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A kilücsájtott és a lapok utján is publikált 
íelhivások, amelyekben mindazok, -akiknek 
birtokában nnübeosesíel biró, kiállítható mű-
tárgy van, nyilatkozásra kéretnek fel a fe-
lől, hogy a kiállításon résztvenni szándékoz-
nak-e. a legszebb eredményekhez vezetnek. 
Tömegesen érkeznek vissza a kedvező vála-
szuk. Ezek között már most kiemelhetjük azt, 
liogy begavári Bach Bernát nagyhírű gyűj-
teménye, amelynek minden darabja muzeális 
értékű, a tulajdonos nagylelkű engedélyével, 
a mübarátok kiállításával kapcsolatban szin-
tén hozzáférhető lesz a nyilvánosság számára. 
Ez már magában is felér sok kiállítás érté-
kével és érdekességével. -Felbecsülhetetlen 
művészeti és történelmi értékű ereklyéket 
fognak az alsóvárosi Ferencrendi szerzetesek 

a kiállítás céljaira rendelkezésre boesájtani, 
amelyeik egyházművészeti szempontból orszá-
gos érdekű és jelentőségű díszei -lesznek a ki-
állításnak. Az exotikns műtárgyak kedvelői-
nek Schvaiger József törvényszéki biró, rend-
kívül gazdag indiai gyűjteményében lesz al-
kalmuk gyönyörködni. Bátran állíthatjuk, 
hogy még a legtájékozottabbaknak is nagy 
meglepetésben lesz részük, olyan előröl á-tha-
-tat-la-nul bő és értékes anyag fog e kiállításra 
összegyűlni. Érdeklődőknek teljes készséggel 
szolgál felvilágosítással a mübarátok körének 
•vezetősége, Deák F-erenc-utoa 2. Telefon-szám 
1,2 65. 

— Előadás. Dr. Szegvári Sándo né, a ma-
gyar radikális nőmozgalom egyik legkivá-
lóbb harcosa-előadást tart május 6-án délután 

-"5 órakor -a városháza közgyűlési termében. A 
•szónok a budapesti feminista -egyesület meg-
alakulása óta szóban és Írásban küzd a nők 
választó jogáért és a kettős morál ellen cikkei 
mindenkor feltűnést keltettek. A nagy dehat-
t-eur előadása elé méltán nézünk legnagyobb 
várakozással. Jegyek kaphatók 1 korona ár-
ban a Feministák -Szegedi Egyesületében 
•(Vár-utca 7.) 

— Cseresnyés János halála. Makóról je-
lentik: Cseresnyés János, Makó városának 
egykori rendőrkapitánya, a iKristóffy kor-
szakban Csanádmegye főispánja április 29-ón 
63 éves korában elhunyt. Cseresnyés, aki rö-
vid föispánsága után elvonult -a -fővárosba, a 
mull bét végén súlyos betegen érkezett meg 
Makóra, ahol rövid szenvedés, után .meghalt. 
Kedden délután temették é,s az újvárosi re-
formátus sírkertben helyeztek örök nyuga-
lomra. 

Talpalunk és sarkalunk férficipőt 6, női 5, 
gyerm. 4 K.-ért. Hungária Cipőgyár Kárász-u. 14. 

— A hétfői hivatalos jelentések. Vezér-
karunk május 1-i jelentése igy szól: A harc-
terek egyikén sem volt lényeges esemény. A 
tengerészeti -parancsnokságunk jelenti: 29-én 
este egyik tengeri repülőrajunk a Villa Vieen-
ti-i sátortábort és egyéb katonai építményeiket 
jó -ikerrel bombázta és több tűzvészt figyelt 
meg. Valamennyi repülőnk visszatért. (Két el-
lenséges repülőgépnek ezt követőleg Tri \szt 
melletti helységek ellen intézett támadása 
•semmiféle sikerrel nem járt. — A nagylfőhadi-
szálláq jelentése: Nyugati harctér: Ruipprecht 
trónörökös liad.eso-portja: Arr-asnál a tüzér-
ség harci tevékenysége a Scarpe mindkét 

) pártján változó erejű maradt. Harcvonalaink 
előtt -Sí. Quentinnei -biztosító csapataink és az 

-ellenség előesapatai közt naponta kisebb üt-
közetek folynak le. Bt. Quentin maga gyakran 
tűz alatt áll; a székesegyházat tegnap öt ta-
lálat érte. A német trónörökös Ihadc-sciportj-a: 
Az A-isne mellett, az Ai-sn-e—(Marne csatorná-
nál és a Champa-gneban Silelry és a -Suippe 
mélyedés között kevés megszakitással tovább 
tartott a tüzérségi -csata, amely Soissons és 
Kenus között főképp estefelé volt heves. A 
franciáknak -Borry au Bacnál, Brimontnál és 
Ckmrcytól keletre éjjel előtörő felderítő -osz-
tagait visszavertük. A Ghampagneban a tü-
zelés délelőtt -órák hosszat tartó legerősebb 
hatásra fokozódott. Délután Prosnes ós Anbe-

rive között megkezdődött a francia támadás. 
Uj hadosztályokat vetettek harcba, hogy a 
magaslati állásokat Nanroytól és Moronvil-
lerstől délre tőlünk elragadják. A roham csa-
pataink „zivós ellenállásán megtört. Az ott 
harcoló badeni, szász és brandenburgi ezre-
dek -kemény, ide-oda hullámzó viaskodás után 
állásaik teljes birtokában vannak. Az ellen-
ség súlyos veszteségeket szenvedett. Az ellen-
ségnek Nanroytól délre -este előtörő második 
támadása balsikerén mitsem változtathatott. 
Albrecht württembergi herceg hadcsoportja: 
Nincs njság. Tegnap huszonkét ellenséges re-
pülőgépet légi-harcban, hármat ipedig védő-
ágyúinkkal lőttünk l-e. Három együléses harci 
repülőgépünk Rei-mstől északnyugatra meg-
támadott egy öt francia kötött léggömbből 
álló csoportot, amelyek felgyújtatván, mind 
lezuhantak. Keleti harctér: Az arcvonalnak 
több szakaszán -az orosz tüzérség tüze ellen-
tüzelésünket liiv-ta ki. Macedóniai harc-
vonal: A Csernahajlásban és a Vardartól 
nyugatra az utóbbi napokban élénkebb tüze-
lés tovább tartott — Német esti jelentés: Ar-
rasnál változó -erősségű tűzharc: az Aisn-e és 
a öliampagnenfronton tart a tüzérségi ütközet. 

— Mezőgazdasági szabadságolások. A 
bonvédelmi miniszter 'fölhatalmazta a pol-
gármestereket, liogy egyes rendkívüli, mél-
tánylást érdemlő esetekben a harctéren levő 
legénység csapattesténél a rendkívül indokolt 
-szabadságolás iránt közvetlenül javaslatot te-
gyenek. Az önálló mezőgazdák (bérlők) ille-
tőleg azoknak közvetlen hozzátartozói -(fin, 
vő, testvér) és szőlőbirtokosok, vincellérek s 
kádárok, a bognárok és mezőgazdasági ková-
csok. ha iparukat a mezőgazdaság érdekében 
önállóan űzik, a tavaszi -szántás-vetési, vala-
mint az aratási munkákra szabadságoltatni 
fognak. 

— Ujabb rendelet az árpa lefoglalásáról. 

Báró Kürthy Lajos, az Országos Közéi-elme-
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zési Hivatal elnöke ujabb rendeletet adott ki, 

amely szerint a szeszgyáraknál ínég talál-

ható árpakészletet azonnal le kell foglalni 
élelmezési célokra. 

— Tilos területek a menekülteknek. Mi-
után ismételten előfordul, hogy az erdélyi 
menekültek visszatérés szempontjából tilos 
területekre is visszatérnék, a belügyminisz-
ter közölte a polgármesterrel, hogy a mene-
külteket mely helyekre nem szabad visszatele-
píteni: Ezek: Háromszékvármegyében Bereck 
Gelence, Gyulafalva, Ojtoz, Osdola, iSósmezö, 
Zabola. Csikmegyében: Bélbor, Borszék, 
Gyergyóbékás, Gyergyóh'elló, Gyergyótölgyes, 
Gyergyóvárhely, Gyiinesbükk, -Gyimesf-el ső-
lak, iKaszonaltiz, Kaszo-rifeltiz, Kaszonfiirdö, 
Kaszon-imper, Kaszonja-kabfalva, Kaszonuij'-
f-alu, .Salainas és Vaslap községek, valamint 
Miaros-Tord-amegy-e -felsőrégeni járása -a ro-
mánajku lakosság részére. 

— ÓRÁK, ÉKSZEREK nagy választékban 
FISCHER K.mál Korzó kávéház mellett. — 
Telefon: 1538. 

— Gyilkosság és öngyilkosság. Miskolcró 
jelentik: Mály Ferenc hetvenötéves njdiós-
igyőri vasgyári főművezető kedden éjjel ál-
mából felriadt, dühöngeni kezdett és tizenöt 
késsznrással megölte hetvenéves feleségét, az-
tán fölakasztotta magát. Tettét őrültségi ro-
hamában követte el. 

— A gőzgépkezelők és kazánfűtők leg-
közelebbi képesítő vizsgáit Szegeden május 
6-án -délelőtt 9 órakor a szegedi felső ipar-
iskolában tartj-a. A vizsgálati kérvényeket 
•kellően -felszerelve a in. kir. ker. iparfélügye-
lőségkez (Földváry-ut-ca 4. szám) kell bekül-
deni. 

Tanu l j unk idegen nyelveket a Városi 
nyelviskolában. Telefon 14—11. 

Május végén az antant ismertetni 
fogja békefeltételeit. 

Stockholm, május 2. <A Rjecs jelenti, 

hogy az orosz békecélok közzétételét ismét 

-elhalasztották, mert tanácskozások folynak 

az antant kormányaival, amelyeknek az a 

célja, 'hogy a szövetségesek együtt ismer-

tessék békefeltételeiket. A nyugati hatalmak 

ugy látszik, be akarják várni a mostan folyó 

harcok -eredményét és csak azután fogják 

hadi-céljaikat revideálni. Azt hiszik, ihogy-

békefeltételeiket erősen mérsékelni fogják. 

Hir szerint Angliában is bizonyos hajlandó-

ság mutatkozik már az imperialista béke-

feltételek megváltoztatására. Leg-később má-

jus végére az antant már előreláthatólag 

ismertetni fogja békefeltételeit. Akkor majd 

kiderül, hogy a két harcban álló fél állás-

pontja eléggé -közel jutott-e egymáshoz, 

'hogy a béketárgyalásokat megkezdjék. Az 

orosz munkáslap jelenti, hogy a francia és 

az angol szocialistákat sikerült az orosz 

munkások álláspontjának megnyerni-
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|KOPNY GYULA 
auer-fény világítási vállalatánál Szeged, 

Kosuth Lajos sugárut 1. 

% A nagyártézi kútnál. Telefon 468. 
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