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A szegedi feministák egyesülete az ele-
mi iskolai tanulók számára tanulságos mo-
zi-előadásokat kíván rendezni s ehez kéri az 
iskolaszék engedélyét. Az iskolaszék nem el-
lenzi a tanulságos mozi-előadásokat, de 'ha 
azok más térre csapnának át, a gyermeke-
ket eltiltja a mozik látogatásától. 

Még néhány apróbb iskola-ügyet inté-
zett el az iskolaszék, azután az elnök az ülést 
berekesztette. 

Xenopol ur ferdítései. Budapestről J e~ 

lentik: Politikai körökben mostanában élén-

ken tárgyalnak minden tünetet, amely a hár-

mas-szövetség ellen irányuló intrikákra vilá-

git rá. Ezek közé tartozik Xenopol Jassy ta-

nárnak a párisi „Journal de debastban" meg-

jelent' cikke, amely valótlanságok és ferdíté-

sek egész halmazával pályázik a franciák 

hiszékenység'ére. Legjellemzőbb állítása, 

hogy a bukaresti 'béke revíziójára irányuló 

törekvésünket Franciaország és Oroszország 

hiúsították meg, akiknek befolyására vezet-

hető vissza, hogy a revízió gondolatát végül 

egész Európa visszautasította. Köztudomá-

sú tény, hogy a bukaresti béke revíziójának 

eszméjét a monarchiánk Oroszországgal 

egyetértve vetette föl és ez a kérdés csak a 

többi nagyhatalom közönye miatt tűnt le a 

napirendről. Szóval Oroszországot, mint sza-

baditót állit ja oda, monarchiánkat pedig be-

feketíteni igyekszik Xenopol ur egy olyan 

dologban, melyben Oroszország monar-

chiánkkal azonos álláspontot foglalt el. Saj-

nálni való, hogy némely magyar politikus 

és némely magyar lap eféle perfid ellensé-

geinknek készséggel tolják a szekerét. 

»n meg, 
nem kiseiejteiett, régi 
szövetek, hanem tiszta 
gyapjú 3 mtr szövet, 
egy teljes férfi öltönyre 
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HÉTFŐN és KEDDEN 

Még soha annyit 
NEM NEVETETT, 

mint a férfiakat átkozottul 
gyülöíö hajadonokon, akik a 

cimü 4 felvonásos bohózatban 

fooják Önt megnevettetni 

A szereplők azonosak a ,,Kék 

egér " -ben szereplő művészek-

kel, de szerepük még jobb és 

kacagtatóbb. 
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Előadások 5, 7 és 9 órakor 

Telefon 11-85. 
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SZEGEDI KALENDÁRIUM 

AZ IDŐJÁRÁS: A meteo-
rológiai intézet jelentése 

J szerint: Nyugat felől némi 

hősülyedés várható, he-
lyenként esővel, esetleg zi-
vatarral. — Sürgönyprog-
nózis: Hűvösebb, sok he-
lyütt csapadék, zivatarok. 
— Hőmérséklet: 15.0 C. 

A VÁROSHAZÁN valamennyi hivatal-
ban délelőtt nyolc órától 11 óráig van hi-
vatal. A polgármester betegsége miatt nem 
fogad. A főkapitány fogad délelőtt 10 órától 
11 óráig. 

A TÖRVÉNYSZÉKEN, táblán, a máv. 
üzletvezetőségnél és a munkásbiztositó-pénz-
tárnál nincs hivatal. 

ÁLLAMI GYERMEKMENHELYEN 
(a: vt ÍO ii $ órától, délután 2 óráig van hivata-
los óra. A andó ügyeletes szolgálat. Betegek 
hítomtéPC. délután 2 órától 3 óráig. 

fJIV >SI KÉPTÁR, nyitva délelőtt 10 
évi 'yi ' i felegyig. Kultúrpalota. Belépődíj 
. . .w f t , 

, FEMINISTÁK gyakorlati tanácsadó-
ja hétfőn és csütörtökön délután 6—8 óráig 
tartja hivatalos óráját, a Berlitz-iskola he-
lyiségében. (Csongrádi Takarék uj palotája.) 

A KÖZKÓRHÁZBAN: a beteglátcgatási 
idő délután 1—3 óráig tart. 

GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖ-
VETSÉGÉNEK KÖZGYŰLÉSE a kereske-
delmi és Iparkamara dísztermében délelőtt 
11 órakor. 

A FEMINISTÁK egyesülete délelőtt fél 
11 órakor választmányi gyűlést tart a belvá-
rosi óvóiskolában. 

A SZAK különvonata délután félkettő-
kor indul a rókusi állomásról Szabadkára, a 
hol bajnoki meccs lesz. 

A MUNKÁSOK rokkant- nyugdijegye-
sülete szeged-felsővárosi fiókja délután fél 2 
órakor tartja tisztújító közgyűlését a Zárda-
utcai Bándi-féle vendéglőben. 

VÁROSI SZÍNHÁZ: Délután félnégy 
kor Rang és mód, Zilahi Gyula föllépésével. 
Este 8 órakor „A koldusdiák," operett, Bej-
czi György vendégszereplésével. 

URÁNIA SZÍNHÁZ: Délután 2 órától 
kezdve este 11 óráig: Gyerünk csak, vígjáték 
3 felvonásban. 

KORZÓ MOZI: Az előadások tartanak 
délután 2 órától kezdve este 11 óráig: 
„Egy bukott leány története", dráma 6 fel-
vonásban. 

VASS MOZI: Délután 2 órától kezdve 
este 11 óráig: „Jack Hilton titka". Nagy drá-
ma 3 felvonásban. Á p r i l i s i t a v a s z 

(Saját tudósítónktól.) Tagnap nagyon 

enyhe, napos idő volt és a Kálvária-utcán 

láttam kivirágzott harackfákat, viruló ase-

rasanyebokrot. Ma délután ahogy fölkeltem, 

(bocsánat, hogy délután!) már eső nyomai 

száradtak mindenütt. Április van. 

•Könnyű volna olcsó ós sablonos képek-

kel dobálózni az első édes, tavaszi délutánon. 

Mert nem frázis, hogy a levegőnek illata 

van, mint hogyha messzi virágos rétekről 

jött volna, pedig a réteken még nincs is vi-

rág. Szinte hihetetlen, hogy ugyanazok va-

gyunk, akik tegnap valtunk. Ha a sors nem 

tartaná rabságban az életünket és nem ha-

tárolta volna nagyon is elfelejt hetetlen kene-

tek közé, ilyen tavalyi reggelen, mint a 

mai, azt hihetnők, hogy egészen uj, mostan 

támadt emberek vagyunk, akiknek semmi 


