiitett egyének, ha legalább 
1916. évi március hó 1. 'óta történt alkalmaz-
tatásukat szolgálati főnökségük bizonyítvá-
nyával az összeíráskor a .katonaügyosztály-
nál igazolni tartoznak. (Figyelmeztetem a 
most 'fölsorolt intézeteknél alkalmazott nép-
fölkelőket, hogy az alkalmaztatás! bizonyít-
ványt az összeírás alkalmával okvetlenül ma-
gukkal hozzák. A fenti honvédelmi minisz-
tori rendelet 'folytán összeirandó'k az 1865. 

évben született és ennél fiatalabb orvosok. 

Fölhívom ennélfogva mindazon, a város te-
rületén (külterületén is) tartózkodó fönti sz11' 
letésii orvosokat, akik nem tényleges vagy 
nyugállománybeli katonai vagy honvéd or-
vosok, hogy összeírás végett a városi katoua-
ügyosz t á lyná l folyó évi március hó 26-án j®-

lentkeizzenek. Fölhívom a (Szegeden tartóz-
kodó bukovinai és galíciai illetőségű 
1865. évi születésű had- és népfelkelésre 'köte-
lezetteket, hogy a katonai ügyosztálynál ha-
ladéktalanul 'jelentkezzenek. Azon népfölke-
lésre kötelezetteket, akik összeírás végett nem 
jelentkeznek, karhatalommal elővezetik és a2 

1890: X X I . t.-. 4. §-a értelmében 2'évig ter-
jedhető börtönnel büntetik. Azon összeiran-
dók, akik valamely bevett, vagy törvényese" 
elismert '.vallásfelekezetnek papjelölt jei vag>' 
pedig akiknek végzett tanulmányaik ala'P" 
ján a véderőről szóló törvény .21. §-a érteim®' 
ben az egyévi önkéntesi 'kedvezményre i£e~ 
nyük van, ezt a minőségüket a nép főik elesik® 
mutatási szemlén annak az intézetnek a' bi' 
zonyitványával kötelesek igazolni, ahol ta-
nulmányaikat végezték, illetőleg végzik. 

— Nem tartotta be a zárórát. A Párisi-
körut 9. szám alatt levő kocsma tulajdonosa1 

Jasik Pálné két nap alatt kétszer vétett * 
záróra-íren delet ellen. Először csütörtökön éj-
jel tartotta a kocsmáját egy órán tul nyitva' 
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— Megérkeztek a legújabb divatú tavaszi és j^j 

átmeneti selyem és sza lma modell ka-

lapok. Oyászkalapok nagy válsztékban. Át- g 

alakításokat legújabb medellek szerint készit g 
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divatárusnö, Valéria-tér 3. szám. 
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VASS SÁNDOR. KORZO- IV l Telefon 11-85. 

Március 19-én, vasárnap 

Két nagy szenzáció! 

I. RÉSZ. 

1. Az angolok és franciák kiűzése Sed-il-Barból. 
2. A Dardanellák tengerpartján. 
3. Dardanella tájkép, a harcvonalhoz vezető or-

szágúttal. 
4. A török vörös félhold kórházhajói a harctérre 

mennek. 
5. Parancsokra váró lovas futárok. 
6. Egy stratégiai ut kiépítése. 
7. Utcai részlet Jalovából Galipolin. 
8. Sebesültek továbbítása. 
9. A sebesülteket a kórházhajóra viszik. 
10. Egy ellenséges repülőgép a látóhatáron. 
11. A Dardanellák egy kikötőjében. 
12. Torpedózott ellenséges teherhajók. 
13. Zátonyra jutott kereskedelmi hajó. 
14. A feldúlt Krithia. 
15. A Dardanellák bejáratát uraló Messondich-

ágyuütegek. 
16. Egy szétrobolt angol hadállás Sed-il-Bahr előtt. 
17. Az angolok által feladott erődítmény, Sen-il-

Bahr bejárata. 
18. Sed-il-Bahr sáncai. 
19. Egy lőszertár. 

I 20. Az angolok gyors visszavonulásuk következté-
ben kénytelenek voltak sok értékes hajót Sed-il-
Bahrban hagyni. 

21. Képek az elpusztított Maidos-ból. Az ezelőtt vi-
rágzóvédtelen várost az angolok teljesen rommá lótték. 

22. A Dardanellák azon része, amelyet áz ellenség 
1915. március 18-án át akart törni, mely kísérlet árát 
hat nagy csata és több kisebb hajójával fizette meg. 

II. RÉSZ. 
1. Az angolok és franciák elűzése Anfortából. 
2. Képek a dardanellai hadak vezérkari táborából 
3. Egy generális tábori otthona. 
4. A tiszti kaszinó előtt. 
5. Egy iroda-sátor feláilitása. 
6. Egy negyedórával később az iroda munkában. 
7. A konyha előtt osztrák-magyar, török és német 

katonák török kávénál. 
8. Győzelmi öröm adjutantura előtt. 
9. Repülők által való felfedezés elől védett autószin. 
10. Egy török kantin. 
11. Török tábor. 
12. Messziről látható vörös félhold jelek által vé-

dett török tábori kórházak. 
13. Török katonatemető. 
14. Egy tábori vasut építése a tengerparton. 

| 15. Az Ari-Burnui csapat parancsnoka Ali Risa pasa 
elmenekült angolok hadállásait mutatja Enver pasának. 

16. Az elhagyott angol hadállások megtekintése. 
17. Léghajóágyu. (Hegyi ágyú beásott lafettával.) 
18. Kilátás Haintepe és Jüksikairtra. A távolban 

Anaforta és a sóstenger. 
19. Előugró árok kézigránát raktárral és angol 

segédeszközökkel gáztámadások ellen. 
20. Az angolok partraszállási és egyszersmind 

menekülési helye. 

21. Repülőgépből dobott bombának egy kórház 
épületénél egy bécsi asszony, a török főorvos fele-
sége és három ápolónő esett áldozatul. 

22. A repülők által már messziről látható genfi 
konventió jelvénye. Az előtérben a bomba robbanási 
helye. 

23. A megöltbécsi asszony sirja a jalowai temetőben 
24. A török katonák élete a lövészárokban. 
25. Riadó. 
26. Egy török ágyú tüzelés közben. 
27. Képek az angolok által szétlőtt Anafortából. 
28. A mosee szétlőtt tornya. (Minarett.) 
29. Egy temető Anafortában. 
30. Repülőgépről dobott bombák ellen, homok-

zsákokkal védett lőszerraktár. 

Félig vidám, félig 

szomorú játék 

3 felvonásban. 

Előadások pénteken és szombaton 
vasárnap 2, Vz4, 5, 7 és 9 órakor. — 

helyek. 

5., 7 és 9 
Számozott 


