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Kórházban apoltaik1 gyoniorbaj* miatt , kijár-
hatott a kórházból a városba, ahol egy pin-
cérleábnyal megismerkedett, aki t megszere-
tett és feleségül is akar t venni. A szülei nem 
egyeztek bele a házasságba és .a leány, aki 
ezt megtudta, kijelentette szerelmesének, hogy 
házasság nélkül is szeretni fogja. Podma-
riiczky Endre, miután búcsúlevelet irt a leány-
nak, végzett magával. A golyó, amelyet ha-
lántékába lőtt, az agyát szétroncsolta. Holt-
testét Budapestre szállították. 

— A szombat reggeli vihar. Pár napi 
tikkasztó forróság után szombat reggel nagy 
zivatar volt a városban. Eleinte lassan per-
metezett az eső, majd zuhogó zápor követke-
zett, közben dörgött és villámlott. A város 
környékén több helyen lecsapott a villám, de 
emberéletben az eddigi jelentések szerint nem 
okozott kárt. A zivatar a villamos-vezetékben 
bajt okozott és emiatt üzemzavar állott 
elő. A villamos áramot szombat délelőtt nem 
lehetett használni, délutánra azonban meg-
szűnt az üzemzavar. 

— Hunyadi Emil, az -országos hirü és 
Szegeden népszerűvé vált kabarémüvész t a r t j a 
m a este a Belvárosi Kabaréban buesufeUéptét. 
Magánszámaival, valamint a darabokban ki-
tűnő partnerjaival: Viola Gizával és Árnyai 
Károllyal együtt már eddig is kivívta magá-

DNAK ial közönség, ie^messzebbmenőf itet,SZŐKÍ-
TI yilvánitását. de amit vasárnap este fog pro-
dukálni, azt leírni nem lehet., látni kell. .Tói 
teszi mindenki, ha jegyét előre megváltja a 
Pető-fél© tőzsdében. Az előadást kedvezőtlen 
időben a Tisza-szállóban tar t ják meg. 

— A Szeged-Csongrádi takarékpénztár 
ezúton tudat ja t. ügyfeleivel, hogy hivatalos 
éráit hétköznapokon folyó hó 15-től kezdve 
szeptember 15-ig d. e. fél 9-től 12 óráig és d. 
i< 3—4 óráig t a r t j a meg. 

— Gutenberg-ünnepély. A szegedi kőnyv-
fomdászok szakegyesülete vasárnap délután 

5 órakor az ujszegedi Vigadó nagytermében 
> vutanberg-iuinepélyt rendez. Lesz kabaré és 
tánc. Belépődij 2 korona és 40 fillér vigalmi 
adó. Az ünnepély igen impozánsnak Ígérke-
zik. A tánc este 8 órakor kezdődik és bizo-
nyára a záróráig tar t . 

— Agyonlőtt szökStt katona, A Magyar 
Távirati Iroda jelenti: Nagy István vadász-
katonát szombaton szökés büntette miatt , a 
rögtönitélő bíráskodás alapján hozott ítélet 
követk eztébeu agyonlőtték. 

— Idény újdonságok. Kész női* és 
l e á n y felőliek, blúzok, aljak, ruhák, aisók, 
selyem trikó kábátok és blúzok. Mérték szerint 
készülnek elsőrendű kivitelben felöltők, kosz-
tümök, aljak stb. mérsékeltáron! REMÉNYINÉ 
divatháza és divatszalonja. Szeged, Széchenyi-
tér 2. (Főposta mellett.) 

— Katonaszökevények az újvidéki rend-
őrségi ellen. Újvidékről:irják, hogy a rendőrség 
rátalált a r ra a bűnszövetkezetre, amelyet ka-
tonaszökevények alkottak az újvidéki rendőr-
ség elpusztítására. A rendőrséget névtelen 
feljelentés vezette a bűnszövetkezet nyomára, 
amely Újvidék környékén bandában szervez-
kedve élt és a vezérük Létics Platón volt, 
Létics Vászó újvidéki milliomos földbirtokos 
iia. A rendőrség a névtelen följelentésből 
megtudta, hogy julius 7-én az esti órákban 
nagy vacsorát rendeznek Léticsék és a va-
csorán jelen lesznek a katonaszökevény Lé-
tics-fluk is, Amikor a rendőrség a szálláson 
megjelent, észrevette, hogy az asszonyok és 
gyermekek jeleket adnak. A rendőrök behatol-
tak a lakásba, ahol a teritett asztalnál sokan 
ültek, többek között egy újvidéki törvényhar 
tósági bizottsági tag is, de a Létics-űuk nem 
voltak jelen. A rendőrség az udvarom kutat-
n i kezdett és a trágyadomb helyén kényelme-
sen kiépített fedezékre bukkantak, amelyből 
megadást jelezve, két kéz meredt elő, a Létics 
Platón keze. Megláncolták és azután vallott 
a katonaszökevény. Elmondta, liogy Zanbauer 
kapitányt el akarták pusztítani, de az elpusz-
títást szavazattöbbséggel későbbre halasztot-
ták. A rendőrök egy pajtába zárták Léticset, 
aki dacára, hogy bi'incsbe verték, megszökött, 
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Vasárnap 

Nagy detektív dráma 

vészjel 
detektiv sláger 4 felvonásban. 

Szombaton és vasárnap este 9 
órakor mozgóképelőadás Is lesz 

a téli helyiségben 

Előadások pénteken és szombaton 
5, 7 és 9, vasárnap 2, fél 4, 5, 7 és 

9 órakor. 
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Csak egy napig, hétfőn: 

Repríz! Repríz l 

A Phőnix-Viimgyár nagy 
szenzációja 

rejtelmes történet 4 felvonásban. 

A főszerepben: 

g. 

Előadások 5, 7 és 9 órakor. 

Rendes helyárak. 

Az őrizetével megbízott M'dics Bogdán rend-
őrségi altisztet, akit azzal gyanúsítanak, hogy 
Léticset megszöktette, letartóztatták. A ka 
tonaszökevények ügyében szigorú vizsgálat 
folyik. 
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Terméskilátások 
Szeged határában. 

(Saját tudósítónktól.) Szeged népét a 
szegedi batár sohasem látta el kellőkép gaz-
dasági terményekkel és igy érthető, hogy 
az ötödik háborús évben erős az érdeklődés 
aziránt, hogy tulajdonkén milyen eredményű 
lesz az idei termés akkor, amikor már úgy-
szólván minden kiporciózva, makszimáivá ke-
rti! a fogyasztó közönség elé. Szegedre a 
termények szállítása gyorsan és eredménye-
sen csakis a környékből történhet, mert tá-
volabbi vidékekről az engedélyek és szállítási 
igazolványok megszerzése, a vasnton való 
szállítás stb. mind olv körülményes ügyek, 
amelyek az ellátás gyorsaságát és bizton-
ságát csak hátráltatják. A helyi kereslet 
élénksége tehát minden terménnyel szemben 
indokolt. Mindenki igyekezik minden lehető, 
különösen befőzés utján eltartható terményt 
beszerezni, mert az igen szűkösen kimért 
adagok és magas-húsárak mellett a jövő őszi 
és téli idény egy csöppet serh mutatkozik 
kedvezőnek. 

Szeged határában az idei termés, bele-
értve a kalászosokat, kapásnövényeket és a 
gyümölcshozamot is. jó közepesnek mondha-
tó. A buza, árpa, zab minőségi és mennyiségi 
hozama meglehetős eltéréseket mutat. Több 
helyt gyenge, panaszos. Takarmánybőségrőli 
sem igen lehet beszélni. Sőt a gazdák meg-
lehetős aggodalommal tekintenek a gyűjtési 
elé. Talán a kukoricaszár mennyisége .fog 
némi enyhületet nyújtani, mert a kukorica 
eddigi állása igen jó. A jó! gondozott tengeri 
eléggé bőséges hozamot igér. Az elég gya-
kori esőzések pedig a határban valósággal 
dúsan varázsolták a zöldjében álló termé-
nyeket. Burgonya, báb, kel és káposzta, pa-
radicsom. répa. takarmányrépa mind igen 
szépen fejlődnek és a földnek kapavágásnyi-
ra még nem volt alkalma kiszáradni, ugy, 
liogy most már, ha az esőzés megcsappan 
is, a talajnedvesség jó időre elegendő ne len-
ne. ínséges esztendőnek tehát nem lehet 
nevezni az idei évet, ha drága is az ára min-
dennek. És Szegeden, reméljük, iha a háborús 
intézkedésekkel kapcsolatban nem is fognak 
dúslakodni az emberek, éhezni sem fognak, 
Különösen nem azok. akik éléskamaráikat 

rckeznek eltartható és szárított főzelék-
félékkel is jól felszerelni. 

Á szegedi piac most már egészen a nyári 
termények gazdagságával áll a fogyasztók 
rendelkezésére. Hetipiacos napon bevonul a Z 
egész környék mozgatható népe és különö-
sen gyümölcsökben: barack, szilva, alma', 
körte a kínálat igen élénk. Az árak azonban 
ennek dacára elég magasak. Tiillépík a mak-
szimális megállapítást. Itt emiitjük meg, 
hogy a szegedkörnyéki kiskert-gazdaságok 
igen szépen fizetnek és erős a remény, hogy 
a jövő évben a családok élelmezése és ellá-
tása terén ez az életrevaló vállalkozás még 
nagyobb mérvben fog kifejlődni, ami a köz-
ellátás szempontjából felbecsülhetetlen. 

A Szegedet körülölelő községekből és 
városokból nyert tudósításaink sem mutat-
nak elszomorító képet. Dorozsmán az elmúlt 
havi hűvös időjárás a konyhakerti veteini-


