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város veszedelemben forog. A (Házaik pincéi 

vízzel telték meg és az áradat alámosta az 

épületekét, amelyek bedőléssel fenyegetnek. 

Eddig közel száz Iház dőlt össze. A három 

év előtt nagy költséggel épített munkástelep 

nagy veszedelemben forog. Az újvárosi ka-

tolikus fiúiskolának százados vályogfal'a 

szintén toedüléssel fenyeget. A növendékeket 

ki kell lakoltatni. A Honvéd-városrész úgy-

szólván egészen víz alatt áll és tizenöt kisebb 

ház bedőlt. A hatóság több helyütt kilakol-

tatta az embereket. A szántóföldekén is 

óriási károkat okozott az áradás. Csanád-

megye több községe is árviziveszedelemben 

foirog. Battonya és Tornya község veszé-

lyeztetett részeinek vizmentesitése érdeké-

den a törvényihatósági utat fel keltett szalki-

tani és beton zsilipet rögtönözni. Csanádpa-

lota község keléti része is viz alatt van. Csa-

nádimegye alispánja a mentési munkálatok 

végzésére közerő kirendelését kérte. 

— Be kell jelenteni a burgonya készletet. 
A polgármesteri hivatal közli: A miult év 
tavaszán a vasúti .szállítási nehézségek és 
egyéb akadályokból kifolyólag az ország né-
mely részén nagyobb iburgo nyakészletek el-
adatlanul és Ifelhasználatuul maradtak és el-
rotlhadásuk által a gazdát érzékeny veszte-
ségeik értők. ,Nehogy a évben iis hasonló 
veszteségeik érjék a gazdákat, a kormány 
gondoskodik az ily megmaradt feles készle-
tek elhelyezéséről, amely célból a 66126— 
1916. sz. fökímiv. miniszteri rendelet értői-
mében a gazdákat figyelmeztetem, hogy a 
mennyiben még eladatlan', romlatlan burgo-
nyakószleteiik lennének, azokat a földművelés-
ügyi minisztériumnál haladéktalanul jelent-
sok be, hogy a. bejelentett készletek elhelye-
zése iránt a földművelésügyi minisztérium a 
szükséges intézkedéseket miinél rövidebb idő 
alatt megtehesse. Dr. Somogyi polgármester. 

— A szegedi szocialisták májusi ünnepe. 
A szegedi munkásság — a rendkívüli 'kdökre 
való tekintettel — májius eLsejét vasárnap dél-
után a Gedó-íc'le kerthelyiségben tartott nép-
ünnepély (keretében ünnepelte meg. A szép idő 
kedvezett a népünnepélynek, amelyen nagyon 
sokan jelentek meg. A Ikora délutáni órákban 
vialóságos népvándorlás özönlött a Gedólba A 
sikérült népünnepélyen Gorboi .Sándor, a köz-
pont kiküldöttje beszédet tartott a munkások-
hoz. _ 

— A választók összeírásának revideálása. 
A központi választmány dr. Somogyi Szil-
veszter1 polgármester elnöklése vél hétfőn 
szeirt és névjegyzékbe felvett választóik ösz-
szeirt és névjegyzékbe felvett választól ösz-
szeirásának srevideálásával foglalkozott. 

— A hatósági üzem zsirkészlete. Balogh 
Károly pénzügyi tanácsos ,a városi tanács 
hozzájárulását kérte ahhoz, hogy a rendőr.-ég 
által felkutatott zsír- és 'Szalonna-(készleteik át-
adassanak a hatósági közélelmezési üzemnek. 
A tanáos 'megadta az engedélyt. 

— A telefonforgalom kiterjesztése. Hajdú, 

Bihar, Békés, Csongrád, Csanád, Arad, Toron-

tói és Tem,es varmegyék telefon előfizetői ré-

szére a telefon-forgalmat .továbbá intézkedésig 

megnyitották. Nyilvános telefon-állomásról 

azonban a beszélgetés a vármegye határán tiÜ 

nem terjedhet. 

— Adomány. A Délvidéki Konviktus tanulói 
Striegl F. József igazgatójuk neve napja 'alkal-
mából' 25 koronát adományoztak a hádiánvák 
javára. 

— Szerdáig elnapolták a pozsonyi had-
seregszállitási bünpör tárgyalását. Pozsony-

ból jelentik: Az Ivánka—Rudnai féle hadsereg-

szállítási Ibünpör.ben hétfőn folytatta a tör-

vényszák a vádlottak kihallgatását. Spitz Már-

ton, Krapek Károly, Stern Henrik, ®z lalszálli-

tók megbízottai, tagadták bűnösségüket. Stan-
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nagy társadalmi dráma 4 felvonásban. 

A nordisk gyár szenzaciója 

nagy sláger 3 felvonásban. 

Előadások 5,7 és 9 órakor. 

gél Dávid trencséni birtokos és Csorba Mór 

treneséni közjegyző, akik mint az átszállítok 

bűnsegédei vannak vádolva, szintén tagadtak. 

Dr. Rothmüller Sándor, Ivánka titkára volt a 

következő vádlott, aki az ,al szállát ókat oiefó 

ellenőrizte kellőképen. A titkár kihallgatása 

után, aki szintén tagadott, az elnök a főtár-

gyalást elnapolta; .szerdán folytatják. 

— Elhalasztott közgyűlés. Az Otthon köz-
gyűlését, miután .a tagok nem jelenték ímeg 
kellő számiban, <vásárnap 'délelőtt tizenegy órá-
ra halasztottiák. 

— Zombor uj polgármestere. Szombaton, 

dr. Purgly Sándor főispán elnöklésével tatrtott 

tisztújító közgyűlésen, a város uj polgármes-

terévé egyhangúlag dr. Kleiner Lajost, Bács-

megye árvaszéki elnökét választották meg. 

— Elfogták az egyik ujszegedi kalandort. 
A Délmagyarország részletesem ismertette 

Máday Géza és Bölöni Domokos László buda-

pesti szélhámosok szegedi vendégszereplését. 

Rölömit — mint tudósitóuk jelenti — az állam-

rendőrség letartóztatta. 'A .szélhámos Buda-

pestén a Szerb-utca 13. szám alatt tartózkodott, 

ahol a detektívek ráakadtak és bevitték a fő-

kapitányságra. Bölöni mindent tagiad, csak 

annyit ismert 'he, hogy Mádayval Bécsben, és 

Szegeden járt, idle barátja üzelmeiről nem akai-

tudni. — A szegedi rendőrség is folytat nyo-

mozást a két szélhámos ügyében. Dr. Borbola 

bünügyii kapitány sürgönyilleg kérte a nagy-

váradi rendőrséget, hogy Máday után uyomoz-

"zoui, miután arról értesült, hogy a szélhámo» 

ott egy barátján áll tartózkodik. A nagyváradi 

rendőrség még ne.m válaszolt a sürgönyre. 

Jegyezzünk hadikölcsönt a Szegedi 
Hitelbank R.-T.-nál Szeged, Kölcsey-
utca 11. 

— ötven vaggon cserfa. A hatósági élel-
mezési üzem részére a napokban ötven vag-
gon c-serifa érkezik. .Ezt az ötven vaggon fát, 
amelyet 'különösen pékiparosok 'használhat-
nak, vaggouonikiint k i fogják árusítani. .'Elő-
jegyezni Balogh Károly pénzügyi tanácsos-
nál lehet. 

— Katonai konyhakertészet. A honvédelmi 

miniszter, akinek gondossága nemcsak a kato-

naság harcképességére terjed ki, hanem a front 

mögötti életre is, trendlkivül,hasznos intézmény-

nyel gyarapította most a honvédség működési 

(körét. Ahol erre alkalmas telep áll rendelke-

zésre, főként ahonnan a háború elszólította 

azokat a bolgár kertészeket, akik egyes vidéki 

városokban zöldséggel látták el a piacot, ott 

katonai konyha,kertészetet létesítettek. Ezek 

ugyan első sorban a katonai 'szükségletek 

igénybevételétől mentesítik a piacokat, de okos 

.kezeléssel akkora mennyiségbon termelik a 

konyhakerti veteményeket, hogy a fölöslegből 

juthat a polgári lakosságnak is. Azonban meta-

csak most vau jó hatása ennek az intézkedés-

nek, ,hanem nagy fontossága lesz a jövőben is, 

inert valószínű, hogy a bolgárok a megnöveke-

dőit Bulgáriában bőségesem megtalálják ke-

nyérkeresetüket és így aligha jönnek vissza. 

Nálunk viszont ezideig nem igen értettek a 

föl.dmivelós eme jövedelmi ágához, de így, mi-

vel az összes Ihonviédpótzászlóaljak székhelyén 

berendezték ia bolgár kertészetet, igen sok ma-

gyar földmiyelőnek lesz módjában, hogy meg-

tanulja a termelésnek ezt a jövedelmező ágát. 

— Értesítés. A Korzó-mozi igazgatósága ez 
utón tudatja, hogy a tegnapi értesítés az óra-
rend változással érvénytelen és az előadások 
kezdete ugy, uniót eddig az nj órabeosztós sze-
rint is 5, 7 és 9 órakor lesz. 


