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• sodott igazságai, a demokratikus kormány 
immár nélkülözhetetlen szükségessége, vala-
mint az elnyomott jogtalan és a háborúban 
még százszorosan megnyomorodott emberi-
ség méltó szószólót találtak önben. Bizunk 
és reméljük, hogy a választójogot, — amely-
ért követésre méltó bátorsággal szállt sikra 
az abszolutizmus és sötét reakció ellen — 
minden adófizető magyar honpolgárra óhajt-
ja kiterjeszteni, aki a háboru szörnyűségei-
vel harcolt és ebben a háborúban munkával 
az erők fen tartásáért küzdött. Ennél a mun-
kánál abszolút igazságérzet nem tehet kü-
lönbséget férfi és nő között, amint azt ki-
váló politikusunk, Vázsonyi Vilmos is a 
községi választójogi indítványában oly fé-
nyesen kifejtette- Hisszük, hogy ön. amikor 
az emberiség jogait követeli, nem vonja ki 
a nőket sem alóla. Kérjük Méltóságodat, 
hogy erre vonatkozólag megnyugtatásunkra 
nyilatkozni méltóztassék. Fogadja érte kö-
szönetünk és nagyrabecsülésünk kifejezését 
Dr. Turcsányi Imréné, ügyvezető, dr. Erdélyi 
Jenőné. titkár. 

— A Dugonics-Társaság Arany-ünnepe. 
A Dugonics-Társaság vasárnap este /tartja 
meg a szegedi színházban Arany-ünnepét. 
A nagy gonddal összeválogatott, gazdag 
mii sort már közölte a Délmagyawrszüg. 
Bizonyos, hogy Szeged intelligens .társadal-
ma méltányolni fogja a nemes törekvéseket 
és a Dugonics-Társaság Arany-ünnepét telt. 
ház fogja végignézni. 

— Előadás a tüdővész leküzdéséről. Dr 
Wolf Ferenc ftitetifőorvos ezúton hívja meg 
a törvényhatósági bizottsági tagokat és a kö-
zönséget a városháza nagytermében f. hó Ib-
ikén, vasárnap délelőtt 11. órakor a tüdővész 
elleni küzdelem tárgyában tartandó tudomá-
nyos előadásira, mely alkalommal Dr. Hollós 
József tart előadást „A tüdővész leküzdéséről 
Szegeden" címmel. 

— Szivattyuzák a Matyeret. Dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester utasította a mérnök-
séget liogy a közgyűlés határozatához képest 
szerezzen be szivattyúkat a iMatyér szivaty-
tyuzására. Hasonló értelemben átírt a pol-
gármester az Áirmentesitő Társulathoz is. A 
közgyűlés tudvalevőleg Járosy Sándor mér-
nök bizottsági tag indítványára elhatározta, 
hogy a lúdvári szivattyú mellé még néhány 
szivattyút állit föl. 

— Május elsejétől kezdve nem lesz pet-
róleum. A kormány igen fontos értesítést kül-
dött a polgármesterhez, amelyben bejelenti 
a petróleumadagolás teljes beszüntetését. A 
rendelet szerint tekintettel arra. hogy az 
1917—-1918-iiki téli 'készletek gyűjtése vé-
gett május 1-től kezdődöleg a világítási kö-
vetelmények csak a mezőgazdasági és ipari 
üzemek, továbbá a közvilágítás kielégítésére 
okvetlen leszállitandók, vessen számot vele 
a lakosság, hogy lakása világítására az egész 
ország területén május 1-től augusztus 31-ig 
terjedő időben petróleumot előreláthatóan 
be nem fog szerezhetni. A közélelmezési hi-
vatal felhívást bocsátott ki, hogv a mező-
gazdasági, ipari üzemek és a közbiztonság 
érdekében szükséges közvilágítás ellátására 
múlhatatlanul megkövetelhető petróleum-
mennyiséget április 12-éig jelentsék be a 
petróleumosztálynál. Kizárólag ezt a petró-
leummennyiséget utalják ki, még pedig ugy, 
hogy az adag csak ezekre a célokra hasz-
nálható fel. A lakások pedig egv csepp pet-
róleumhoz sem juthatnak a nyári hónapokon 
keresztül, azok vagy teljesen [sötéten 'ma-
radnak, vagy pedig — ahol lehet jókor 
gondoskodjanak a villamosáram bevezetésé-
ről. 

— Száznegyvenhét mázsa hal egy hét alat* 
A Fehértóiról ós ia Holt Tiszából egy bét alatt 
147 métermászia halat száll itatta k be, amely 
teljesen elkelt. A böjti hétben természetesen 

igen nagy Ikekte volt a, balnak s a 147 mázsa 
még kevésnek is bizonyult. 

— A Szegedi Gyermektanulmányi Tár 
saság f. hó 15-én, jövő vasárnap tartja leg-
közelebbi nyilvános gyermektanulmányi ér-
tekezletét. Előadóik tesznek Móra Ferenc, ki 
Játóksgyermiekelk és Fülöp József, ki „A mai 
.nevelési oktatási rendszer hibái" cimen -érte-
kezik. A:z értekezlet előreláthatólag laz előb-
biekhez hasonló nagy érdeklődést fog kelteni 

— Nyolcszáz liba érkezett. Az élelmezési 
hivatal részére küldött orosz-lengyelországi 
libáik két vagonban szombaton megérkeztek. 
Ezer nyolc darab libáról jött értesítés, -de az 
egyik vagonban öitszá-z helyett cs'a-k négyszá-
zat találtak. Viagy kevesebbet csomagoltak 
százzal, vagy ellopták a száz .gágogó jószágot. 
Ezenkívül száz liba meg is döglött útközben. 
Ez természetesen tíz percenttel emeli az élet-
ben maradottak árát, -amely mint előrelátbaó 
7.20 vaigy 7.30 korona lesz kilónkint. 

— A görögkeletiek nagyhete április 12-én 
kezdődik nagycsütörtök nap jávai, 13-án lesz 
nagypéntek, 14-én nagyszombat. Április 15-én 
hajnali 3 órakor föltámadás, 1.6-án és 17-én 
.húsvét, 

— Nőtisztviselők tornatanfolyamk. A Fe-
ministák Szegedi 'Egyesülete nőtisztviselők 
részére; tornátanfolyamot szervez. A .torna-
tanfolyamira .április 15-óig a Feministák (Sze-
gedi Egyesületében (Vár-utca 7J) lehet jelent-
kezni. 

— A munkabizottság ülése. A munka-
bizottság szombaton délben ülést tartott 
Bokor Pál helyettes polgárimester elnöklésé-
vel. A bizottság folyó-, hadifogoly- és .mun-
kaügyeket intézett el. 

— A Szinházi Hirek húsvéti száma vál-
tozatos, élénk tartalommal jelent meg. Her 
czeg István vezető helyen foglalkozik a sze; 
-gedi .színház sorsával, amely a közel jövőben 
dől el. Sípos Iván krónikája, számos vers, hm 
moreszik és novella tarkít ja * az e heti számot, 
amely közli még a színház egész heti műso-
rát a szinlappal és a darabok szövegével. A 
Szinházi Hirek 20 fillérért minden tőzsdében 
és a .színház .előtt is kapható. 

— A Szegedi Katolikus Nővédő Egyesület 
„Rókusi Leányköre" húsvét hétfőjén d. ,u. 4 
órakor jótékonycélu -előadást tart a iMadách-
utcai polgári fiúiskola (tornatermében. Hely-
áraik: 1. hely 2 kor., II. boly 1 kor., III. hely 
00 fi]]., állóhely 20 fii). 

— A Felebaráti Szeretet Szövetség folyó 
hó lű-én, csütörtökön délután ia Tisza-szálló 
nagytermében, érdekes műsorral kapcsolatos, 
jótékonycélu teadélúifánt rendez. Belépődíj 
imkuos. A tea ára süteményekkel együtt három 
korona. 

— Tavaszi újdonságok: Női és leány 
felöltők, szövet és selyem ruhakabátok, 
vízhatlan g(impregnált) szövet, selyem és 
gummi köpenyegek, kosztümök, aljak, blú-
zok, alsók stb. készen és mérték szerint mér-
sékelt árban Reményiné Feldmann Sári 
női divatháza és divatszalonja, Szeged, a fő-
posta mellett. 

— A szegedi Munkás-otthonban (Somogyi-
utca 20. szám, Fekete-ház), a szegedi szerve-
eitt. munkásság húsvét, vasárnap este pont 8 

órai kezdettel szórakoztató estélyi tart. A mü-
edvelők előadnak bárom egyf.öl vonásos szín-

darabot. B.elépő-dij nincs. 
— A szegedi gyógyszertárak ma vasárnap 

délután kivételesen mind nyitva lesznek. 
— Életunt leány. Szombaton reggel a vásár-

téri cédulaház padlásáp fölakasztotta magát 
egy fiatalkorú lány. Még idejében észrevették 
tették és levágták a zsinegről. Könnyebb sé-
rülést szenvedett .beszálIrtották a kÖzkórházba. 

— Szerencsétlenül járt gyermek. Szom-
baton délelőtt súlyos szerencsétlenség történt 
a Kálvária-utcán. Özvegy Nyári József né két 
éves Ilonka nevű lányált elütötte a kis moz-
dony. A lányka a sinek között játszadozott 

és eközben történt a .szerencsétlenség. A gyer-
meket életveszélyes sérülésekkel szállították 
be a mentők a közkórháziba, A rendőrség 
megindította .a nyomozásit. 

— Az Uránia és Vass-mozi igazgatósága 
mindkét ünnepnapra elsőrendű műsorokról 
gondoskodott. Az Urániában húsvét első 
napján A zendai leányzó rendkívül izgalmas 
amerikai szenzáció megy. A Vaaabam .ugyan-
azon a napon A lelki nagyság étrdákfeszitő 
társadalmi dráma van műsoron. Az ünnep 
második napján az Urániában Az utolsó ta-
lálka. és a Vass-moziban A fekete család 
pompás drámákat vetítik. 

— ÓRA és ÉKSZER javításokat gyorsan, 
pontosan és olcsón készít F I S C H E R K. 
Korzó kávéház mellett. — Telefon: 1538. 

Tanuljunk idegen nyelveket a Városi 
nyelvsikolában. Telefon 14—11. 

— Szegedi Kereskedők Egyesülete hétfőtől 
kezdve a Tisza Lajos-körut 56. szám alatt a 
Forbáth-féle házban van. T,agok felvilágosí-
tásért kéréssel és panasszal oda forduljanak. 
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Ma vasárnap, ápri l i s 8 - á n 

A legújabb amerikai szenzáció! 

A zendai 
leányzó 

Csempészdráma 3 felvonásban. 

A budapesti Royal-Apolló műsorából 
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Előadások délután 2 órától kezdve. 
Jegyek délután fél 2 órától kezdve 
- előre válthatók. -• 

Hétfőn é s kedden, 
ápril is 9 - é n é s 10-én 

Teljesen uj műsor! 

Az utolsó találka 
Dráma 3 felvonásban. 

És a pompás kisérő műsor. 

Előadások hétfőn délután 2 órakor, kedden 
délután 5, fél 7 és fél 9 órakor kezdődnek. 
Gyermekjegyek csak az első előadásokra ér-
vényesek. Jegyek hétfőn délután fél 2 órától, 

kedden délután 3 órától előreválthatok. 

Helyárak: Zsölve 120 ,1 . hely 1.—, 
II, hely —-'80, 111. —.50 fillér 

A Délmagyar ország telefonjai 
Szerkesztőség 305. 
Kiadóhivatal 81. 


