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söre kél nagyobb magyar várost látogatnak 
meg. Egy havi kolozsvári tartózkodás után 
jöttek Szegedre ós utazásuknak az a célja, 
hogy elméleti tudásukat terepgyakoriatok-
kal egészítsék ki. A magyar honvédség leen-
dő tisztjeit Bartha tábornok, iskolaparancs-
nok és Kocskovics huszárőrnagy, a kiképző 
tisztek vezetője is elkísérték Szegedre. Á 
napbarnított, délceg fiuk már a kora hajnali 
órákban kivonulnak a város kornyékére. 
Gyakorlataik, amelyek rendkívül érdekes 
látványt nyújtanak, vívást, rohamozási, 
kéz gránátharcot, felderítő- és járőrszolgá-
lata:, tüzérség1 megfigyelést, gázbomba ve-
tést és lovasgyakorlatokat ölelnek 'el. A há-
rom év alatt, ynóta a világháború a küiom-
höző hareteuken tombol, ezeket a fíucit — 
akik között több szegedi is van — háborús-
kodásra képezték ki és igazán páradon az, 
amit ebtö: a tudományból elsajátítottak. A 
vasárnap. Széchenyi-téri korzó már tarkál-
lott n litciovikások kék dolmányától. A kor-
zózó tömeg érdeklődéssel nézte a szokatlan 
egyenruhákat, amelyeket ezek a fíatalembe 
rek már rövid pár hét múlva a szürke hnua-
ruliáva! cseréinek fel, hogv künn. a harc-
tereken értékesítsek azt. amit idehezi az 
öldöklés művészetéből megtanultak. 

— 600 osztrák nyaraló gyermek a dél-
vidéken. Vasárnap délben 1 órakor 600 osztrák 
gyermek utazott át Szegeden, kik Toront él-
és- (Bácsbodrog-vármegye különböző községei-
ben gróf Esterházy .Móric miniszterelnök hoz-
zájárulásával, Bécs város költségén egy hó-
napig nyaralnak Magyarországon. A. nyaraló 
gyermekeket Bécsből 24 tanító kisérte, Buda-
pestről csatlakozott, a kiilön vonathoz dr. Sza-
bó Mihály a budapesti állami gyermekmen-
hely helyetes-igazigatója. A nyaraló gyerme-
keket Szeged állomáson az állami gyermek-
menhely igazgatósága ebédel várta. Az ebéd-
káosztást dr. Krausz .Józsefivé vezetésével, 
több buzgó hölgy végezte. A vasútnál jelen 

volt az állami gyermekmenhely képviselőié-
ben dr. Turcsányi Imre kir. tanácsos, a város 
hatóságának képviseletében dr. Gaal Endre 
kulturtanácsnok és dr. Andrássy Ferenc he-
lyettes- városi tiszti főorvos. 

— A szegedi nötisztviseiők nagygyűlése. 
Nőtisztviselő-nagygyűlés lesz 15-én. szerdán 
délután 6 órakor a Korzó-mozi nyári helyisé-
gében. Jelentőséget kölcsönöz a gyűlésnek két 
illusztris vendégnek, Wilhelm Szidóniának, a 
Főtisztviselők Országos .Egyesülete titkárá-
nak és Pilisi Lajosnak előadása. A nőtiszt-
viselő munkájának kiaknázása, a végsőkig 
való feszítése szükségessé teszik, hogy érde-
keik védelmére erélyes és kitartó szervezke-
déssel állják útját a további, még'kiszámítha-
tatlan nehézségeknek. Fontos ennélfogva, 
hogy ugy a nőtisztviselők, valamint a keres-
kedelmit végzett leányok megjelenjenek ezen 
gyűlésen. 

— Kicserélik a beteg hadifoglyokat 
Tavaly ilyenkor jött haza az első csererok-
kant transzport Oroszországból. Azóta min-
den hónapban 30—40 ilyen magyar csererok-
kant jött, akik hirt hoztak a többi százezrek-
ről, akik a messze idegenben rabságban síny-
lődnek. Sokan vannak ezek között olyanok, 
akik súlyos betegségben szenvednek és az ide-
gen kormányoknak nincsen módjában ezeket 
a beteg hadifoglyokat kellőképen gyógyke-
zeltetni. A monarchia és az orosz kormány 
között ezért Svájc közvetítésével olyan meg-
egyezés létesült, amely szerint, mindazokat a 
hadifoglyokat, akiknek gyógykezelése huza-
mosabb időt igényel, knlönösképen pedig -a 
tüdővészeseket, kölcsönösen kicserélik. A ki-
cserélés rövid időn heliil megtörténik és a 
jövő héten Szegeden már összegyűjtik az ösz-
szes hadifoglyokat és orvosi vizsgálat alá ve-
szik. Mindazokat, akiket munkára képtelen-
nek találnak, vagy olyanokat, akik huzamo-
sabb időt igénylő gyógykezelésre szorulnak, 
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púder és krém mellett 
nyilatkozik meg, mert 
e két szer a női szépség 
egyedüli biztositéka. 
Próbadoboz kor. 1.— 
Nagy doboz „ 2.50 
Mindenütt kaphatói 

hazaküldik Oroszországba s helyettük beteg 
magyar hadifoglyokat küldenek haza. Állító-
lag közel százezernyi orosz hadifogoly fog ki-
kerülni a monarchia kórházaiból és munka-
télepeiről. S ezekért ugyanannyi magyar és 
osztrák hadifoglyot fogunk kapni. A belügy-
minisztériumból már értesítés jött ebben a 
kérdésben a tanácshoz, hogy a beteg hadifog-
lyok elhelyezésére és élelmezésére kellő gond 
fordíttassák. A leirat közli, hogy a hazatért 
beteg magyar katonákat nem katonai kórhá-
zakban fogják elhelyezni, hanem hazaküldik 
lakóhelyeikre, ahol a leghatásosabb házikeze-
lésben részesülnek a hatósági orvosok fel ügye 
lete mellett. 

— Németországban rekvirálják a zsákokat 
Berlinből jelentik: A német birodalmi zsák-
központ a minap elrendelte, hogv kiüritésc 
után minden zsákot a megjelölt gyűjtőhelyek 
utján be kell szolgáltatni a zsák-központnak. 

- Ünnepély a gyermeastraiiuon. a gyér-
mekpartí'ürdő vezetősége 15-én, szerdán dél-
után 5 órakor a partfürdő telepén a gyerme-
kek szórakoztatására ünnepséget rendez, mely 
re az érdeklődő közönséget szivesen látja a 
gyermekpartfiirdő vezetősége. 

—• A btrand-fürdő megrendszabályozása. 
A rendőri sajtóiroda közli: A rendőrható-
ság észlelete és a .közönség köréből is több 
panasz érkezett hozzá, hogy a Strand-
fürdőn és környékén többen a közrenddel 
össze niem egyeztethető ,módon viselked-
nek. A Bertalan-iemlélken csoportosulnak, a 
körtöltésen és az újszeged! oldalon járkál-
mak a fürdőzők. A fürdő vezetőségét fel-
hívta a rendőrség, hogy a Strand területét 
a vizben, a kikötőtől a. kőgát alsó sarkáig 
érő terület képezi, a szárazon az ugyan-
ennek megfelelő homokos part fel egészen 
a körtöltés oldalaiba ültetett fákig. Ezt a 
területet a fürdőből való kizáratás terhe 
alatt senki sem hagyhatja el fürdőruháiban. 
Aki ezt .megteszi, az ellen kihágási eljárást 
indítanak. - , 

— Félmilliós szélhámoseodás. Budapestről 
jelenük ; Nagystílű szélhámost hajszol az 
államrendőrség. Kohn Lajos marosvásárhelyi 
likörgyári igazgatóhoz beállított nemrég egy 
elegáns ismeretlen ur, aki Fekete Lajos szesz 
gyárosnak mutatkozott be és felajánlotta, 
hogy hetenként két vaggon szeszt szállít 
Kohn gyára részére. Fölmutatott egy fuvar-
levélmásolatot, amely hét vaggon szeszről 
szólt és az aradi vasútállomás pecsét jévé 
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Szenzációs miisor! 

Bl halott bosszúja 
izgalmas dráma 4 felvonásban. 

A spanyol táncosnő 
vigjáték 3 felvonásban. 

A 9 óra i e l ő a d á s a Korzó moz i nyár i h e l y i s é g é b e n 
l e s z megtar tva . 
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Előadások 5, 7 és 9 órakor. 

i lnIIIátt0íf• Páholy 1.60, zsölye 1.20, I. helyi K., 
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