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sághól és népszeretetből akarják -Proli ászka. 

eszméjét .agyonütni? 
-gl. 

—- A katonák szabadságolása mezőgaz-

dasági munkákra. Budapesti tudósítónk tele-

fonálja: Félhivatalosan jelentik: A katonák 

mezőgazdasági munkákra kaphatnak sza-

badságot, de személyesen tartoznak felettes 

hatóságuknál élőterjeszteni kérelmüket. 'Csa-

ládtagok közbenjárása a honvédelmi, vagy 

belügyiminisztériumban nem vétetik figye-

lembe. A póttestekhez intézeti kérelem sem 

vezet célra, csak késlelteti az elintézést. 

— Huszonegy és fél millió a szegedi 

had Jkölcsőn jegyzések eddigi összege. A 

negyedik hadilcölesűn eredménye szombaton 

huszonegy és fél millió koromra -emelkedett. 

Lapunk pénteki számában 18 milliót mutat-

tunk ki, ©hlhez jön a főispáni hivatalban az 

Újszeged i Kend erifonógyár által jegyzett 

1,600.000 korona. Ebből a gyár jegyzése 

1,100.000 -korona, 450.000 koronát a munká-

sok, tisztviselők és egyéb alkalmazottak ré-

szére jegyzett a gyár, ugy, hogy a kötvé-

nyeket előnyös feltételek mellett kiválthatják 

az alkalmazottak. 50.000 koronát pedig Szász 
Ernő igazgató jegyzett. A Ker-esk. és Ipar-

banknál -ujabban jegyzett fél millió s a többi 

bankoknál jegyzett másfél millió, összesen hu-

szonegy és -fél millió korona. — A szeged-

Csongrádi Takarékpénztárnál a snegyedik 

hadikölcsönre az április 19—május 5-ig ter-

jedő időszakban 2,5-26.000 korona 5^'%-os 

pénztárjegyet, 1,476.650 korona 6%-os köl-

csönköfcvényt, összesen tehát 4,002.650 ko-
rom n'évértékii kötvényeket jegyeztek. 

— Az eltűntek felkutatása nem ipar. A 
háború következménye az is, hogy több kis 
exieztenci-a vállalkozott arra, hogy az eltűnt 
egyéneket kikutatják, vagy, hogy a felkuta-
tásra vonatkozó adatokat, tudakozódásokat 
közvetítik. Hogy ezzel a foglalkozással a 
nagyközönség előtt szimpátiát szerezzenek, 
iparigazlványt is váltottak hozzá. Miivel 
azonlban visszaélések is előfordulhatnak, a 
nagyváradi másodifoku iparhatóság ebben a 
dologiban ugy -döntött, hogy kimondotta: ez 
a foglalkozás i-pamak nem nevezhető, tehát 
erre iparigazolvány sem adható ki, azoktól 
pedig, akiknek már kiadták volna, vissza 
fogják azt vonni. 

— A Szabadoktatási Egyesület vasárnapi 
előadása. Városunk ez agilis egyesül te vasár-
nap délután 5 órakor kezdődő előadására 
rendkívül változatos és majd vem teljesen 
eredeti- műsort állított össze, érthető tehát 
az a nagy érdeklődés, amelyben közönsé-
günk a városháza közgyűlési termében meg-
tartandó előadást kieéri. Tömörkény István 
és Sz. Szigelhy Vilmos, a két. kiváló író ne-
vén kívül a műsor szép énekszámokat, sza-
valatot és két eredeti találmány bemutatását 
is tartalmazza. (A tiszta jövedelmet felerész-
ben a hadiárvák, (felerészben a. -csengelei 
vízkárosiultak javára adják. A nemes és jó-
tékony eélTa való tekintettel az egyesület 
felülfizetéseket hálásan fogad és hírlapi la® 
nyugtáz. Ülőhely 1 korona, állóhely 50 fillér. 

— Pályaválasztási értekezlet. A feministák 
szegedi egyesületének -pedagógiai osztálya 
14-én, délután 4 órakor a városháza közgyű-
lési termében tartja ezidei pályaválasztás! 
értekezletét. 'Felhívja a szülők és az ifjúság 
figyelmét arra, hogy a nők által elérhető 
összes pályákat szakemberek (fogják ismer-
tetni, akiknek előadásaiból a nagyközönség 
a legalaposabb tájékozódást szerezheti a pá-
lyaválasztás nehéz kérdéséiben. lElőadókul 
sikerült megnyerni dr. Kováts József felső-
keresik. hsk. tanárt, aki a tudományos pályá-
kat, Szűcs Mihály nyűg. gazd. akadémiai 

TELEFON : 
11-85. 

Igazgató: 

VAS SÁNDOR 
TELEFON 

11-85, 

-íffW 

Vasárnap, május 7-én. 

H á h o r t i s s z e s z a d ó ! 

A rezervista Kadetf folytatása 

1 
F a 

Háborús történet napjainkból 4 felv. 

cimü aktuális hazafias film. 

Ének kiséreftef. 

Előadások szombaton 5, 7 és 
9 órakor. 

Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. 

Számozott helyek. 

igazgatót, aki a gazdasági pályákat, Firbás 
Nándor iparostanonc isk. igazgatót, aki -az 
ipari és k-eresk. -pályákat és a. iMay-bank 
tisztviselőjét, Berger Vilmát, aki a nőtiszt-
v-iselő pályákat fogja ismertetni. 

— Gyermekelőadások. Emiitettük már, hogy 
Szeged agilis társadalmi egyesülete, a kis-
dedóvó- és -jótékony nőegylet, amely immár 
hetven -éve működik hatásosan és eredmé-
nyesen, május 14-én, vasárnap délelőtt tizen-
egy órakor gyermek-matinét rendez a Kor-
zó-moziban. 'A gyermek-matiné jövedelme 
jótékony célt szolgál, mert. az anya- és cse-
csemő védelem költségeire .fordítja az 'egye-
sület A szegedi gyermekeknek pedig ked-
ves, emlékezetes napjuk marad május 14-ike, 
mert Polgár Lászlóné elnök vezetésével a 
siker érdekében fauzgolkocló bizottság, a gyer-
mek-matiné műsorát a legnagyobb gonddal 
és -körültekintéssel válogatta össze. Nagyon 
vigyázva arra, hogy tartalmas, változatos 
ós gyönyörködtető legyen a műsor. Bizo-
nyára nagy tetszéssel ifo-g találkozni az az 
alkalmi, háborús vonatkozású, színes, for-
dulatos, komoly és tréfás magyar népmese, 
melyet Székely Gáiborné, a szegedi gyermo-
kok'kedvelt Székely nénije mesél. A matiné 
egyébként zened nyitánnyal és moziképekkel 
kezdődik. Utána prológus következik, „Őriz-
zétek a gyermeket!" eimmcl, melyet Gracza. 
János irt erre az alkalomra Ás Szuhányt 
Györgyike ad elő. -A komoly szavalatot da-
lok követik, amiket Radányi Dezsőnó énekel 
zongora-kísérettel. Most egy olyan szám kö-
vetkezik, amely (félóráig is eltart, mert óvó-
dás és iskolás gyermekek játszanak, táncol-
nak, énekelnek, sza-valnak. Lesz háiborus-
vers, béke-vers, tréfás vers, minden-minden, 
ami mulattat A sikert csak fokozza, majd 
az a pompás .mozikép, amit- a gyermekek 
szereplése után mutat be Foss -igazgató, aki 
•készséggel ígérte meg -a. rendező-bizottság-
nak, hogy a legszebb és legka-cagtatóbb mo-
ziképet v-cszi elő. A mozikép után Székely 
nétii me-sél a gyermekeknek, ami után ismét 
mozikép következik. -Legvégül katona-dalo-
kat. énekel dr. Blauhorn .Andor, Niedermayer 
Béla zongora-kiséretével. Jegyek előre vált-
hatók a nőegylet belvárosi ovodájában. —-
-A mindenre kiterjedő gondossággal munkál-
kodó Felebaráti Szer-etet Szövetség e hó 18. 
és 19. napjain, délutáni 4 órai kezdettel a 
'városi színháziban nagyobbszabásu gyermek-
előadásokat ifog rendezni az 'egyesület által 
létesítendő „Hadi özvegyek és Árvák Ott-
hona" javára. E nemes cél.u előadásoknak, a 
melyek iránt városunk társadalmában máris 
széleskörű -érdeklődés mutatkozik, a már 
megállapított műsora is elegendő biztosíté-
kot .nyújt arra, hogy a kitűzött jótékony célt 
jelentékeny anyagi ÁS erkölcsi siker fogja 
diadalhoz segíteni. A változatos műsorban 
a- helybeli m. kir. honvédzenekar tetszetős 
zeneszámokkal szerepel, a Varga Borbála 
igazgatónő által irt. prológot Hantos -Irma, 
a városi színház művésznője ifogja elszaval-
ni. Sorra, kerülnek aztán kisebb, egyfelvo-
násos eleven színjátékok gyermek-szereplők-
kel, költeményeket -fognak szavalni Kiss 
Menyhérttől és Varga (Borbálától, lesz u. n. 
.Eleven mese" -cimü tüneményes látványos-
ság szelblbnól-szdbb élőképekkel s rendkívül 
nagyhatásúnak ígérkezik Bödőné Trinksa 
Paula, tánciskolájának erdei balettje. Mind-
két előadás teljes mértékben megérdemli kö-
zönségünk minél hathatósabb pártfogását. 
Jegyek a rendes, esti hely árakon már most 
válthatók a városi színház pénztáránál. 

— A felségárulássá! vádolt nagykikindaiak 

bűnügye. A nagykikindai felségárulással vádo t 

•urak bürped'ben szombaton a Szokol mű-

ködéséről még néhány iratot ol-vastak fd. 

ismertette a biróság a csendőri-jelentést 

Roller Brankó tornatanár letartóztatásáról 

és Sztaias Vazul vádlottnak egy cikkét, a 

itnelyért -a szabadkai törvényszék annak ide-

jén két havi fogházra ítélte. Roller cikkeiből 

megállapította a törvényszék, ihogy a Szokol 


