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a bejelentő hivatalban, a liszthivatalnáil, ihol, 
ha jogos igénye van, megkapja utalványát'. 
Szállodákról', vendégillőkről:, a városi kórhá-
zakról, internátiuisdkróí 1 Léiig külön' 'gondos-
kodni 'fogunk. Mindenkinek érdekében áll e 
talán kellemetlen, de. a közérdekre hasznos 
intézkedés pontos és hazafias betartása, azért 
kérem a város közönségét, Ihogy éhhez al-
kalmazkodni '.szíveskedjenek. 

— A szeged! Uránia a csonka és béna 
katonákért. Gróf Tisza István elnöklésével 
már régebben megalakult egy bizottság, 
mely a csonka és béna katonák ápolását és 
gondozását vette kezébe. Ez a hivatal máris 
nagy eredményeket őrt el és sok ezer csonka 
és béna katonát tett egészségessé és munka-
képessé. Természetesen ez óriási anyagi ál-
dozatokkal jár, amelyből a jótékony társa-
dalom is kivette a részét. Most ezt a nemes; 
célt akarja szolgálni a szegedi öránia-'szin-
ház is, amikor előadja a „Csonka és béna 
katonák közlött" cimü hatalmas filmet. Az 
előadás bevételeinek 20%-át juttatja a kato-
nák részére és ezenkívül a nagyközönségnek 
bemutatja a humanizmus nagyszerű művét, 
•amely lehetővé teszi, hogy a harctéren1 bá-

• nává és csonkává lett katonákat ismét visz-
szaadhassák a társadalomnak. A több mint 
ezer méteres film központjában' a csonka ka-
tonák állanak és az idei fibntcrmékek között 
kimagasló helyet foglal el. 

— Legyilkolta a felebbvalóját. Szilveszter 
éjjel a 'szerb határ melllett, Beresztócon, egy 
részleg csendőr lelőtte a'z őrmesterét. Az 
eset ugy történt, hogv a csendőr, aki az 
utóbbi időben' az ivásnak adta magát, decem-
ber harmincegyedikén éjjel a falu korcsmá-
jában berúgott állapotban terrorizálta a 
csöndesen mulatozókat. Egy paraszt, aki 
magunta a osendőr ünneprontó viselkedését, 
jelentést tett a községházán, mire a osendőr-
őrmester — felszerelés nélkül — elment a 
koircsmába és kérdőre vonta alantasát. A 
csendőr durván' válaszolt azi őrmesternek, 
mire az le akarta tartóztatni. Még mielőtt 
megakadályozhatták volna, a csendőr elő-
kapta fegyverét és hasba lőtte az őrmesteréi, 
aki holtan esett össze. A szegedi honvéd 
hadosztálybiróság. letartóztatta a gyilkos 
csendőrt. 

— Miniszteri leirat az iskolák tisztán-
tartására. A közoktatási miniszter leiratot in-
tézett a szegedi tanfelügyelőséghez, amely-
ben az iskolák tisztántartására vonatkozólag 
fontos intézkedések megtételét sürgeti. A mi-
niszteri leiratból a következőket közöljük: 

A közegészségügyi rendelkezések pon-
tos végrehajtása a fejlődésben levő ifjúság 
szempontjából mindig fontos, de a mai nehéz 
időkben, amikor' a hadiállapottal járó rend-
ki vüli népmozgalom folytán nemcsak a leg-
éberebb figyelemmel a különböző fertőző be-
tegségek fellépése ellen védekezni, hanem az 
iskolai hatóságoknak és az ifjúság nevelői-
nek, oktatóinak tekintetüket is a jövőre keh1 

szegezniük és ennek érdekében mindent el-
követniük, ihogy a gondjaikra bízott nemze-
dékek 'szellemi és testi ereje kiválóbb, edzet-
tebb, kiváltképen pedig munkabíróbb s kitar-
tóbb legyen, mert csak igy fog megküzdhet,ni 
azokkal a hatványozott feladatokkal, ame-
lyek a nemzet szellemi és fizikai erejének 
mostani veszteségei folytán; vállaira fognak 
nehezedni. A közegészségügyi rendelkezé-
sek szigora betartása, biztosilááa és min-
dennek megtétele, iami az általános közegész-
ségügyi állapotot emeli, elengedhetetlen kö-
telesség. A miniszter szigorúan meghagyja 
a tanfelügyelőnek, hogy látogatás alkalmá-
val az idevonatkozó szabályok 'betartását el-
lenőrizze. Az iskolák súrolását, szellőzteté-
sét, meszelését; dezinfieiálását. a tanulóknak 
jó ivóvízzel való ellátását föltétlenül 1meg kelt 
kívánni mindenütt. Ott pedig, ahol a mulasz-
tások azonnal pótolhatók, pótolni kell és ha 
gandatlanságról, mulasztásról vaií szó. a 
mulasztóval szemben kérlelhetetlen szigorral 
kell eljárni. 
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Szerdán és csütörtökön 

HENNY PORTÉN 
sorozat IV. film 

Dráma 4 felvonásban. 

Szenzációs detektivdráma 

3 felvonásban. 

Valamint az uj 
kisérő műsor! 

Előadások szerdán 5, 7 és 9 
órakor, csütörtökön délután 2, 

fél 4, 5, 7 és 9 órakor. 

— Adományok. A Kátholikus Növédő Egye-
sület. számára adakoztak: Az egyesület ré-
szére: Osztrák-Magyar Bank tiszt v. (kara 50, 
V. íB. í20, iSahles inger (Márton 2 korona. Egye-
sületi oltár részére: Kristóf Maca 13.80, Sza-
bó Julia 2 korona. Tisztikórház betegei har-
mónium; dr. K'ászó Istvánná oltár téri tő, 
gyertyáik, Poimázyiné Adók Jusztin oltár-
teritő, lAndrásevite Irma vállkendő, Gár-
gyán Imréné misekor, özv. Fekete Pálné, 
dr. Kószó Istvánná, Molnár lElemérné, Wur-
czingier Margit , Jánossy Gyulámé ós Vali, 
Sarfcaidy Györgyné, Zehu tíbauer Margit, Kó-
rus [Ferenc virágok. A tisztikórház részére: 
Baclk Bernát,né 80, dr. Jedliciska (Béla, Kup 
Gyulámé Kaufimann Hermáim 20—20, Lázár 
Ferenc, Kmp Gyuláimé 10—10 korona. Halász 
MiMósné 3 kosár paradicsom, karaláb, Gár-
gyián Imrémé 3 kosár szőllő, 4 üveg must, 
Wagner F. A. fia 5 nyúl, Vadas huszárszáza-
dos szőllő, íRas'kó Istvánná 30 kg. szőllő, Pol-
gár Lászlón© 50 kg. sárgarépa, bab, dr. Vőg-
ma, u 'Ferenc 3 üveg bor, Molnár (El érmémé 
40 kalács, 'Sebők Mihályné 12 üveg befőtt, 
Papok Irón 4 üveg befőtt, Fisohhof Samuné 
25 karfiol, Meák Gyulán© gyógyszerek 8.47 K 
értékben, Back Bernáfné 2 őz, Schlaueh Ká -
roly né bab, alimia, paradicsom, Lázár György-
iné torta, dohány, befőtt, fácán, iBrauswetter 
Mária szivar, cigaretta, Gárgyán Imréné 
cékla, tészta, 25 1. bor. Napközi Otthon: Al-
sót arnyai iskola igazgatósága 4546 korona. 
Bokor János 10 Ikg. rizs, Arainy K á n l y n é 6 
fejkötő, dr. Bolin Antul né kafláes, Wi.llax 
Vilma lekvár, özv. Fekete Pálné 12 gyermek -
ru'ha, .Simíts Ferenomé 12 pár cipő és ruba-
ncmüclk, dr. Kószó Istvánná 5 kg. méz, Csáky 
Is'tvánné lekvár, Bolin Józisofné tészta, iZe-
biitbauer Manci egy láda építőkő, Szeretet 
iSzövetség játék, Halász Miklós né egy gyere-
ket felruházott, Hauser R . Sándorné, íMeiskó 
Amtalné 'éts Guzt Lajos ruha nem Íreket. 

— Elfogott cigánykaraván. Hétfőn éjjel, a 
rendőrőrjárat egy 32 tagból álló cigányka-
ravánt fogott el a város 'határában,, ütőt kö-
zülük fogva tartottak, mert már régóta kö-
rözték őket, kettőt pedig átadtak a katonai 
hatóságnak, mert 'kiderült róluk, hogy ka-
tonaszökevények. A többit illetőségi helyükre 
fogják 'toloncolni. 

— Nászutazás az esküvő előtt. Kevés vig-
j'átéík aratott még olyan sikert mint a „Ná-z-
utazás az esküvő előtt" cimü négy ifölvoná-
s'os vígjáték, melynek főszerepét a közönség 
kedvence, Horitt Weixler játsza. A kacag-
tató jelenetek, a szellemesen: pikáns helyze-
tek egymást váltják fö l ós az egész idő alatt 
csiklandozzák nevető idegeinket. A darab 
meséje röviden ez: E g y amerikai milliárdos-
nak különcködő lánya európai körútra in-
dul a család egy bizalmas barátjával, aki 
azonban csak ugy vállalta a kisérő szerepét, 
ha mint f é r j kísérheti ,a lányt. I g y is indul-
nak útra és mindenütt, mint fér j és feleség 
szerepelnek, bár tulajdon képen semmi (köztük 
egymáshoz. A (milliárdos lányt, akit mindön-
ki fiatal asszonynak hisz, Európa egyik na-
gyobb városában meglátja egy követ égi 
titkár és 'Olthatatlan szerelemre lobban iránta 
Hogy közelében lehessen, hozzájuk szegődik 
soffőrnek és folyton az asszony nyomában 
van, mig végre le nem leplezik. A bonyo-
dalmas történet végre a szerelmes követségi 
titkár házasságé vall véget ér. Ez a kedves 
vígjáték 7-én, 8-án és 9-én van a Korzó-
moziban műsoron. 

— A városi nyelviskolában uj francia, 
német, angol és török tanfolyamok nyílnak 
meg jannár 1-én. Beiratkozni lehet, naponkét 

a Városi Felsőkereskedelmi iskolában földszint 
jobbra, délelőtt és délután. Telefon 14—11. 
Igazgató, Jakab Dávid. 

Adakozzunk a rokkantaknak 
és a világtalan katonáknak! 


