
B: Nem liánom, de figyelmeztetem, liogy 
csak reggel hatig érek rá. 

A: Pincér, dominót! 
B: Hallja! Tudja mi jutott az eszembe? 

A maga felesége nem is volt halat vásárol-
ni, hiszen ma zárva volt a bódé. 

A: Hát ugyan hol lett volna? 
B: Mit tudom én? 
A: Mondja, fiam, miért beszél, ha nem 

tudja? — Mennyibe .játszunk? 
(Játszanak.) 

— A Máv. elnöke szabadságon. Tolnay 
Kornél államtitkár, a m. kir. államvasutak 
elnöke, esekei Vem János titkár kíséretében 
hosszabb szabadságra utazott. 

— Szerdahelyi alezredes-hadbiró áthe-
lyezése. Szerdahelyi László alezredes-hadbirót, 
a szegedi honvéd h&dosztá'lybiróság vezető-
jét tanácsosi rangban a budapesti legfelsőbb 
honvédtörvényszékhez rendelték he szolgá-
lattételre. iSzerdaMyi alezredes utóda a) 
szegedi Ihoiwédhadosztá'lybiróságon dr. Er-
délyi Sándor őrnagy-hadbíró, a kassai bon-
véd ügyészség vezetője lesz. 

— Az 1877-1866. évi születésű népföl-
kelők pótszemléje. A hivatalos lap mai száma 
a Ihonvédelm miniszter rendeletét közli, a 
mely szerint a harmadik néptfölkelési bemu-
tató pótezem'le második szálkát, tollát az 
1877—J866. évi születésű népfölikelők ,póf szem-
léjét az augusztus 29-től szeptember 21-ig 
terjedő időben fogyják megtartani. 

— A szegedi feministák gyűlése és a 
feministák két tábora. A Nagyváradi Napló 
irja: Budapesten és a vidék nagyvárosaiban 
egymást érik mostanában a feminista gyű-
lések betiltásai. Legutóbb e hó 2-án Szege-
den volt kénytelen a rendőrkapitányság be-
tiltani egy feminista gyűlést, amelynek pro-
grammján fontos politikai dolgok szerepel-
tek. Nagyváradot csak annyiban érintjk 

ezek, mert ennek a városnak általában ve-
zető szerepe van a feminista mozgalmakban, 
a vidéki gyűléseken nagyváradi előadónők 
szerepelnek s általában innen kerülnek ki az 
agitációs gyűlések vezérszónokai. Most va-
sárnapra dr. Ágoston Petemét hiyták nieg 
a szegediek, a gyűlésük azonban elmaradt, 
mint annyi más politizáló feminista gyűlés. 
A betiltásokat némi idegességgel fogadja az 
illető városok-hölgyközönsége, nem a betil-
tások miatt, (hiszen ezt előre látják, hanem 
azért, mert a huzavonával nagyon sokat ár-
tanak a feminizmus igazi, gazdasági céljai-
nak. Nagyváradi feminista körökből azt a 
felvilágosítást kaptuk, hogy a Nagyváradrót 
kiindult, kizárólag gazdasági és kulturális 
iránynak vidéki vezető körökbe egyre na-
gyobb a pártja a budapesti politizáló irány-
zattal szemben. Csak alkalom; kell még. hogy 
Nagyvárad az élére álljon ennek a feminista 
iránynak, amely jelenleg az egyedül lehet-
séges, de mindenesetre a leggyümölcsözőbb 
is. Már a télen vonakodott a nagyváradi 
Feminista Egyesület belemenni a vidéki poli-
tikai turnék gondolatába, de együttműködé-
sét megajánlotta a pusztán agitációs, gaz-
dasági gyűlések megtartásához. Biharme-
gye hölgyközönségének a bevonása a femi-
nista mozgalmakba csakis igy lehetséges. 
Özvegy Rechtné Bauer Zsófia, a nagyváradi 
Feminista Egyesület elnöke az ügyről a kö-
vetkezőket jelentette .ki: 

— Se máskor, se a most megtartott 
gyűlésünkön mi nem politizálunk, sőt ez 
szándékunkban sem volt. A Nagyváradi Fe-
minista Egyesület céljait egészen másban 
keressük és találtuk meg. A női miunka sem-
mivel sem áll a férfié .mögött, tehát nekünk 
fel kell emelnünk a női munka gazdasági ér-
tékelését. Iparkodunk megnyerni a kenyér-
kereső nők bizalmát és szervezzük őket. 
Legutóbb például ezt a célt szolgálta a nő-
tisztviselők egyesületének a - megalakítása. 

* * J" DÉUMAGYAÍRORSZAG Szeged, 1916. julius 6. 

Kulturális és jótékonycélu mozgalmaink is 
egyre nagyobb sikereket érnek el. az Anya 
és Csecsemővédő a tni állásközvetítésünk 
és még sok más intézményünk megadja a 
méltó keretet a *mi számunkra. Mindenki 
nyugodt lehet felőlünk. Eddig se tettünk, 
ezután se fogunk politizálni. Az erős, mun-
kás és öntudatos nőtársadalom most épül ki 
és mi építjük, akik nem politizálunk. 

— A Back-család gyásza. Begavdrí Back 
Hermann, a Back-család szeniorja julius 6-án 
93 éves korában Bécsben elhunyt. Begavári 
Back Hermann Győrben malomtulajdonos 
volt és állandóan Győrben élt, ahol köztisz-
teletnek örvendett. Az elhunyt emlékét szá-
mos alapítvány örökíti meg Győr városá-
ban. Az elhiinytbau begavári Back Bernát 
nagybátyját gyászolja. 

— Szegedre áthelyezett királyi ügyész. 
Kalmár iSzilvJeszitéf szombathelyi ügyészt 
az iigájzságüigyimimszjter Szögedre Ihelyéüte 
át. Kalmár .Szilveszter szegedi származása, 
középiskoláit itt végezte, és mint jegyző mű-
ködött a szegedi ügyészségen. 

— A szabadalmak és a hadiérdekek. A 
honvédelmi inviniszfer figyelmeztetést bo-
csátott ki a hadviselés érdekeit érintő talál-
Hiányaik dolgában és a közérdekre hivatkoz-
va, közli, hogy a bonvédelmi minisztérium 
M-ik osztályában -nyerhető felvilágosítás az 
iráfit, hogy azok a találmányok, amelyekre 
vonatkozólag ellenséges államokban szaba-
dalmat igyekeznek szerezni, amennyiben iha-
di érdek iveik, illetve ezeknek a szempontok-
nak figyelmen kivid hagyása, súlyos bünte-
tési von maga után. 

— Boldogtalan halandó, hogy merészelsz 
este fél tizenegykor Újszegedre menni? Nem 
tudod, hogy a Tild szuroksötét, nem tudód, 
hogy a gyalogjáró homokbuckákkal és kát-
rányhegy ekkel van elzárva, nehogy valaki 
ép lábbal át tudja törni a frontot ? Ha mind-
ezt niám tudod, miért merészelsz neki vágni 
az éjszakának, miért nem csináltatsz nappal 
egy szabadságon levő vezérkari százados ba-
rátoddal egy helyszínrajzot, amelynek segé-
lyével este esetleg el tudod kerülni, hogy ne 
fülig potyogj hele a szurokba. Miért jár-
kálsz a lliidon fél tizenegykor, miért zavarod 
a hidőit szendergésélienj, miért Ikopogttitsz 
fél óm hosszat az ablakán, csak azért talán, 
mert személyesen akarod tőle hallani, hogy 
nem tud felváltani egy két koronást?! Az el-
mondottakból nagyon könnyű rájönni arra, 
miként lehet a lábtöréseket elkerülni és a 
hidőrrel is jóviszoyban maradni: úszva kell 
megtenni esténkiut az utat Újszegedre. 

— Tiszti rendfokozatról való leköszönés. 
A hivatalos lap csütörtöki száma közli, hogy 
Mmidel Zsigmond főhadnagynak, az 5. nép-
felkelő parancsnokság nyilvántartásában JA 
tiszti rendfokozatról kért leköszönése elfo-
gadtatott. 

— Casement bizakodik. Amsterdamból 
jelentik: Casement a halálos Ítélete ellen be-
adott felebbezést pénteken irta alá. Doyle, 
Oasement amerikai védője, továbbra is Lon-
donban marad, Ihogy a felsőbirósági tárgya-
lást megvárja. Casementet a ponton viliéi 
fogházban őrzik. Tegnap megengedték neki, 
hogy beszélhessen iá védőügyvédjével, aki 
kijelentette az érdeklődőknek, liogy védence 
jó/kedvü és bizakodó. 

— Halálozás. Csütörtökön délelőtt tizenegy 
órakor temették nagy részvét mellett a, Szi-
lágyi-utca 1. számú gyászházból Bihari Dá-
vid iMáv. felügyelőt, A temetésen megjelen-
tek az ismerősök és barátók nagy számán 
kívül a szegedi üzletvezetőség tisztviselői 
Uray Zoltán üzletvezetővel az élükön. A 
gyászbeszédet dr. Löwmger Adolf rabbi 
mondta. 
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Csak ma pénteken 

A szezon legnagyobb 
háborús szenzációja! 

Repríz: 

(A rezervista Kadett) 
hazafias filmdráma napjainkból 4 felvonásban. 

Előadások 5, 7 és 9 órakor. 

Rendes helyárak. — Számozott helyek. 

A 9 árai előadás a nyári helyiségben tartatik meg. 
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