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solt kerti gazdálkodás lehetősége is felér egy 
kisebb fzetósrendezéssel, sőt, bizonyos szem-
pontból tul is szárnyalja azt. A kerti gazdál-
kodás másik értékes oldalát abban látom, 
bogy a sápadt, vézna városi gyermekeik, akik 
az egész belet .fülledt szobákban ós levegőtlen 
iskolatermekben töltötték, most végre kike-
rülnek szabad, tiszta levegőre és egy kissé 
isót erőlhöz jutnak. Remélem, bogy a váro-
sok az esetleg felajánlott földeket lehetőig ki-
es, szemet is gyönyörködtető s amellett a 
várostól nem túlságosan messze fekvő vidé-
ken zemelik ki, bogy ilyenformán kiránduló-
helynek is kellemes legyen. Különben ugy 
tudom, bogy javaslatommal parallel a .föld-
mi velésügyi minisztérium is hason 1 ó akciót 
indított. 

— A citrom karriert csinál. Igen, nyájas 

olvasó, ia citrom is. a kellemes illatú, de sa-

vanyu, sárga citrom, a narancsnak nevezett, 

ma már ismereien gyümölcs legközelebbi 

testvére is belépett azoknak az árucikkeknek 

sorába, almelyek szédületes karriert csinál-

tak és csinálnak a háború alatti. Egyszer már 

— az olasz háború kitörése idején. ,— tett erre 

irányuló kísérletet és az akkori viszonyok 

között sikerült is elég szép .karriert csinálnia. 

Azonban megbukott és egész a mai időig nen, 

is tudtunk ugy ránézni, mint akiről sejtjük, 

bogy a közönségesnél .nagyobb képességet 

vannak. De 'bün büntetlen nem marad: ma 

már kénytelenek vagyunk beismerni, hogy 

súlyosan téveltünk. Ugyanaz .a fentirt citrom 

amely a mult héten még 20—22 .fillérnyi ér-

téket képviselt Szegeden, ma már 56 fillér. 

Ötvenhat, jó érteted, ó! nyájas olvasó. Azért 

hát ne csodálkozz, ha holnap uj .gazdaggal 

találod szemben magadat. Valaki milliomos 

akart lenni .rövid idő alatt: valaki melliomo® 

| lesz. És ez tiszteletreméltó törekvés, ezért bál 

] csak nyisd ki ökölbe csukott kezedet, ó! nyá-

jas olvasó; jámbor polgártársam. 

— A hatszor kitüntetett honvéd. A P. H. 
irja: Vidov Zakariás sárafalvi illetőségű 
harminchat éves népfelkelő, a szegedi 5. hon-
véőgyalogezred szakaszvezetője, még a há-
ború kitörésekor bevonult katonai szolgálatra 
Azóta valamennyi harctéren megfordult és 
kiválóan vitéz magatartásával mindenütt 
nevet és elismerést vivott ki. Több .izben meg-
sebesült, mert mindenkor életveszedelmes vál 
lalkozásokban vett részt. Legelőször a galí-
ciai harcvonalon sebesült meg. Azután t Kár-
pátokban harcolt, .ahol szintén megsebesült, 
Przemyslnél orosz ifogságba esett, onnan 
azonban megszökött ós egy német csapathoz 
került. Majd egy őrjárathoz csatlakozott és 
ettől elválva hétszer egymásután behatolt az 
ellenség állásaiba és mindannyiszor egy-egy 
gépfegyvert zsákmányolt, iAz utolsó gépfegy-
ver zsákmányolása alkalmával az ellenség 
valóságos golyózáport zuditott rá, ekkor egy 
lövés meg is sebesítette. Ez alkalommal tün-
tették ki a német vasikereszttel. Ezenfelül 
még az arany, a nagy ezüst, két kis ezüst és 
a bronz vitézségi érem is ékesíti .a mellét. Báró 
Hazai Samu honvédemi miniszter Bukoviná-
ban csapatszemle alkalmával az egész ezred 
előtt személyesen megdicsérte és kézszoritásá-
val tüntette ki. Ferenc József király halálakor 
az a kitüntetés érte, hogy ezrede őt küldte a 
király temetésére Bécsbe. Onnan hazajövet a 
herceghalmi vasúti katasztrófa alkalmával, 
aíhol Tkallóczy szerbiai kormányzó halálát lelte 
Vidov is megsebesült, de ezt a sebét már kihe-
verte s a legközelebbi .menet század dal mint őr-
mester fog visszatérni >a b arc tér re. 

— Hol veszik át a rekvirált lisztet. A 

Szeged területéről rekvirált lisztet eddig tud-

valevőleg a Hitelbank raktárába kellett be-
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Szerdán és csütörtökön 

ffledgyaszay Vilma 
első szereplése a filmen 

Kivé ó ! Szenzáció! Izgalmas! 

A legjobb magyar film. 

F e l j e t e s z W á n / á n y . 
Társadalmi dráma 4 felv. Rendezte: Kertész Mihály . 

Minden előadáson bemutatásra kerül 

a Koronázási film II. rész. 

Előadások 5, 7 és 9 órakor. — Az előadások pontosan 

kezdődnek. 

szállítani. A Haditermény részvénytársaság 

szegedi kirendeltségével kötött uj megállapo-

dás értelmében a Szeged területén rekvirált 

lisztet ezentúl a Sdhweiger-féle sütöde Petőfi 

Sásdor-sugárut 23. sz. .alatti helyiségében ve-

szik át. Az ellenértéket a város főpénztára fizeti 

ki a feleknek. 

— Éjjeli rablótámadás a feketeszéli ka-
pitányságon. A rendőrségi sajtóiroda közli: 
Ez évi január hó 8-án éjjel két ismeretlen 
egyén bezörgtett ördög József 76 éves föld-
műves feketeszén kapitányság .2. sz. alatti 
tanyájára. Az ismeretleneknek maga a .gazda 
nyitott ajtót. Alig nyílt ki azonban az aj.tc, 
a két idegen dorongokkal nekiesett a gazdá-
nak, aki a ifején súlyos sérüléseket szenvedett, 
A 'támadók, miután a gazdával végeztek, be-
mentek a házba, ahol ördög Józsefnénak es-
tek és fojtogatni kezdték. A zajra felébredt 
ördög József 40 éves fia, Imre is, aki szembe-
szállott a támadókkal. A harc hevében ő is 
megsérült, A dulakodás zajára, valamint ör-
dög József segélykiáltásaira felébredtek a 
szomszéd tanyák lakói, mire a két rabló, 
anélkül, hogy valamit elvibetett. volna a 
házból, jónak látta elmenkülni. ördögök mé& 
az éj folyamán jelentést tettek az esetről a 
rendőrségnek, amely keresi a tetteseket. 

— A rézgálic. Néhány nappal ezelőtt Bokor 
Pál helyettes-polgármester tanácsi referádá-
ja alapján közölte a üélmagyar ország, hogy 
rézgálioot e hó 31->i.g lehet előjegyezni Len-
gyel István <tb. rendőralkapitánynál. A pol-
gármster most azt közli velünk, hogy a róz-
gálie biztosit ására vonatkozólag tett hatósági 
intézkedések megváltoztak. Ezek szerint réz-
gálioot szombattól kezdve lehet előjegyezni 
a javadalmi hivatalnál, február 15-ig. A 
szőlőbirtokosok holdanikint 16 kilogramm 
réagálicra tarthatnak igényt. lAz előjegyzett 
rézgálic kilójáért az előjegyzéskor le kell .fi-
zetni három koronát. Ha a rézgálic többe ke-
rül kilónkint 3 koronánál, a különbözetet a* 
átvételkor tartoznak megtéríteni a tulajdo-
nosok. 

— Fcloidta a miniszter a rekvirált szénát, 

A mult óv szeptemberében megirta a Délma-

gyarország, hogy a tanyákon katonák jártak, 

.akik a szénakészleteket lefoglalás céljából ösz-

szeirták. A Milkó Vilmos és fiai cég ez ellen 

panasszal élt a polgármesternél. A polgár-

mester a .panaszt a földmivelésügyi kormány-

hoz terjesztette, amelyre szerdán érkezett meg 

a miniszter válasza. A leiratban értesiti a vá-

rost a földművelésügyi miniszter, hogy a le-

foglalást hatályon kívül helyezte, .mert a ka-

tonai parancsnokságnak a polgári hatóság be-

leegyezése és tudta nélkül nem volt joga össze-' 

irást foganatosítani. 

— Villamos baleset. Január 9-én déli fél í 
órakor a Kossuth Lajos-sugárut 44. számú 
ház előtt a rókusi állomás felé haladó egyik 
villamoskocsira Hajnal Ferenc 17 éves cipész-
segéd menetközben felugrott. A lépcsőn azon-
ban megcsúszott és leesett. Fején szenvedett 
életveszélyes sérüléseiket. A közkórlházba szál-
lították. i 

— Nyilvános elszámolás. Varga Borbála 

háborús verseire, melyeknek tiszta jövedelme 
tudvalevőleg a Felebaráti Szeretet Szövetség 
által létesiitendő Hadi özvegyek és Árvág 
szegedi Otthona javára volt szánva s e ói-
mén eddig 706 korora 46 fillér folyt be a szö-
vetség pénztárába, — felülfizettek a .követ-
kezők: Várnay L. cég nyomatási költségek 
részbeni elengedése cimén 20, Teimer Broniaz-
láv, Regdon Kálmán, .Láng Ottó, Pataki Já-
nos, Löwinger Jakabné, Weisz iMórné, Schwei 
ger Inci, Fodor Ilonka, Torlai Arturnó, Si-
mich N., Kőváry Ottó, Meák Gyula, Gereu-
tsér Róza, Reök Iván 1—1 korona, N. N. 24 
fillér, Kelemen íMórné 22 fillér összesen 34 

- a B i 
gj^aai 


