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— A béna katonákért. Begavári Back
.Bernát a miilt év végén 50.000 koronát adott
át dr. Cicatricis Lajos főispánnak azzal a rendeltetéssel, hogy ez az összeg a szegedi, esetleg csongrádmegyei illetőségű csonkított,
vagy béna katonák gondozására s előbbi foglalkozásukban, a jelenlegi testi állapotuknak
megfelelő ipari vagy mezőgazdasági kiképzésre, valamint a kórházból elbocsáttatásuk
után még szükséges gyógykezelés költségeire
fordittassók. Az ezzel járó teendőket a fiatalkorúak szegedi felügyelő hatósága vállalta el
és a Szegedi Jótékony Egyesülettel egyetértően az utóbi által fentartott fiatalkorúak foglalkoztató műhelyének telkén (Vásárihelyi-sugár ut 31. sz.) nagy műhelyt építtetett. Ebben
a műhelyben fognak kiképeztetni a csonkított
és béna katonák egy balkarján csonkított katona által, aki jelenleg Bécsben az InvalidenSchuleban már kiképzést nyert. IA szegedi illetőségű, bármilyen polgári foglalkozású
csonkított vagy béna katonák kiképeztetésük,
gondozásuk, esetleg gyógykezeltetésük végett jelentkezzenek hétköznap délután 4—6
óra között a fiatalkorúak szegedi felügyelő
hatóságánál (Dugonics-tér 13. sz., kir. Ítélőtábla, I. emelet 43. sz.)
— Demeter Lajos kitüntetése. A 3.
honvéd huszár-ezred századosát,
Demeter
Lajost, akiit ,a háboru ideje alatt a vezérkar
kötelékéibe helyeztek át, bátor és vitéz magatartása miatt a király a 3. osztályra viitézgi kereszttel tüntette ki. A kitüntetett vezérkari százados Kass János veje.
— Hir az orosz fogságból. Reiner Endre
mérnök, aki a háboru kezdete óta mint tartalékos tüzér hadnagy működik a ibartéran
és Przeimysll második ostroma alatt részt vett
a vár hősi 'védelmében, a vár •föladása alkalmával orosz fog-sáigba került. Az -eset óta ma
adott először Ihirt aggódó szüleinek ós sürgönyíb-em tudatta atyjával, dr. Reiner Mór
ügyvéddel, hogy Moszkvía mellett egy kis
városiban nyert mint (fogoly elhelyezést és
teljeís egészségnek örvend.
— Tábori levél a nyugati harctérről.
Egy németországi születésű szegedi rariaszszony rendelkezésünkre /bocsátott egy levelet,
amelyet bátyjla a francia harctérről küldött
neki a -napokban. Lakon iikuis rövidséggel,
minden áradozás nélkü-l a d j a benne tudtára
bugának, hogy megkapta a
vaskeresztel,
amint a németek általában nem a szó, de a
tett emberei. -A 'levél igy sz-ól:
— Utólag gratulálok a 'nevednapjára,
amelyre engem egy kellemes esemény emlékeztetett, azon a naipo-n nyújtotta át ugyanis
nékem az őrnagyunk a vaskeresztet.. Mintán
meg akartaim jegyezni annak a napnak a
dátumát, aláhúztam azt kis naptáramban,
amelyet hetek óta nem néztem m-eg és -akkor látom, hogy ép névnapodon ért ez a kitüntetés. Sajátságos találkozás!
Ez idő szerint megint sok a dolgunk a
f randákkal
és igy nehéz a rauunkámk, -de remélhetőleg lassankint ennek irás a végére
k. H. B. helyette* őrmester, 4. sz. bajor
honvéd ezred, 9. század.
— A fogadalmi templom építése. Balogh
Károly pénzügyi tanácsos a májusi közgyűlésen javaslatot terjeszt -elő a fogadalmi temrplom épitésének folytatásáról A vállalkozóknak a várossal kötött szerződése szerint
ugyanis az épitkezést május 1-től tovább kellene folytatni. A vállalkozók azonban beadványban bejelentették, -hogv nemi építhetik a
templomot tovább a mostani; munkáshiány
miatt. Ehhez a vállalkozóknak joguk is van,"
miután a szerződésben benne vari, -hogy háböru esetén mindkét fél a szerződést felbonthatja. Ennek ellenére az építést minden valószínűség szerint folytatni fogják, mert az építéshez szükséges pénz a város rendelkezésére

áll. A dolog azonban nem fog könnyen menni,
mert az építéshez ugyanis több mint háromszáz kőmivesre van szükség.
— Jótékoy hangverseny és mozi. 29-én,
csütörtökön nagyszabású jótékony előadásokat (tartam-ak a Korzómoziban. ,A szegődi zsidó nőegye-sület közreműködésével rendezik az
estélyt, hogy támogassák az egyesületet hramátaras -működéséiben. A -katonák j a v á r a -mindig sziveisen áldoz Szeged; hazafias társaid-a-lm-a s -u-gy látszik, ezúttal ás támogatja a nemes törekvést, aninál inkább, mert hisz csekély belépődíjért a legnemesebb élvez-etlben
részesül. Ugyanis a két óráig tartó műsor
szenzációs. Lesz han g verseny és mozi is.
Kliasszik-us zeneszámokat n y ú j t a n á k , pre-oiz,
"gondos előadásban. Csányi Mátyás karnagy
neve fényes garancia arra, hogy magas nívójú li-anigiverse-nyszáimok következnek. A vetített képek e-lsőranguak. iHároim előadást
tartanak, öt, hét és kilenc órai kezdettel.
— Elszámolás a footbalmérkőzésről.
A vasárnapi jót-ékonyicélu mérkőzésről, amelyet -a -cs. és kir. 28-i-k gyalogezred csapata a
SaAiK—KINIZiSI kombinált csapatával vivőit -meg, a rendező bizottság a következő
elszámolást -küldötte be nekünk: Jegyek eláTiusitásábóll befolyt J.3-89 K. Felülifizettek:
Dr. Somogyi Szilveszter pc-lgámiester 8,
Kr-eoe-k Józ-setf ezredes 20, Keiil-1 Elemér alezredes 10, bástyái Holtzer Tiviadíar 20, Pásztor Jancsika 5, összesen G4 K. Összes bevétel
te-hát 1.453 K, eibíböl lemegy a mérkőzés rendezése körül felmerült kiadásokra 110.25 K,
miarad tehát 1.342.75 -K tiszta bevétel, m-elyből -a temesvári M-áy. mraihely bevonult alkalmazottaik családtagjainak segélyezésére 330
K 49 fill., a v-aik katonák részére pedig 1.012
K 26 fill. jutott. A Szegedi Atlétikai Club
pályáját teljesen dijtalamil engedte át a
rendező bizottságnak.

Szeged, 1915. április 21.
— A Katolikus Növédő-Egyesület köz^
gyűlése. A Szegedi Katolikus Nővédő-Egyesület
rendes évi közgyűlését m á j u s 3-án, délután 4
órakor a városi széképület bizottsáigi termiében t a r t j a meg. iA közgyűlésen részt vesz
gróf Zichy Raif-aielmé, az Országos iKatholikras
Nő'védő-iEgyesülét elnöknője s kilátásba -helyezte megjelenését dr. GlaMfelder
Gyula
megyéspüspök is. A közgyűlésre a-z egyesület
tia-gjíaiit ez uton is m e g h i v j a a-z elnökség.
— Megérkezett a rézgálic-szátlitmány
Szegedre. A város kedden 30 hordó rézgálieot
kapott. A polgármester értesíteni fogja azokat, akik a rézgálicra előjegyeztek, hogy az
árut mikor vehetik át. A rézgálic méter-mázsája 27C korona, ami elég drága. A város
azonban olcsóbb áron nem tudta beszerezni.
A polgármester intézkedni fog aziránt, hogy
az -esetleg még -kapható rézgálieot olcsóbban
lehessen beszerezni.
— Gyógyító puskagolyó.
Newyorkból
irják: Az amerikai Egyesült-Államok had-ügy
minisztere elé érdekes találmányt terjesztett
be -egy newyor-ki mérnök. Az uj találmány
nikkel borítású puskagolyó,
amely azonnal
érzéktei-eniti a sebesültet és -egyúttal í-ertőtleniti a sebet. A golyó külső burkának két végén köröskörül bemélyedés van. Az első 'bemélyedés arra szolgál, hogy -oda fáj-daloimcsillapitó szert, a második pedig hogy fertőtlenítőszert helyezzenek el. E szereket zselatin burkolja, legkívül pedig parafinréteg-. Amikor a puskát elsütik, a csőben támadt meleg
folytán a parafinréteg leolvad és -csak a vékony zselatin réteg tartja az orv-osszereket. A
mikor a golyó a testbe behatol, a zselatin fö-1sza-kad és először a hegyénél levő fájdalomcsillapitó, majd pedig a vég-én levő fertőtlenítőszer ömlik szét a íőcsatornában-. Mint fájdalomcsillapító-szert scopolamint lehet a golyóra tenni, -mint fertőtlenítő szert pedig bármilyent. A feltaláló hajlandó találmányát valamennyi hadviselő nemizet részére ingyen átengedni.
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A hangverseny műsora:
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Verdi: Nagy ábránd a „Rigelettó" c. operából. Előadja: Wilhelm Jaroslav fuvolaművész.
Puccini: Musett keringő. Zongorán előadja: Csányi
Mátyás karnagy.
Pedarewsky: Concert Mazurka. Előadja: Schoft
Gyula xylofon művész.
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nagy dráma 3 felvonásban.
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Dráma az őserdők mélyéből.
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@ Előadások 5, 7 és 9 órakor. :-: Rendes helyárak. ®
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