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céllja nem kizárólag a testigyakorlás volt. 

Perbeszédekre valószínűleg csak hétfőn kerül 

a sor; Ítélet kedden vagy szerdán lesz. 

— Az Otthon közgyűlése. A Szegedi Tiszt-
viselők Otthona május 7-én, délelőtt 11 óra-
kor tartja rendes évi közgyűlését a Fekete-
sas-uteai helyiségeiben. iA közgyűlés legfon-
tosabb tárgya a. tisztújítás lesz. IA napirenden 

.'ezenkívül még az 1915. évi zárószámiadás, a 
vagyonmérleg és az 1916. évi költségvetés 
megállapítása szerepel. (Minthogy az áprilia 
30-.ilkára egybehívott közgyűlésen ia tagok 
határozatképes számban nem jelentek meg, 
a vasárnapra kitűzött közgyűlés tekintő 
nélkül a. megjelent tagok számára, határoz 
ni fog. 

— A 18 éve ek bevonulása. Budapestről 
telefonálja tudósítónk: Vasárnap plakát je-

lenik még azs egész országban, amely szeriri 

a imostani bemutató szemléken alkalmasnak 

tálált 1898. évben született népfölkelők írui-

jus 29-én 'bevonulni tartoznak csapattesteik-

hez. Ugyanez az évfolyam Ausztriában má-

jus 11-én vonul be. 

— Próbahalászat a Matyérben. A város1 

tanáe.s szombati ülésén Bokor Pál polgár-
mester-helyettes bejelentette, hogy miután n 
Matyérben is találtaik halat, a napokban 
próbabalászatot fognak tartani. • 

— Megszökött diákok. A szabadkai rend-

őrség telefonon jelentette a szegedi rendőr-

ségnek, hogy Joczies Fedor 13 éves, Joczics 

Jenő 13. éves és Vincze Dezső 10 éves diákok 

onnan Szegedre szöktek, ahol állitólag ka 

tonánaik akarnak jelentkezni. 

— Kérelem a magyar társadalomhoz. A 
budapesti királyi magyar tudomány-egye-
tem a harctereiken hősi balált halt, ott szer-
zett betegségükben elhunyt, az eltűnt, hadi 
fogságba jutott, kitüntetésben részesült és-
általában a hadi szolgálatra bevonult fiainak 
emlékét évkönyveiben és más méltó módón 
megörökíteni kívánván, a magyar társada-
lom támogatásához fordult, hogy ez adato-
kat lehető pontosan összegyűjthesse. A kí-
vánt aidatok eddig csak szórványosan; érkez-
vén be, az Alma Mater nevében -ismételve 
felkérem a- hadba vonult budapesti egyetemi 
ifjak szülőiit, testvéreit, rokonait, hozzátarto-
zóit és jóbarátait. hogy az általános mozgó-
sítás óta szolgálatot teljesítő budapesti 
egyetemi hallgatók nevét, a születési év, helj 
é.s az apa nevének, nemkülönben fakultá-
suknak megjelölésével, a csapattestet, ahol 
szolgálatot teljesítettek!, a katonai rendfoko-
zatot, amelyet legutóbb elfoglaltak, az eset-
leges hősi halál helyét és idejét, a (harctéren 
szerzett betegségben történt elhalálozás nap-
ját- éte helyét, a hadifogságba jutás, vagy el-
tűnés helyét és idejét és az általuk kiérde-
melt kitüntetésre vonatkozó pontos és meg-
hízható adatokat a budapesti 'királyi magyar 
tudomány-egyetem rektori hivatalával (TV. 
kor. (Egyetem-tér .1—8.) közölni szivesked-
jcnek. Budapesten, 3916 május 3. (Hazafias 
üdvözlettel Beöthy Zsolt, rektor. 

— Utászok hidverési-gyaknrtatai. A rend-
őrkapitányság közli: (A hetedik ntászzászlő-

alj a Boszorkányszigetnél hidverési gyakor-

latokat tart. Amíg a hidverési gyakorlatok 

tartanak, evezős- és tutajos-jármüvek ne 

közeledjenek) a szigethez, gőzjármüvek pedig 

^ X C s é p I o , i i zemi -
szén és koksz 

porosz és haza i , gyors leszállításra, teljes 

kocsirakományokban beszerezhető: 

Kirsilnier Ernfi í SftgT" 
®udapest, V. Koháry-utca 19/B, 

v i d é k i k é p v i s e l ő k k e r e s t e t n e k . 

c«ak a legnagyobb óvatossággal közlekedje-

nek. Azokon a napokon, amikor hidverési 

gyakorlatok folynak, a városi hídfőnél piros 

zászló fogja, a tilalmat jelölni. 

— Zsebtolvaj géplakatos. Szombalon reg-
gel Szécsényi lAntal rendőr Szeged-állomá-
son elfogta Bodor András géplakatossegédet, 
akit a kapitányságra kisért. Hosszas valla-
tás után bevallotta Bodor, ihogy a nála lévő 
pénztárcát száz korona tartalommal a vona-
ton lopta. A rendőrség megállapitotta, hogy 
a károsult Fi,ló Mihályné sirnonpusztai la-
kos. Bodor (Andrást a rendőrség letartóz-
tatta. 

— Holttest a Francia-hegyen. Szombaton 

délután öt óra tájiban a rókusi feketeföldek-

nél, az úgynevezett francia-hegyen egy férfi 

hullára bukkantak a járókelők. Gróf Dezső 

ügyeletes rendőrtiszt a kerületi orvossal 

megjelent a helyszínén é<$» megállapította a 

hulla zsebéiben talált miinkásigazol vá nyból, 

hogy Bus Illés egyházaskéri (Torontál-me-

gye) születésű 56 esztendős napszámos a ha-

lott. A hullán külerőszak nyomait nem le-

hetett konstatálni. A holttestet a temető hul-

laházába szállították, ahonnan az orvosrend-

őri boncolás megtörténte után eltemetik. 

— A hadikutyák. Ezideig még keveset hal-
lottunk róluk. Mostanában kezd a hadveze-
tőség nagyobb mennyiségű, a legkülönbözőbb 
faijta kutyáikát vásárolni. Az alig egy hó-
napos eredmény igazán meglepő. Egy négy-
zetkilométernyi területre lefektettek 72 em-
bert. Ezek voltak az állítólagos sebesültek. 
A sebesültek, tekintve, ihogy a terep begyes 
volt, könnyen elbújhattak. Tíz kutyát küld-
ték ki vezetőikkel éis egy óra leforgása alatt 
68 embert találtak fel. A „sebesiületeket" 
visszaküld ötték előbbi búvóhelyeikre és ez-
után 10 jól begyakorolt, ügyes egészségügyi 
(saniitéc) katonát küldtek ki a megmenten-
dők .felkeresésére. A katonák ötnegyed óra 
alatt mindössze iosak 45 embert találtaik 
meg, vagyis kétharmadát a kutyák által 
megtalált számnak. Vájjon liány ember éle-
tét lehetett volna megmenteni, ha ezeket a 
derék állatokat előbb hívták volna be „hadi-
szolgálatra." Természetesen a kutyákat nem 
lehet mindenkor használni, .bánom csakis 
akkor, ha .ugatásukkal nem okoznak: valami 
kellemetlenséget. A kutya minden esetben 
bátrabb, gyorsabb és if ár adhata tlanabtb, mint 
az ember. Megfigyelték egy esetet, midőn 
egy kutya két méter magasságból ugrott le, 
mert a. mélységben egy .embert vélt feküdni 
Másik esetben, midőn egy ház ajtaja be volt 
zárva, beugrott a másfélméter .magasságban 
levő nyitott, ablakon. Midőn egy hadikutya 
rátalál egy sebesültre, odamegy hozzá, ott 
időzik ná'la egy pár pillanatig (ez alatt az 
idő alatt a sebesültnek van .annyi ideje, hogy 
leakaszthassa, a kutya nyakán lévő kis tás-
kát, melyből elsőrangú szükségleteit rövid 
ideig kielégitbeti), majd mintha parancsra 
történne, egyszerre csak vesd el magad és 
rohan vissza a 'vezetőjéhez, . hogy odavezet-
hesse a sebesülthöz. 

— Jegyezzünk hadikölcsönt a Szegedi 

Hitelbank R.-T.-nál, Szeged, Kölcsey-utca 

11, szám alatt. 

_ A fehér rózsa. A legbájosabb, -érdek 
feszítő társadalmi! dráma Erna Morenával 
a főszerepben lesz a Vass-mozi vasárnapi 
műsorán. Az Apolló-ban IAZ utolsó pillanat-
íján legizgalmasabb detektív,drámát telve 
meglepő trükkel és a Bútorozott szobák ki 
adók elejétől végig kacagtató bohózatot ve 
titok. 

— Mikor fizetik a hadisegélyt. A május 
bónaprá járó hádisegélyt a városi adóhiva-
tal a. következő napokon, és sorrendben fizeti 
A kifizetés nem névszerint, hanem szám-
szerinti sorrendiben történik. És pedig: má 
jus 16-án az 3—SOO-ig, 17-én a 801—1400. 18 
án az 1401—2000. 19. a 2001—2850, 20. a 2853— 
3800, 21-én a 3801—4700, 22-én a 4701—5500, 

23-án az 5501—6400, 24-én a 6401—7250, 25teu 
a 7251—8000, 26-án a 8001—8600, 27-én a 8601 

9200, 28-án a 9201—9900, 29-én a 9901— 
10500, 30-án a 10501—111)50, 31-én a 11151— 
11660-ig terjedő könyvek kerülnek kifizetés-
re. Minthogy minden segélyzettnél ott van 
már a beadott könyvéről kiállitott elismer-
vény, mindenki könnyen megállapíthatja, 
hogy könyve melyik napon kerül kifizetésre. 
A kifizetés alkalmával elismervényét min-
denki hozza magával, mert az adóhivatal 
pénztára csak az esetben fizeti ki a segélyt, 
ha a beadott könyvéről kapott elismervényt 
az illető segélyzett felmutatja. Aki még nem 
adta volna be könyvét, az mentől előbb adja 
óe, hogy elismervényt kaphasson. Az uj 
iönyvek, amelyek a hónap végéig érkeznek 
a hivatalhoz, szintén kifizetésre kerülnek. 

Tanuljunk idegen nyelveket a Városi 
Nyelviskolában. Telefon 14—11. 
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Vasárnap, 
május 7-én 

Két elsőrangú sláger 

Nevetni tilos! 
Pompás vígjáték 3 felvonásban. 

• 

Megunt szerelem j 
Megrázó társadalmi dráma 3 felvonásban. 

m 
s 

I Előadások d. u. 5, 7 és órakor. 5 

( Vasárnap d. u. 3 órától kezdve. • 
! 9 

Gyermekjegyek csak az első előadásokra 

érvényesek. 

férfi és női divatcikkek 
legnagyobb raktára. — 

:: Legmegbízhatóbb cég. :: 
Legolcsóbb beszerzési forrás. 

Csekonics-u. 6. 
Teleion 854. 

Széchenyi-tér 17. 
Telefon 855 


