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Ieten a fényűzés elleni mozgalom is, amely, 
mint értesültünk, örvendetesen halad előre. 
Az elnökség kéri a tagokat, hogy az értekez-
leten: minél számosakban jelenjenek meg. 

— A választók összeírása. A választópol-
gárok névjegyzékének összeállítását szomba-
ton délután 'hat órakor 'fejezik be. (A választók 
névjegyzékét a lezárás után közszemlére ki-
állítják. A névjegyzék összeállitása betűrend 
szerint történik. Az első kerületi bárom kör-
zetben a régi választók közül 260 nevét tö-
rölnek. Az uj felvételek száma .meghaladja a 
törlések számát. 

— A nép hősiessége. A népnek nemcsak 
azokról a fiairól van szó, akik a Kárpátoktól 
kiverték a muszkát, megtisztították Galíciái, 
visszafoglalták Przemysl várát, kisöpörték 
Szerbiát, bevették a bevehetetlennek híresz-
telt Lovcsen hegyet., bent vannak 'Albániában 
és megdönthetetlen érafalként állanak Dotór-
don és a tiroli gránioon, hanem a magyal 
népnek azokról a hőseiről is, akik idehaza 
kapával, ásóvá, kaszával, ekével, gyaluval, 
pöröllyel szekercével irótollal és még dikics-
esel ie segítették a frontokon levőket azokban 
a legendás héroszi küzdelmeikben, amelyek 
végül azt eredményezték, hogy a mult. évben 
is magyar ember aratott, ebben az esztendő-
tón iis magyar .kéz szánt ott-vetett és fog arat-
ni az Alföld sik rlnáinü, nem pedig, ahogyan 
ellenségeink tervezték: muszka, kozákok ti-
porják vetéseinket Mármarosszigettől .Szol-
nokig, Világosig és ujjongó vadra©-©,sapatok. 
•Putrik vajdája diiiktála. nekünk a hékéf öl téte-
leket iSzahadkán, vagy épen íSzeged városá-
ban. (Ezek a népek' is: hősök. Hozzájárultak 
a győzelem kivívásához. És 'hogy még tovább 
is győzelmesek maradunk, arra, ránikvaló 
nézvést is találóan mondta a 'minap iHonen-
tónn német birodalmi hadügyminiszter, hogy 
a további ós végső győzelemről kezeskedik 
nékünk a nép hősiessége, egységes, elszánt 
akarata és fensőséges erkölcsi ereje, inert min-
dent megad, mindent összehord, mindent ál-

doz, amire a háboru folytatása érdekében 
badlseregeinknek szüksége van. A frontok 
háta mögött levő erőteljes, egészséges éa le-
küzdhetetlen néphadsereg kaszái, kapái és 
kalapácsütósei oly súlyosak, amelyek mind-
addig meg tagnak ismétlődni, amig összest 
ellenségeink porhanyóvá nem váltak. A 
front háta mögött levők segítették a fronton 
levőket itth önvaló szorgos doogtevéseiklkel és 
áldozatkészségeikkel. És segíteni fogják ezen-
túl is. Eöldmives, gazdálkodó, cseléd, ur, pa-
raszt, gyárimunkás, iparos, írástudó vagy 
Írástudatlan, mindenki dolgozott és mindenki 
meganult annyit, hogy a hazáért áldozni leg-
főbb kötelesség. De egyúttal a legtisztább, 
eghocsiiletesébb, legkönnyebb módja is a meg-
tollaso'dásnak. Az első hadikölcsön kibocsátá-
sa óta sok 'ember megvagyonosodott, Taka-
rékpénztáraink telve vannak fölös betétekkel. 
Elrejtett pénzek is vannak. Most kopogtat aj-
tainkon az uj — negyedik 'hadikölcsön fel-
hívó figyelmeztetése. .Fektesse be mindenki a 
fölösleges; megtakarított ,pénzét ebbe az uj 
hadikölcsönbe. Magáinak is használ, a hazá-
nak ii®. használ. Még dicsőséget is ara vele ön-
magának. Mert épen olyan hős lesz, mint aki 
a (fronton harcoló. .Neve örökre beírva marad 
a magyar nép hősiességének aranykönyvében. 

— Istentisztelet a zsinagógában. A pén-
tekesti istentisztelet délután félhétkor kezdő-
dik. írásmagyarázat szombat délelőtt. A hús-
véti istentisztelet 17-én délután .félhétkor, 
18-án kedden este Iliét érakor kezdődik. Pré-
dikáció kedden és szerdán délelőtt. 

— A szegedi leánygimnázium ügyében a 
szülők küldöttsége e hó lf8-án, kedden déli 
fél 12 órakor járul a vallás és közoktatásügyi 
miniszter elé. 'A küldöttséget, d'r. Cicatricis 
Lajos "főispán vezeti és abban dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester és dr. Gaál Endre 
k ullp rí a nácsnok is részt vesznek. Felkéretnek 
a t. Szülők, hogy a küdötíségben résztvenni 
szíveskedjenek és elhatározásukat közöljék 
dr. Turcminyi Imrémével (telefon-szám 478) 

KORZÓ MOZI 
Igazgató: VAS SÁNDOR. • • • • Telefon 11-85. 

Pénteken, szombaton és vasárnap 

Psylander bucsu fellépte 

A westendei rejtély 
Nordisk dráma 3 felvonásban. 

A főszerepben: Waldemár Psylander. 

• • • • • 
L é n i n é n i 

vígjáték 2 felvonásban. 

Előadások pénteken és szombaton 5, 7 és 9 órakor. 
Vasárnap 2, fél 4, 5, 7 és 9 órakor. 

Számozott helyek. 

vagy Klug Péter igazgatóval (telefonszám 
493). Azok, kiik ,a kérvényt nem irták alá, Vár-
utoa 7. sz. a, (I. ©melót, jobbra) .azt imág pénte-
ken és szombaton délután 5 és 7 óra; között 
aláírhatják. 

— Az ország nagy részében megnyílt az 
interurbán telefonforgalom. A postaigazgató-
ság közzéteszi ama városok névsorát, ame-
lyekben az interurbán és a környékbeli tele-
fonforgalom megnyílt. Ezek a következők: 
Budaptest, Székesfehérvár', Veszprém. Bala-
tonfüred fürdő, Tapolca, Nagykanizsa, Sió-
fok, Balatorabogilár, Keszthely. Szombathely, 
Balatonföldvár, Kaposvár. Várpalota. Győr, 
Pápa, Célldömök, Szentgál, Gsorna, Sopron, 
Zalaegerszeg, Sümeg, Losonc, Rimaszombat, 
Putnok, Miskolc, Balassagyarmat, Ipolyság", 
Szeged, Makó, Püspök'lele, Mezőhegyes, Kis-
kunfélegyháza, Csongrád, Szentes, Trencsén, 
Bán, Nagvtapolesáin, Pozsony Nagyszombat, 
Nyitr'a, Érsekújvár, Vác. Rétság, Érsekvad-
kert, Esztergom, Léva, Igló, Lőcse, Poprád, 
Dobsina, Szín ti ványi -csorba tó. Tátralomnic, 
Kassa, Sátoraljaújhely, Szatmárnémeti, Nagy 
bánya, Nagysomkut. Kiskőrös. Kalocsa, 
Eperjes, Bár-tfa, Bártifaifüfldő, Debrecen, Nyí-
regyháza, Hatvan, Gyöngyös, Káh Eger, Bé-
késcsaba, Gyula, Kecskemét, Nagyvárad, 
Beregszász. Munkács, Hegyeshalom, Ma-
gyaróvár, Mosott, Márkusfalva, Beszterűe-
bánva, Rózsahegy. Nagykároly, Salgótarján, 
Fülek. Varazdití. Csáktornya, Kiszombor, 
Cegléd. Szolnok. Abony, Nagykőrös, Kis-
várdía. Dunaföldvár, Paks, Szegszárd, Bony-
hád, Pécs, Szabadka. 

— Bestiális nagyanya. Szegény Twist 

Olivér története jutott az eszünkbe, amikor 

csütörtökön a szegedi törvényszéken a negy-

esztendős Király Sándor szenvedései a tár-

gyalás folyamán nyilvánosságra kerültek. A 

gyereket az apja, özvegy IBálint iMihálynóhoa, 

— az anyósához — adta gondozásba. A go-

nosz asszony a legborza 1 utasabb kegyetlenség-

gel kínozta az unokáját. Éheztette, iitötle-

verte. Végre is a szomszédok sokai tók meg 

a kis fitt szenvedéseit és 'feljelentést tettek a 

bestiális nagyanya ellen, akit- csütörtökön 

vont felelősségre a szegedi törvényszék iPó-

kay-taináesa. Miután a gyermek kinzásbari Bá-

lintné fia: Bálint Vince is résztvett nelki is 

felélnie kellett tettéért. A biróság súlyos testi 

sértés büntetőében találta bűnösnek Bálintnét 

és ezért két éri börtönre. ítélte. Báliint Vince 

négy hónapi fogházat kapott. Az ítélet nem 

jogerős. 

— Rézgálíckiosztás. A városi hatóság utján 

a szegedi szőlősgazdák résziére a földmive-
lésiigyi miniszter által kiutialt rézgálicból 3 
Vaggon megérkezett. A rézgálic kiosztása 
április 17., 18. és 19-én, hétfőn, keden és 
szerdán lesz a tűzoltó-laktanya melletti gaz-
dasági udvarban délelőtt 7-től 10-i,g ós dél-
után 3-tól 5 óráig. Ezúttal mindenki csak a 
jegyzett és kifizetett mennyiség felét kapja 
ki az előjegyzéskor kapott nyugtájának fel-
mutatása ellenében. Az elszállításhoz zsá-
kot, hordót kell hozni. Ujabb jegyzések réz-
gálicra már nem eszközölhetők. 

— Az angol szólásszabadság. Hágából 

jelentik: Hogy Angliában mennyire korlá-

tozva van a szólásszabadság bizonyítja ©gy 

ítélet. E szerint egy embert, aki a londoni 

Hyde-parkban beszédet mondott, félévi kény-

szermunkára ítélték. .Beszédének inkriminált 

passzusa igy hangzott. 

Tizennyolc hónap óta egyetlen lépést 

som haladtunk előre, mialatt a németek ha-

talmukba kerítették egész (Belgiumot és 

Franciaországnak egy részét. 

A biró az ítélet megokolásálbun azt mon-

dotta, hogy az ilyen kijelentések azért bün-

tetendők, mert károsan befolyásolhatják az 

ujoucozást. 


