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lennénk, mint tehetnénk. Lehetőleg azoknak
a névsorából állítottuk össze az adományé
kut, akiket láttunk vinni, vagy .akik mondták,
hogy vinni szoktak, ha azonban tévedésből
olyanok is lettek felszólítva, akik csak rábeszélésnek engedve, nem jószántukbói írták
alá, az nem kötelező, az ne adjon, aki nem
szívesen teszi, csak az, akinek örömet okoz,
ha ily kis áldozat árán felderíti az arcát
azoknak, akik mindent áldoznak érettünk,
életet, testi épséget és akik oly hálásak ezért,
mintha alamizsnát kapnának. Csak ázt óhajtanok, hogy mindenki legalább egyszer menjen a katonai.kórházakba az adományok felosztásához, ha van szive, többször is el fog
menni. Látjuk az ápoló úrnőkről, mily önfeláldozással szentelik összes idejüket a nemes
célnak, aki pár napig bejár, annak nincs türelme máshol, csak az ő betegei között s azon
kívül, örökösen megadóztatják magukat, minden jóval elhalmozva betegeiket. Husieves,
becsinált, sült csirke, sütemény stb. Az
uzsonnaosztás az összes katvmá kórházakban
kedden megkezdődik. A jelentkezőket szívesen fogadjuk. — Ujabban ismét jelentkeztek,
idősebb Aígner József 100 korona adománynyal, Arany Károlyné, Bach Jenőné, Eisenstadter Róbert, Her-czl Lajosné, dr. Holló Sámáné, Ho'tzer Dánielné, Kauímann Sándóriié, Kohti Mórné (bőrkereskedő). Lányi János, iMalina Oyuláné, Mellis Lajosné, Pálmai Zsigmondné, ifjabb Pászthy Kálmánné,
Polgár Lászlómé, Reck Iván né. Vadász Sándorné. és Vészits Lajosné.
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Telefon 11-85.

ozsonéral akarják megörvendeztél ni a sebesülteket, azt az esetleges összetorlódó:: elkerülése miatt telefonon előre bejelenteni szíveskedjenek. Telefon szám 11—14.
UaBBBBBBBBaBaaaBBaaBBBBBBD9aBSBBBSaasaBBl>l>Baa3B9,-.l»
t>
a "1 u n

0000

r

b »

— A szegedi munkaközvetítő működéseA miuinfcaiközvetitő Ibizofts ágnál október 25tőil -november 8-ig amm'kát keres-eít. ,23 házicseléd, 13 asztalos, 17 kereskedelmi irodai alkalmazott, 14 kőműves, 10 napszámos, 11 fölidmisniMis, 12 (különféle szakimunkás, 8 üzleti
alkialimaizett, 7—7 feikat-cs és szolga-, 6 varrónő,
4 gépész, 3 szabó, továtbhá házi-leány, ács,
molnár, naészárcs, gyári munkás, raktárnok,
mohadfikus 2—"2 és gazdasági cseléd, kefekötő,
Eredeti helyszíni felvétel.
i'- ' .mninnkás szűcs, bádcigíi 1—1, összesen
K-J. iEilhelyezést nyert 16 -napszámos, 18 szolga. stih., 9 háai-e®e.léd, 8—8 asztalos-és ópüilet• i ! ••, 6—6 kere-ikedeliini irodai alkalmazottvvrró-ő, 4 igéplLkáiR s, 3 -zabó, 2—2 gazd-a- ági c-s-e léd, fűtő, gépész, üzlet! alkalmazo tt,
kovács, végül li—1 igyeripeklk-ertósznő, -szűcs,
üvugcis, káilyhakészitő. Budapestre földmunkára 42 munkáit -közivetitett- -a bizottság, otthoni munkát 50-nek adott. Az elhelyezettek
Dráma 3 felvonásban.
száma 185.
— Adományok. Az ujszegedi vakok intézetéhen. elhelyezett- -VIII. számú tartalékkórház sekesüiltjei részére -a következő adományok érkezt: fc: Beregi Lajos 1 kg. kockacu- • aaaaaEiiaiaisxiiEiiisRBaaBRasxiisaBBsnBaaBeaaafaxfiaasxssn
kor, Reiite-v Lipót 10 K -készpénz.,A F-ekőtanya-i •H-adsegélyező -Egyesület 40 párna huzattal, Mihály,kov György törzsőrmester 7 ing,
4 v'-ó nadrág, 1 csomag olvasni való, Csongrád vármegye kir. tanfelügyelőség Szentes
87 párna 97 huzattal, dr. Szivessy Lászlóné 7
karfeilkötő, Reöck Mivánué egy bordó alllma,
May (Gyula 12 ing, 10 alsó nadrág, 5 köpeny,
Sc-hw-artz Hmri'kné 6 ing, 6 ia;lsúnadrá.g, 12
zsebkendő, 12 pár papucs, 300 cigaretta, N.
N. 300 cigaretta, -Felebaráti Szeretet Szövet• 'g Szeged 4 párna ,8 huzat, 18 zsebkendő, «saaBBBni«BBBaBBBBBB«BBBaaBBaaaBaBBBaaBBBaa»a»G|BaB»a
egy < -aina-g Lépés, Alexander 'Laje-sná 40 cigaretta, -Szélika Istyáiiu-á és ,ParM Pál 140
^ Paitzaw.r Mifcsáeé 33 ozsonma, dr.
>' " k !.••••' -né 40 ov - un.-i. D-omán Mátyásáé 50 oizs' -BP-a, iH< Itzer íEmil-né 50 ez- on.n-a, dr.
Sciireiher FiMapmé. 50 u • .ara, Glück-tih-ü
Laje-v 22 fésű, ifj. Sdhlésimgcr Mór egy sft\ ,-g cukor, Patzauer Miksámé egy üveg .rum,
K b s -Arnold 10 csipke függöny. Schlesi-nger
Mór 5 kg. 'kocka cukor, Rókusi Tauiténők 100
(•.•mrna, dr. Bi-edl -Samu 100 czsonn-a, .Bokor
Pál né 2 párna, 4 ihuzat, 2 k-at felkötő, iHadsególyező bizottság 30 a'són rdrág, 10 pár papucs, Gyére Má-rt-onmé 100 -pár -viHi é? 300
cigaretta, dr. Tóth Gyulámé 10 ing, 2 pár harisnya, Bartcs-né 4 ing, 1 a lsónadrág, 1 duninabéj, 2 párnahuzat. Domán iMiiklós- 300 eé-g-aretka. Felkér továbbá ibenmünkot- a- kórház
vezetősége armaik a -közlésére, miszerint a
kegyes adományozókat felhívni, hogy akik
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MŰSOR:

KEDDEN: P é l h e l y á u L k i é ; -il;jusáigá előadás. Vmáz'>kermg6l Opeiv-i.
SZERDÁN: D -zái-litMí hrty-árakkrl -először. Szerelmeskedés.
Vígjáték (Púm tl:::n
3
b-m.)
CSÜTÖRTÖKÖN: Lcszáifitól; tln 1 várakkal. Először. Ezüst pille. Énekes játék, (Páros
V»-as.)

PÉNTEKIEN: Leszásílitett betyárok .a-i
másodszor. Ez üst pille. Ivekre játék. (Páratlan -/a-c&j
Két bemutató. A színházi irod.i félen ti:
Két érdekes újdonsággal szolgál ;tsu a iuten a sziinház. A •errendbeu első Schnitzler
Arthurnak, az ujabb német irc-dah-m egyik
legizmosabb tehetségének
Szere! rneskedés
(Li,belei) ci-mii szinmiive. Kedves, poétikus
történetet tárgya,1, Schnitzler-témája a,zza!l: a
sz-eretetreiniéltósággail, amely eddigi uiilnkáit
is népszerűvé •tette. - Újdonság korában nagy
feltűnést keltett, mert a diák-történetek
sorából is ki tudott- válni. A társulat ijeiva
•ereje saerepel benne. Bámki Judit, N;;gy Ke
z-Pi, Gazdy Aranka, Körmendy, Matá.ny, Szegő. M-a:tán.y és Körni-endy 'két egyetemi hallgatót játszanak, Nagy Erzsi a grizett ala:.-ját teszi rokonszenvessé, Bén'ky Judit hckivi lágfaló szerelmes kis lány. Az < iőadás -nii••nél -tökéletesebbé fétélón fárad most siürii próbákkal? a társulat.
A másik újdonság Az ezüst pille, énekes
-bohózat, amelyeit a s&áaötiLeitü Gábor A-nxlo:dolgozott át miajgyar színre, sokat adva hozzá
a saját témájából -is. Beimpás mteséjii, eleven
pergésü -darab. Folytonos derültségben tartja
a .közönséget s nincs -iná-s igénye, minit hogy
•egy ©s-tén át mulatta.-so-n. .Scilyimossy egy papucslhőst jártszik benine, -fefliesége Miklós iy
'Margi-t. Déry Rózsi és -Koliári Klári hakfisekeit- játszanak. Déry Rózsii -a tudósi alakító
Matánynyai 'ritka hatású t-ánckuplék-ait- admaík elő és t-á-ncolnialk el. G-nletta tipikus pesti
fiskális, Ungvári képviselő, -Békési pedig detektív, aki mindent elront. Mindkét előadás
jegyeit -árulja -már -a nappali pénztár.
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Főüzlet: R e f o r m á t u s
piaSota.
Fióküzlet: Kossuth Lajos-sugáruf 1.

140 széles cósztiim szövete ; .
80 széles finom pargetek . 6 8
a Lepedő és fehérnemű vászon .
Divat bársonyok
Pargett és flanel pongyolák
Cloth alsó szoknyák
Pargett és flanel női blúzok
Parget leányruhák

. K 2-<- 8 K-:g j
fillértől 80 fillérig
. K 13-íól K 24-ig
. . K úStl
K 5*—
K I -90
lí 3"—
K 1'50-töl K 3-ig

Néi kötények K 1'50-tőI KI-'90-ig
Trico alsó ingek, nadrágok, szveterek, érrnelegitők,
hósapkák, keztyük, harisnyák, férfi és női divatcikkek
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