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ban a szemek igen szépek. A tengeri itt is 
kielégítően kelt ki, sok helyen azonban több-
szörös utánpótlást igényelt, mert a rendkívül 
nagymérvben elszaporodott varjak a tengeri-
veteményekben nagy kárt tettek. Kikelt tengeri 
kapálását már befejezték. Szöllőkben a pero-
noszpóra egyes helyeken föllépett, igy^ az az 
ellen való védekezés most folyamatban van, a 
szőlőkben erősen permeteznek. A kapálás fo-
lyamatban van. Gyümölcsösökben a másodérő 
cseresznye közepesen fölüli mennyiségben ter-
mett s már piacon van, földieper igen jó hoza-
mot mutatott, a többi gyümölcsök is kielégítően 
fejlödnek és gyümölcstermésben nem lesz hiány, 
ha csak a beérés idejéig elemi csapás nem éri. 

— A szegedi 2-ik honvéd pótszázad a 

hadiárvákért. Igen szép és minden tekintetben 

nemes, a bajtársi összetartásról tanúskodó „Al-

tiszti-kört" létesít a 2-ik honvéd pótszázad. Az 

egyesülésnek célja, hogy a háborúban elesett 
altisztek özvegyeit és árváit segélyezze és rok-
kant bajtársaikat is támogatásban részesítse. 
Célja továbbá, hogy tagjait szellemi nevelésben 

és nemesebb szórakozásban részesítse. A hiva-

talos megnyitást junius 12-én, délelőtt 9 órára 

tervezik. Az egyesület nem átmenetileg létesül, 

ugyan ilyen kör már a 3-ik pótszázadnál is 

alakult és ezek a háború után, mint az 5-ik 

honvéd gyalogezred „Altiszti köre" fuzionálva 

fog működni. Elnöke Ránzai Ágoston szá-

zados a 2-ik pótszázad parancsnoka lesz, aki-

nek érdeme a jótékonycélu kör létrehozása, 

mert ő buzdította az altisztjeit a szervezke-

désre. A helyiség az ujszegedi kenderakadémia 

nagytermében lesz, ahol könyvtár és hírlapok 

állnak a tagok rendelkezésére. A kör választ-

mánya fel fogja kérni Nágel Manó alezredest, 

a pótzászlóaljparancsnokát, hogy az altiszti kör-

nél a diszelnökséget vállalja el. 

— Katonák aratási szabadságolása. A 
bonvédelmi miniszter táviratilag ma arról 
ériesitette a város hatóságát és a katonai 
parancsnokságokat, hogy mindazok a önálló 
mezőgazdák és mezőgazdasági alkalmazottak 
részére, kik a katonai hatóságok által már 
egyizben három hónapon belüli szabadságban 
részesültek és szabadságuk szeptember elseje 
előtt lejár, a katonai hatóságoktól szeptem-
ber l-ig folytatólagos szabadságot engedélyez-
nek, ha a polgármesteri hivataltól hivatalos 
igazolvánnyal bizonyítják, hogy tényleg ön-
álló mezőgazdák, illetőleg gazdasági alkal-
mazottak és az aratási, valamint esóplési 
munkákra szabadságolásuk feltétlen szük-
séges. Ennek alapján a főispáni hivatal, 
egyetértve a katonai hatóságokkal ez uton 
hivja fel minden érdekelt figyelmét, hogy 
amennyiben szabadságolását újból kívánná, 
az előbbi szabadság hirül-adó polgármesteri 
határozattal és az összes kezeinél levő ka-
tonai okmányaival a város polgármesteri hi-
vatalánál sürgősen jelenjen meg. 

— Hétfőn délben két detektív jelent meg 
a Korzó-moziban, anélkül, hogy jövetelüket a 
a mozi hetekkel előre plakatiroztatta volna. 
Ugy történt az eset, hogy vasárnap éjjel valami 
jómadár elrejtőzött a moziban, hogy a filmek-
ről ellesett trükkök segélyével egy kis pénz-
magra tegyen szert. Amikor elcsendesedett és 
csak egy ártatlan szu szercsegett a egyik kar-
fában, a jómadár előbujt és szimatolni kezdett. 
Először az irodában levő Wertheim-szekrény-
nyel próbálkozott, de eredménytelenül, aztán a 
cukorkaüzletet látogatta meg, most már meg-
lehetős eredménnyel. Összecsomagolt egy pár 
kiló szaloncukrot meg csokoládét, sőt amint 
látszik a Gála Pétert sem vetette meg, mert 
abból is elszállított jelentékeny mennyiséget. 
Amikor délelőtt a mozit kinyitották, megdöb-
benéssel tapasztalták az alkalmazottak, hogy 
tolvaj járt a moziban. Szaladtak VŰSS igazga-
tóhoz, aki feljelentést tett a rendőrségen, ahol 
Kosztra és Vecsernyés detektiveket bizták meg 
a nyomozással. A tolvaj egyelőre elmenekült 
édes zsákmányával. 

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

TELEFON : 
11-85. 

Igazgató: 

VAS SÁNDOR 
TELEFON 

11-85. 

T r r 

Kedden 

Világ sláger! 

Nagy dráma 4 felvonásban. 

Repríz a legjobb vígjáték 

Katonai vígjáték 3 felv. 

Előadások 5, 7 és 9 órakor. 

Számozott helyek. 

— Sebők Zsigmond halála. Sebők Zsig-

mond, :a kiváló magyar iró, ;a .Kisfaludy-

Társaság és a Petőfi-Társaság tagja, vasár-

nap délután félteetttőkor ötvenöt éves korá-

ban hosszú szenvedós után .elhunyt. Sebők 

Zsigmond halálával a magyar irodalom 

egyik klasszikus munkását veszítette cl és 

a gyermekek, akiknek annyi szép szines 

mesét irít, ,minit 'legszeretőbb barátjukat si-

ratják. Sebők Zsigmond az esztergounme-

gye,i Párkányon született 1861-ben. A kö-

zépiskola elvégzése után a műegyetem 

hallgatója lett, .de tehetsége és szivének 

vágyódása csakhamar az irói pálya felé 

vonzotta. Legelőbb a Peslti Hírlapnak mun-

katársa vott, maijd Szegedre került, mint 

abban az időben sok más .kiváló magyar 

iró, akik ebben a színtiszta magyar város-

ban nőttek naggyá. Nemsokára ismét a fő-

városba kívánkozott ahol a Budapesti Hír-

lap hasábjain szólott nemes tolM a közön-

séghez. Nem volt termékeny iró, a legap-

róbb részltetekre is kiterjedő gondosság és 

a művészi formának kultusza határt szabott 

tevékenységének. A inagy magyar iró az 

Utóbbi időben betegeskedni kezdett: epekő-" 

bántalmak kínozták. A nagybeteg állapota 

válságosra fordult és a szanatóriumba kel-

lett szállifani, ahol feleségéinek, Rákosi Er-

zsinek karjaiban meghalt. Halála ország-

|zerte mély és igaz részvétet keltett. 

— Leharapta a disznó a kezét. Az alsó-
tanyai rendőrség telefonon jelentette, hogy va-
sárnap délelőtt Magyar András röszkei föld-
mives másfél éves gyermekének mindakét ke-
zefejét leharapta egy disznó. A rendőrség meg-
indította a nyomozást annak a megállapítására, 
terhel-e valakit a felelősség a kis gyermek 
szerencsétlensége miatt. A gyermek súlyos sé-
rüléseket szenvedett és a városi közkórházba 
fekszik. 

— Elgázolta a vonat. A kiskunfélegyházai 
határban vasárnap reggel hét órakor a vonat 
elgázolta Szántó Katalint, aki a földekre haj-
tatott kí, hogy onnan herét vigyen haza. A lovak 
a vonat dübörgésétől megbokrosodtak és elra-
gadták a kocsit. Az asszony vonat alá került. 
Szántó Katalint, aki életveszélyes sérüléseket 
szenvedett, a városi közkórházba szállították. 

— Öngyilkosság a korcsmában. Bralich 
József krainburgi illetőségű munkás vasárnap 
délután a Kossuth Lajos-sugárut 117. szám 
alatt lévő Heisz-féle vendéglőben a nyakát 
borotvával átmetszette. Az öngyilkosságról 
nyomban értesítették a rendőrséget, amely 
megállapította, hogy Bralich délben ment be a 
kocsmába, ahol sörözött. Körülbelül két óra 
hosszat üldögélt, amikor kiment a mellékhelyi-
ségbe, ahol egy borotvával a nyakát teljesen 
átvágta. A mentők a közkórházba szállították. 

— A tiszai hajózás javítása. Balogh Ká-
roly pénzügyi tanácsos bedványt intézett a 
tanácshoz, amelyben bejelenti, hogy tudomása 
szerint a Dunahajózási Társaság egy nagy gőz-
hajóját a szeged—tiszai szakaszon kivonta a 
forgalomból. Javasolta, hogy a tanács hivja fel 
a társaságot a pótlásra. A tanács legközelebb 
fog a beadvánnyal foglalkozni. 

-r Felmentett szalonnavásárló. Hirt adtunk 
arról, 'hölgy Guttmann Jlaífoalb makói keres-
kedő öt métenmázisia szállómmá! vásárait Sze-
gedien éis 'a 'szíall'onnát Fr'ainick-'kávés ládákban 
akarta elliszáLlíitiani. A kihágási bíróságom 
'megindult laiz eljárás 'GuitJtmlalnm eltén. Köz-
ben Kiderült, hogy a isizialoininia elszállítása a. 
váriols terüli étéről nincs eltiltva, miért, íiis dr. 
Teniesváry Géza főkiaipiitány-lbellyettes Gutt-
mann teltem az eljárásit megszüntette ós .a le-
fógliailt SZailonnát részere kiadatta. 

— A Holt-Tisza halászati joga. Hétfőn 
délben Bokor Pál polgármester-helyettes hiva-
talában árlejtést tartottak a Holt-Tisza halá-
szatára. A város a Holt-Tisza halászati jogát 


