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— A Szegedi Leányegylet hálás köszö-
netet mond a nagylelkű adakozóknak a föl-
sorolt adományokért: Kecskeméti Antal 1 
nagy kettős takaréktűzhely, Újhelyi Sándor-
nő hah, Scheinberger Antal né 20, Weisz Mi-
ihálymó 20, özvegy Eilbeschiitznc 10 korona, 
Winter Ármimné 100 tojás, Pauteé káposzta, 
Sauernó tojás, Stíhwarz Olga lekvár, Vajda 
(Klári lekváír, egy pörből kifolyólag Grün-
hanm Ignác 15, ozv. Löwintger Salamon nő 5 
korona. 

— A szegedi Önkéntes Tűzoltó Testület 
rendes évi közgyűlését február 20-án, vasár-
nap délután 4 óraikor tartja a tűzoltó lakta-
nya emeleti helyiséigélben, melyre az alapító, 
pártoló ék működő tagokat ezúton is meg-
hívja. 

— Okirathamisitó parasztasszony. Szlo-
hada Lajos né kisteleki asszonyt okirat ha mi-
silással vádolta >nug ,az ügyészség, mert egy 
Királg Ferenc®é elmére éilkezett postautal-
ványra Királyné nevét aláirta és a pénzt fel-
vette. iMa tárgyalták az ügyet a szegedi tör-
vény.szli'ik és a bizonyítása eljárás lefolytatása 
mtán bűnösnek mondta ki a vádlottat. iA bi-
róság két havi fogházra itélte Szlol odánét. 

— A tápéi asszonyok, meg a lopott libák, 
illovész Imrémé és Kószó Istvánná tápéi pa-
rasztasszonyok a t lopás, Bélán )/i (Mibályné 
tápéi kereskedőt pedig orgazdaság miatt 
vonta pénteken 'felelősségre Szobonya járás-
biró. Az volt (a vád ellenük, hogy tavaly no-
vemberben libáikat leptük és a lopott jószá-
gokat Bolányinénnk olcsó áron eladták. A 
péntclki tárgyaláson Kévészné azzal védeke-
zett, hogy Belányimé .azzal hirta rá ;a lopásra, 
hogy a bitóit beszüntette és csak akkor akart 
résziére ifiméit árut (kiszolgáltatni, ba libát lioz 
.neki. ő két lil ót, lopott és ezeket IBelányinö 
tőle 16 koronáért megvette. Kőszénétől három 
libát, vásárolt meg Belányimé, darabját nyolc 
Ikoromóijávial. Bélányiné a, járásbiró 'kérdésé-
re kijelentette, hogy nem volt tudomása ar-
ról, liogy az asszonyok nem becsületes nton 
szerezték a libáikat. Szobonya járásbiró Ré-

vésziiL t és Kőszénét. 5—5 napi elzáréfam, Be-
lány inét pedig husz korona fő ás tiz korona 
nrelltkbüntetósre itélte. A tápéi asszonyok 
megnyugodtok az Ítéletiben. 

— A tejmizáriák és a kecsketenyésztés. 
A nairról-napna súlyosodé tej mizériáikon az 
igények leszállításán kivül a .segítség .a t; v-
inek's fokozásában keresendő. A tejtermelés 
fokozásának a külföldön, elsősorban Német-
országban igen jól bevált módja a kecske-
tenyésztés, 'amit a magyar nicfxő gazdaság 
eddig nagyon elhanyagolt. A kecsketej .táp-
láló érték dolgában veteklszilki a tehéntejjel. 
A nálunk elterjedt bit. hogy ize, szaga kel-
lemetlen volna, onnan ered, bogy az áHató-
iba t piszkos helyiségben tartják és ennek sza-
gát nyeli el fejés közben a tej. Határozott elő-
nye a kecskének a tehénnel fezemben, hogy 
nem hajlamos a tuberkulózisra és igy a gyer-
mekeik tápláléka szempontjából ,i,ge.ii nagy je-
lem tőségei jár. Maga a kecsketartás a tehén-
tartással szemben, a nnai háborús nehéz vi-
szonyok között annyi előnnyel hir, hogy fon-
tos nemzetgazdasági érdek e 'kérdésnek .mi-
nél szélesebb körűikben való propagálása. 
Táplálék tekintetében a kecske egyike ia leg-
igénytelenebb állatoknak. 'Megeszik • minden 
(útszéli gazt. gyomot, konyhák,ulladékot, ugy 
ihogy egyes kecskék tartása még a legszegé-
nyebb családnak is módjában .van, mivel 
.nem igényli .azt a %á,ga takarmányt, mint a 
tehén. iA kecske szaporasága különösen a tej-
hiány .gyors pótlába szempontjából bir nagy 
jelentőséggel mivel a kecske, éven,kint kétszer 
ellik és igy az állomány basonlithátatkniul 
rövidedIb idő alatt ,szaiporitható, mint « te-
hénállomány. A kecsketenyésztés hazánkban 
elhanyagolt ügyének fellendítése ugy gazda-
sági, mint népélete uezés i szempontból az új-
jáépítés nebéiz munkájának igen fontos rész-
lete, amelynek mielőbbi valóra váltását moml-
zetgazdasági és közegészségügyi érdekeink 
követelik. 

— A gyorskezü parasztasszony. Bereczki 
András, csendőr őr mester a. tavalyi sáudor-
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Szombaton és vasárnap, 
február 12-én és 13-án. 

A legjobb detektivsláger. 

prof. m 
detektivdráma 4 felvonásban. 

A szerb konak filmjei. 

Népünnepély a Rigómezőn. — Petár király 
fogadtatása Rómában, — M o z g ó s í t á s 
Belgrádban. — Legújabb harctéri felvételek. 

Előadások pénteken és szobaton 5, 7 és 9 órakor, 
vasárnap 2, fél 4, 5, 7 és 9 órakor, Katona, diák és 
gyermek-jegyek csak a vasárnap d. u. 2 órai előadásra 
érvényesek. — Minden előadáson számozott helyek. 

falvai vásáron tettenérte Fehér Józsefné do-
rozsmai paraszt asszonyt, amikor kukoricái 
alkart lopni. IBereozki he. alkarta kisérni Ee-
ihéruét a községházára, de .az .asszony dula-
kodni kezdett vele és eközben areulütötte a 
csendőrt. A szegedi törvényszék Heeessy-
tauácisa előtt állott pénteken a gyors,kezii 
parasztasszony, hatáság elleni erőszak mi-
att. A törvényszék több tanú ibeidézése céljá-
ból a tárgyalási elnapolta. 

— A legjobb mozidarabok. Szombaton cs 
vasárnap az Urániában egy pompás, külön-
leges driátaa, A titokzatos vándor és egy na-
gyon kedves vigjáték megy, .amely telve vau 
ötletekkel és amelynek eime: Palinak nem 
kell nevelő. A Vass-moziban egy életből vett 
rendkívül izgalmas dráma Egy miivé\sz tra-
god iá ja és egy roppant kacagtató vigjáték: 
Kellemes külső 'van műsoron. (Az Apolló mű-
sorát ;a Béke a földön és a bájos Fenn Andra 
teszi érdekessé. 

— Péter király filmjei Ma mutatta be a 
Korzó anozi a belgrádi Ikonakban katonáink 
kezére jutott szerbiai filmeket, melyek egy-
egy nemzeti ünnepét örökítik meg a világ-
háborút előidéző Szerbiának. A mozi mai bé-
rmutatója iránt általános volt az érdeklődés 
és mindenki, aki a mai műsort látta, a leg-
nagyobb elismerCssel .nyilatkozott arról. A 
műsor úgynevezett slágere inc.ni :a szerbiai 
kéj) volt, llár érikkc>ségiükinél fogva talán 
igényt, tarthattuk volna, rá, liánom a IVof. 
'Nick Eautcán cincii detelktiv-diráma. Bravúro-
sabbat. izgalma-r.ilhat .produkáltak már en-
nél a képnél, de hatásosabbat még ,mnu 
iMiratha egy darab élet volna, olyan termé-
szetes, olyan megragadó. iA detektívek kirá-
lya, amint nyomoz és amint a legteinié-zete-
gehben megoldja a rojt Tyt, olyan sikeres, 
liogy a közönséget elragadta. Van a mü-or 
nak egy szellemes és kedves vígjátéka, amely 
műkincs a maga remében. Szombaton és va-
sárnap játszák még ezt a kitűnő műsort. 

—- Tanuljunk idegen nyelveket a Városi 
Nyelviskolában. Telefon 14—11. 

Február 12-én és 13-án, 
szombaton és vasárnap. 

M ű v é s z i szenzáció 

dráma a Középkorból 3 {elvonásban. 

Ezenkívül 
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vigjáték 3 felvonásban. 

Előadások d. u. 5, 7 és 9 órakor, 
vasárnap d. u. 2 órától kezdve. 

Gyermekjegyek csak az első e lőadásokra 
érvényesek. 


