SzegVd, 1917. Jafiwár 14.
— A szegedi munkásotthonban, Mikszáth
Kálmán-utca 22. szám, v a s á r n a p délután 3
órakor -az Eszperantó v i l á g n y e l v fontosságán
ról a munkásságra nézve cimen a szegedi

eszperamto-csoport titkára tudományos

elő-

adást tart. Felszólítjuk tehát ia munkásokat
és az érdeklődőket ez ufón is, h o g y ott okvetlenül jelenlenek meg. Az oktatásügyi
bizottság.

Az á'latvédők gvWése. A Szeged és
vidéke Állatvédő Egyesület 12-én délután
dr. Orkonyi Ede elnöklete alatt választmányi ülést tartott, amelyen az elnök meleg
szavakban emlékezett meg boldogult királyunkról, aki minden alkalommal bebizonyította, begy az állatvédők között a legelső
volt. Megemlékezett még az egyesületnek elhunyt két- munkás tagjáról is, Mahler Mórról és Mihályi Mihályról. Hertélendy jegyző
felolvasta a uralt ülés jegyzőkönyvét, amely
után Lantos Béla titkár előterjesztette jelentését. E szerint az elnökség a szegedi lapokban felih ivást intézett a lótulajdonosokiboa,
hogy lovaikat éles sarkú patkóval vasaltassák és -a síkos utakon a túlterhelés tői kíméljék meg. Egykém felkérte a közönségét, lio.gy
az állatkiinziásdkiat akadályozzák meg. iA kiválóan szerkestzett Gyermek Naptár-hói 5500
dara-bot osztott ki -a tanulók között. Bejelentette -a titkár, hogy az igazságügyi miniszterhez felterjesztést intézett, hogy az állatvédelmet az összes javító intézetekben intenzivebben homosiitsák meg és hogy az Országos
Állatvédő Egyesület madárvédelmi telepeilétesítsen, melyet a központ elnöksége -melegen és hathatósan fel is karolt, örömmel jelentette -a titkár, hogy néhai Wréde Vilmos
myu-g. pénzügyi titkár -az egyesületn-eik végrendeletileg 1000 koronát hagyományozott,
amelynek -kamataival a legjobb három szegedi leápoló jutalmaztátok m-eg. Kövessy József pénztáros bejelentette, hogy az egyesületnek 1463 kotron-a vagyona van. ;A vála-szt-
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mámy elhatározta, hogy mozgalmat -indít -a
szomszédos városokban állatvédő fiókegye-sü
létek -m-e-galakit ásá.ra és hogy az állatkínzások ismertetésére népies füzeteiket ad ki. -Hálás köszönetet mondott a választmány Gallér
Kristóf pápai kamarás, tanítóképző intézeti
igazgató indátváinyára az elnökségnek, különösem- pedig Lantos titkárinak, aki -a mostani
nehéz viszonyok közepette is le-lkesed-éssel ós
szeretette] karolja fel az állatvédelmi ügyeket. Az ülésen jelen voltak: dr. Orkonyi Ede
elnök, Lantos Béla. titkár, Kövéssy József
pénztáros, Hertelendi Jenő jegyző, dr. -Székely Vilmos ügyész, Gallér -Kristóf, Gerhauser József, Nyilassy Pál, Piukovits Ödön és
özv. Schiller K-árolyné választmányi tagoik.
— DUfioV-nJtvptidékek • Mávnál. A kereskedelemügyi miniszter engedélyével az állam
vasutak a háború tartama -alatt — forgtű-mi
di j-nok-jn ö vemdék-ü 1 — 18-ik életévüket még
he nem töltött érettségi vizs-gát tett -ifjakat is
alk-almiaznak. Ily ifjak -folyamodványaikat,
születési és -érettségi hizauvitvánnyal felszerelve a im-a-gy-ar ki-riályi államvasutak igazgatós-ágánál (Budapest, -Andrássy-u-t 74.) adhatják be. Az lalknlrmasuak talált foiyamödékat 18-1 k életévük betöltéséig, illetőleg a
szakvizsgák letételéig kizárólag tanulás és
kiképzés céljából f-ogják -alkalmaztatni és lehetőleg -eddigi lakhelyükön levő állomásokon
azonnal beosz-t-a-ni, hogy továbbra is szülői ellátás -alatt maraídhassan-aik. 18-ik életévük betöltésével rendszeres vasúti alkalmazottakká
— forgalmi diijnek-okká — válnak.
— Letartóztatott paprlkatolvaj. A rendőrségi sajtóiroda közli: A rendőrség pénteken
ellfogta és letartóztatta Matuska Mihály 39
éves napszámost -aki (decemberben és január
elején 20 rendbeli paprik-alopást köv-etett el,
összesen 2500—3000 korona értékben. A lopott
paprikát, ann-afc ereid-etét -ismerve Zöldi Fereinené kafaa-sszoiny vásárolta meg. A rend-
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— Kéregető siketnéma gverekek. A következő sorokat kaptuk: Tudom á-sounk-ra -jutott, ho-gy -a városiban lakó egyes siketnéma
gyermekek kéregetnék. Mivel intézetünk
ineim koldusokat, hame-m jóravaló munkásokat kván m-evelni és mivel az intézet különben -its gondoskodik minden siketnéma gyermekről, falkénünk mindén jóérzésű egyént,
ho-gy ne adjanak a kéregető s-iketmémlákn-ak
sem1 pénzt, sem ennivalót. A gyermekek -legtöbbje le tudja irni -a .nevét -és hálás köszönettel vesszük, hogy h-a levélező-1-apon- vagy telefonon a kérege-tők névéit a;z igazgatósággal
közlik. (Telefonszám 433.) iSik-etmémálk -intézetének

igazgatósága.

— A Színházi Hírek leeuiabb száma ui
formában, szenzációs
fnrtalolramal jelent
meg. Herczeg István, Nagy An-do-r és iSipos
Iván szerkesztésében uj éra köszöntött -a lapra, melynek már mostani száma ás uj hatalmas fellendülésről tesz tanúbizonyságot. Az
uj szerkesztőség fokozott ambícióval • igyekszik -a közönség irányéit Ikiélégiteni és Szegen
művészeti -és színházi életéről élénk és színes
formában fog hű képet nyújtani. A lap számos cikke közül említésre érdemesek ,a következők: Tanyai mágnások a színházban.
Oldalpáholy : öt. Egy régi színész -emlékeiből A cik-kékien k-iv-ül luan-gula-t-os költemények, humoros -strófák, a terefere rovat tarkítják a. lapot. -Intim színházi dolgok, -a legközelebbi bemutatóra kerülő operett énekszámai az egész heti műsor részletes szöveg©
egészítik ki még a beszámolót, amit a Színházi Hirek uj -számáról -adhatunk. A la-p ára
a trafikokban és (a színház elő-tt 20 fillér. Meg
lehet rendelni a lapot a 15—83 és 1-5—84 szánra telefonokon.
\
— Városi gépkocsi fuvarozási üzem telefon
szám 374 és 598
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Vasárnap, j a n u á r

Asta

Szenzációs sláger

14-én

Nielsen

f e l l é p t é v e l

A siron túl
Társadalmi dráma 4 felvonásban.

Dráma 4 felvonásban.

Ezenkívül

C s a k még 1 napig

Minden előadáson bemutatásra kerül

A Királykoronázás II. rész.

A koronázás
II.

RÉSZ.

E l ő a d á s o k d. u . 2 ó r á t ó l kezdve.

Előadások vasárnap 2, fél 4, 5, 7 és 9 órakor.
pontosan kezdődnek.

Az előadások

Gyermekjegyek csak az első előadásokra
érvényesek. — Jegyek előre válthatók 3
órától fogva.

