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— Lábbadozó katonák megvendégelése. 

Az uj (honvédlak tanyáiban a koronázás 49. 

évfordulója alkalmából csütörtökön délután 

szegedd urinők megvendégelték az ott elhe-

lyezett lábbadozó katonákat. Jótékony kezek 

minden katona kalapjára virágot tűztek. — 

Müller (Mátyás őrnagy, a lábbadozó osztag 

parancsnoka és Marosi /Miklós főhadnagy 

felügyelete mellett katonák imakönyvvel a 

kezükben várták a tábori lelkészt, aki meg-

ható imát és buzdító beszédet mondott. Ez-

után a vendéglátó urinők és mrileányok jó-

izü mákoskalácsot, cigarettát osztogattak szét 

a katonák között és sörrel kínálták meg őket. 

A katonák hálásan fogadták a szegedd höl-

gyek figyelmét és gondoskodását. , 

— Halálozás. Dr. Horváth Jenő, a szegedi 
ügyészi kar egyik kiváló tagja, 94 éves korá-
ban elhuny 1. A halottat csütörtökön délelőtt 
tiz órakor szentelték he a Pusztaszeri-utca 24. 
szánra gyászházban. Az ügyészi kar és a hi-
rói testület, valamin! az elhunyt ismerősei ós 
jóbarátai közül sokan megjelentek a végtisz-
tességen. Az ügyészi kar dr. Iván fő-
ügyész, a törvényszék tagjai dr. Naay Ala-
dár vezetésével vettek részt a. gyászszertartá-
son. Az elhunyt ügyész holttestét Gyulaife-
hérvárra, szállítják és olt helyezik örök nyu-
galomra. A legszebb korban meghalt ügyészt 
özvegye, született Krizán szky Irma: és há-
rom kis gyermeke: Jeniczike, Gusztiba ós 
Magduska gyászolják. A szimpatikus ügyész 
halála széles körben őszinte részvétet keltett. 

— Házak épülnek a rokkantaknak. A 

Tápé-felé vezető müut mellett elterülő vá-

rosi (földből, — mint azt már jelentettük, — 

a városi tanács gróf Klebersbcrg iKunó ál-

lamtitkár szegedi látogatása alkalmával har-

minc holdat, százezer korona értékben fel-

ajánlott a rokkantak részére építendő házak 

céljaira. A rokkantak részére társadalmi uton 

összegyűlt 130.000 koronát is felajánlotta n 

hatóság, mint hozzájárulást az építési költsé-

gekhez. A városi tanács csütörtökön foglal-

kozott az üggyel és megállapodott abban, 

hogy a kilencven ház — ennyi 'épülne a har-

minc holdon — felépítéséhez 200.000 korona 

hozzájárulást kér a rokkant/ügyi hivataltól. 

Balogh Károly pénzügyi tanácsos azt indít-

ványozta, hogy a. rokkantak halála után a 

koreset képtelen leszármazottak örököljék a 

házat. Ha nem maradna keresel képleten le-

származott, legyen a ház a városé és helyez-

zen el elszegényedett érdemes családokat. A 

tanács csak a közgyűlést előkészítő tanács-

ülésen fog ebben az ügyben véglegesen hatá-

rozni. 

— A Vörös Kereszt Egylet szegedi választ-
mánya által vasárnap délelőtt 12 órákor a 
Széchenyi-téren, a Váshonvéd-szolbcrnál tar-
tandó ünnepélyes szegheverésre az egyesület 
tagjait meghívja az elnökség. 

— A háború alatt épült házak adómen-

tessége. Arad közgyűlése elhatározta, hogy 

felterjesztést intéz a kormányhoz egy tör-

vényjavaslat készítése érdekében, amely sze-

rint a háború alatt épülő és a lákoköh' iől 

számított három év alatt építendő házak ti-

zenöt évig adómentesek legyenek. Ezt a ha-

tározatot Arad városa köriratban megküldte 

Szegednek azzal, hogy Szeged törvényható-

sága is intézzen hasonló feliratot a kormány-

hoz. A tanács az átiratot pártolókig terjeszti 

a, jimiusi közgyűlés elé. 

— Fél vaggon árpakása. Dr . Somogy 
Szilveszter polgármesterhez a belügyminisz-

tériumból az az értesítés érkezett, hogy a Ha-

di termény 3R.-T. iSzeged ivaros réssjére fél 

vaggon árpakását utalványozott ki. 
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Igazgató: VAS SAMBOR. Teíeíon í 1-9.5. 

Pénteken, szombaton é s vasárnap 

A legszenzációsabb műsor! 

Borzalmak az orosz életből. 
A kinemaíographia legnagyobb slágere! 

O r o s z l e á n y k e r e s k e d ő k . 
Nagy orosz dráma 5 felvonásban. 

A gyermek és leány védelmi liga által eszközölt 

felvétel, amely teljes valóságában t á r j a a n é z ő 

elé az orosz leány- és gyermek-kereskedelem 

borzalmait. 

Előadások pénteken és szombaton 5, 7 és 9 órakor. 

Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. 

A 9 órai előadás a nyári helyiségben tartatik meg. 

— Háborussegély a főgimnázium taná-

rainak. A városi tanács csütörtöki ülésén dr. 

Gaál Endre •bejelentette, hogy a szegedi gim-

názium igazgatósága azzal a kérelemmel for-

dult a tanácsihoz, hogy a városi alkalmazot-

taknak kiutalt háborussegély t 10.600 korona 

összegben a főgimnázium tanárainak is utal-

ja ki a hatóság. A tanács megbízta az elő-

adót, hogy állapítsa meg, kaptak-e a /főgim-

názium tanárai háborns-segélyl és részesül-

tek-e állami fizetésskíegészitcsben. 

— A szegedi ítélőtábla szüneti tanácsa. 
A törvénykezési szünet az Ítélőtáblán julius 
2-tól augusztus 27-ig tart. A szüneti tanács 
beosztása a következő: Jul ius 2-tól .julius 29-
ig: Elnök Mennyey László, a kór. ítélőtábla 
elnöke. Bírák Sarkady György, Sknltóty Ist-
ván, Junker János, Polgár Ármin dr. ju l ius 
30-tól augusztus 6-ig: Elnök: iMenn^ey László 
a kir. Ítélőtábla elnöke, augusztus "7-től aug. 
27-ig elnök iITubaesek Pál kir. Ítélőtáblai 1a-
nácselnök. Bírák: Tóth Aurél, dr. K i n d m 
Gábor, dr. Gerhauser József, dr. Marta (Sán-
dor. A fegyelmi és felülvizsgálati tanács te-
endőit a tör vénykezési szünidő tartama alatt 
a szüneti tanács teljesiti. A szüneti tanács 
birótagjai nak szabadságidejét a következőén 
jelölte ki az elnök: Tóth Aurél julius 2-tól 
30-ig 4 hét, augusztus 27-tól szeptember ilO-ig 
2 hét.. Sarkady György julius 30-tól szeptem-
ber 23-ig 8 hét, Sknltóty István julius 30-tól 
augusztus 27-ig 4 bét, Junker János julius 
30-tól szeptember 23-ig 8 hét, dr. iKindnis 
Gábor julius 0-tól julius 30-ig 4'hét, október-
9-től november 5-ig 4 hét; dr. Polgár Ármin 
junius 4-től junius 11-ig egy hét, julius 3-tól 
szeptember 3-ig 5 bét. Dr. Gerhauser József 
julius 2-től julius 30-ig 4 bét. Dr. Marta Sán-
dor julius 2-tól julius 30-ig 4 hét, augusztus 
27-től szeptember 24-ig 4 hét. 

— Nagy malomtüz Detíán. Temesvárról 

jelentik: Szerdán hajnalban tűzvész pusztí-

tott el Deltán egy virágzó és jelentékeny 

iparvá l la la tot , a Scheirich és Heldenw. inger 

r.-t. modern nagy malmát. A tűz. hajnali két 

órakor keletkezett és pár perc múlva olyan 

nagy kiterjedésűvé vált, hogy az egész ma. 

lomtelep lángten,genben állott. A dettai tűz-

oltóság nyomban, kivonult, de a tűz oly gyor-

san elharapódzott, hogy a malom főépületét 

és a vámőrlőt, a kereskedelmi malmot és a 

gépházai megmenteni nem lehetett. A tűz 

keletkezésének oka ismeretlen. A kár több 

millió korona. , 

— Három korona egy kiló hal. Bokor 

Pál polgármester-helyettes a csütörtöki ta-

nácsülésen közölte a tanács tagjaival, hogy 

a iSzegedi Halászati Társulat a Holt-Tiszából 

kihalászott lialak árát a következőkben álla-

pította meg: Süllő 4 korona, karosa 3,50 koro-

na kilónkint, az apróbb balak kilója három 

korona. A halat a piacon fogják árusitni. 

— Fényes kísérő műsor keretében kerül 
pénteken bemutatásra a A'orzó-moziban egy 

szenzációs tárgyú négy felvonásos dráma: 

az Orosz leánykereskedők. A leánykereskede-

lem minden borzalmát feltárja előttünk ez a 

nagyszabású ifilm, amely bepillantást enged 

a lelketlen lélek/kufárok titkos berkeibe. Az 

Orosz leány kereskedők minden egyes jele-

nete külön-külön leköti a szemlélőt és a maga 

valóságában tár ja elénk a veugerkák szo-

morú sorsát. Az Orosz leánykereskedők be-

mutatója iránt óriási érdeklődés mutatkozik 

a közönség körében. 

Használt és uj í r ó g é p e k mig a készlet tart 
kapható Kel ler i rógépvál la la tnál , Szeged 
Széchenyi-tér 8. Telefon 3 6 3 . 

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


