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szerre csak nyilik az egyik tiszaparti ház ka-
puja s kibukkan rajta egy szép, szöszbe le-
ányifej. Mögötte ínég két fiatal leá<nyfej lát-
szik. Mikor aztán a bizonyára legkiváncsi'bb 
közülük az, aki kidugta a fejét a kapun, 
észrevette, Ihogy nem katonák dalolnak, 
olyan hangon, amely egyformán volt keve-
réke a megvetésnek és csalódásnak, hátraszól 
a többinek: 

— Ah, csak diákok! 

— Állomásparancsnoksági kihallgatás 
sebesült és beteg tisztek részére. Az összes 
állományicsoportbeli tiszteik (és tiszt jelöltük, 
kik sebesülten, vagy betegen a hadszíntérről 
a mögöttes országrészekbe visszatérve hely-
őrségi, vagy tartalék kórházakban, vagy ma-
gán-ápolásban, vagy egyébként szabadságon 
vannak, vagy -más helyen szolgálatot teljesí-
tenek és akiknek az állapota csalk némileg 
is megengedi, az áll omásp a r a n-cs n ok-s á gnál 
Szegeden (Szentháromság-utca 2. sz.) meg-
tartandó á 11 oimáspara ncsnoksági k ilhal I ga tu-
son személyesen megjelenni kötelesek. Azon 
ihavidijasolk, kiknek állapota az állomá-pa-
rancs-nclkság-nál való személyes megjelenést 
kizárja, ezen körülményt honivíéd (katonai) 
orvosi bizonyítvány előterjesztése mellett az 
á 11 oínásp-arancsnokságnak Írásban 1 >ejele,ntik. 
A kath. nővédő egyesület tiszti kórházában, 
a- zsidó nőegyesiiilet kórházában, a vöröt ke-
reszt egylet újszegedi kórházában, imagánáipo-
lásban, pót testeknél levő tisztek tisztjelöltük 
kihallgatása -f. hó 28-án dut. 3 óra 30 perckor 
fogaiiato-sittati-k. Megjegyzendő, hogy azok a 
tisztek (tisztjelöltek), kik a f. hó 24-én meg-
tartott sOTonki-viili állomásparancsnok-ági ki-
IHallgatáson jelen voltaik, továíbltó akiknek 
szabadságolása tiszti felülvizsgáló bizottság 
határozata alapján történt, a szabadság tar-
tama alatt s -végül akik felülvizsgálat elé van-
nak már utalva, azok orvosi -megvizsgálás 
végett a kihallgatáson nem kötelesek megje-
lenni. Sávay Lajos százados, álloimásti-zt. 

— Az Urínők Otthona ügyében. A követ-
kező sorok közlését kérték: A Felebartái Sze-
retet. Szövets'íg-nelk nemrég közzétett felhívá-
sa már eddig is kedvező eredménnyel járt, 
amennyiben a nemes célú intézmény iránt 
egyre nagyobb az érdeklődés s a belépésre 
jelentkezők száma is szaporodik. Vannak a 
jelentkezők közt, akik alapítványt -készeik 
tenni az Otthon javára, — -mások vagyonu-
kat ibocsátaná-k a szövetség rendelkezésére, 
csupán a kamatok élvezéslét kötve Iki maguk-
nak. A vezetőség az intézmény keretébe a 
vidékieket is he kivá-nja vonni, akikhez ezen 
az uton is azt a kérelmet intézi, hogy írás-
beli jelentkezésüket, véleményüket, útbaiga-
zítás iránti kérelmeiket Reök Ivánné úrnő-
höz (Szeged, Reökspalot-a) juttassák el. A 
helybeli urinőket pedig, alkik az otthon tagjai 
óhajtanak lenni, vagy akik az ügy iránt bár-
milkléht is érdeklődnek s arra nézve felvilá-
gosítást kívánnak nyerni, felkéri, hogy men-
teken e hó 28-án délután 4 és 7 óra között 
vagy személyesen, vagy megbizottjuk utján 
az ügy megbeszélése végett szíveskedjenek 
megjelenni. Az otthon részére alkalmas épü-
let kiválasztása és megtekintése most van 
folyamatban. 

— Ukránia. Ezen a cimen dr. Sztripszky 
Hiador nemzeti múzeumi őr szerkesztésében 
uj, félhavi -folyóirat indult meg, amely az 
oroszoktól cflzatosan kisoroszoknak nevezett 
30 milliónyi ukrán nemzet ós a magyarság 
kulturális és gazdasági kapcsolatainak is-
mertetésére válalkozik. .Ez a vérében velünk 
rokon nemzet régen szövetségesünk volt, a 
jövőben is az lehet; világhírű gazdag földje 
(Déloroszország) pedig a magyar iparnak és 
kereskedelemnek válhat ik uj em.poriuimává. 
Elnyomott voltában azt reméli -mostan, bogy 
a háború befejezése után a magyar állami-
ság - ulyoí szava hozzásegíti őt legalább nyel-
vi ('--• lelkiismereti szabadságához s ezlért a 
magyarság rokonszenvét kéri. Fi kettős ér-
dektalálkozás adott alkalmat, az Ukránia 
megindítására, amely a magyar-ukrán köl-
csönös érdekeknek kiván szószólója lenni. Az 
uj folyóirat előfizetési ára 16 korona, meg-
rendelhető Várnay L. könyvkereskedésében. 
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— Gyermek-matiné. Ritkán volt Szegeden 
rokonszenvesebb mozgalom és ritkán találko-
zott oly őszinte méltánylással, mint a femi-
nista egyesület gyermek-matiné rendezései. 
Az eszme indokoltságával csak a kivitel gon-
dossága vetekedíbetik. A műsorok mindig 
eredeti, magas színvonalú, művészi munkák-
ból állanak, amelyek a -mozgalom tendenciá-
jának, a gyermekek értelmi fejlett régének és 
az absolut irodalmi igényeknek egyaránt 
megfelelnek. Február másodikára eső ünnep-
napon rendezik -a legközelebbi előadást, 
amelynek -műsorát a magyar gyermekeik leg-
hivatottabb költőjének Móra Ferencnek leg-
frissebb müveiből válogatták össze. ,A költő 
ez alkalomra irt és személyesen elmondandó 
meséjén kívül, különösen kiemeljük Fiohtner 
Sándor a kiváló komponista szerzeményeit. 
Ha a gyermekek si-rn'alk cimü verset zenésí-
tette meg és ezt Szántóné Ladányi Mariska 
tanárnő növendékei: [Balassa Vilma, íSinger 
Idén, Várady Mariska, Vágó Irén, Felidl Te-
réz, Gerstinann 'Aranka. Veber Ilon-ka, Vé-
csey Mariska, iMarkovits Izabella, Fejős Ilon-
ka, Hatty-asi Irén, örlőssy Ilo-nka fogják el-
énekelni. lA prológust Mildóssy Margit 
mondja el. Jegyek a Korzó-mozi pénztáránál 
és a Bókéi hirlapir odúiban ikaphabók. 

— Szenzációs műsor az Urániában. Az 
Uránia színháznak szerdán és csütörtökön 
gyönyörű műsora lesz. Vetítésre kerül „Az 
örök éjszaka", Ásta iNielsen legművészibb 
alakítása egy vakleány szerepéiben és-a „Pi-z-
ilcos konkui ! ncia" a szezon legpompásabb bo-
hózata. lEgy házasság közvetítés kacagtató 
története. 

— Két ti8gy sláger egy napon. Szerdán 
és csütörtökön isimlét -kitűnő műsora lesz a 
Korzó-mozinak. Két nagyhatású képet mutat 
he. Az egyik egy kitűnő dete-ktiv-dráma, „>Az 
1111. számúi kötvény", amely dacára annak, 
hogy ment az ismert hajmeresztő részletek-
től igen nagy sikerre tarthat s-záimot; a másik 
egy kacagtató vigjáték, „A kisorsolt férj." 
Hutmorosahbná'l humorosabb jelenetek -válta-
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Gyermekjegyek csak az első előadásokra 
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