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Emésztés® gyengeség, vérszegénység, teVoványodés, sáoadtság, mlrfgybelegség*'fc, bőr*
kiütések, kelesek, furunkn'nsok esetetben a
fermészeles „Ferenc József" keserűvíz szabályozza a belek annyira fontos működését. Az
orvosi iudomónv számos vezérférfia m^aoySzSdölt arról, hogy a valódi Ferenc
Jézsel
viz hatása m'ndlg kitűnően beválik. Ksoható
gyógyszertárakban, drogériákban és fűszer*
fízletekhpn.
B.4
u u i m i i i IMV^.jtj' r-matgn1 w w . ^ y . m j ^ ^
— Arányi LaJ^s dalai. Érdekes kottafüzet hagyta
cl a sajtót. A r á n y i Lajos zenésítette mer. Szab o l c s i Lajos vallásos tárgyú költeményét a hagyományos dallamok felhasználásával. Érdekes, átgondolt munka. A kotta a szerzőnél kapható.
x Schiller, a nagy klasszikus munka közben
íudeg lábfürdöt vett. Ez okozta korai halálát
Ha ugy lett volna, mint V o l t a i r e , aki 90 éves
koráig élvezte a fenséges kávé-italt, bizonyára még
sok ertókes munkával gazdagította volna a világot. Cselekedjék hasonlókép és igyék naponta egy
rsészo, Meinl-kávét.

— Halálos 1 létet helyett életfogytiglani fegvhár.
Budapestről jelenlik: A múlt év májusában Urbán
Sándor 25 éves cipészsegéd i¡l egyilkolta Cold
Julin cselédleányt. A budapesti ! üntetőtőrvényszék
kötéláltali halálra ítélte a cipészsegédet. Felebbezés folytán m i tárgyalta az ügyet a tábla és
szándékos emberöléssel párosult rablás bűntettében mondotta ki bűnösnek Urbánt, akinek a büntetését életfogytiglani fegyházra szállította le. Az
ügyész és a védő felebbeztek.
— A rendőr és a részeg kocsis. Budapestről jelentik: Dömötör Károly kocsis részeg állapotban
a fővárosban a Park-uti telepen garázdálkodni
kezdett. Baksa János rendőr a kapitányságra
akarta kísérői, de a kocsis ellenszegült és megütötte a rendőrt. A rendőr kardot rántott, de a
kocsis kivette kezéből és eldobta. A rendőr erre
pisztolyához nyúlt, riasztó lövést adott le, do a
golyó eltévedt és a mellette álló Grosszmanu István lakatosinasnak a jobb sarkába fúródott. Dömötör Károlyt a lövöldözésre elősiető rendőrök
segítségével sikerült a kapitányságra előállítani.
Grosszmanut a mentők kórházba szállították, a
vizsgálat megindult
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x Járványok ellen legbiztosabb ördög Vince bora.
Ezek mindenkor fájdalom— 48 öngyilkosság, 144 sportbaleset. A Városok
— Rudna.y Gyula és Batthyány Gyula gről gyöVármegyék Mcntőegycsületének szegedi osztálya
csillapítótag hatnak, ugy
nyörű képei díszítik az Vf Idők e heti számát,
most terjesztette a tanács elé az elmúlt év második
amelyben Ilerczeg Ferenc uj nagy regényének
I
hogy életkedve isméi vázfeléről készült működési statisztikát. A kimuta- az Északi fény-nek folytatása mellett megjelent
szatér.
¡ás szerint a mentők julius elsejétől december
Kosáryné Réz Lola pompás elbeszélése, dr. Nagyíarmincegyedikcig 1710 esetben vonultak ki, negytornyai György érdekes és elmés orvosi cikke,
Minden gviVTySMrtúrbin knphatói V
vennyolc öngyilkossághoz, negyvenegy közlekedési
llarsányi Zsolt, Fala Tamás és Lyka Károly egybalesethez és 111 sportbalesethez. A többi beteg- egy cikke, gazdagon illusztrált beszámoló a taszállítás volt.
vaszi divatról és a vendégeskedés formáiról, több
— Kétezer darab postásrahát szállítanak a sze— Nyugdíjasok ülését Felkérik az összes nyug- elbeszélés és az U) Idők népszerű rovatai.
gedi
kisiparosok. A szegedi szabó kisiparosok al-*
díjasokat cs nyugbereseket, hogy 6-án, szerdán este
x Rádió, villany. Deutsch. Kárász-u. Tel 8-71. kalmi csoportja, amely állami munkák elvégzéséra
5 órakor a szokott helyiségben (Zöldfa-vendéglő,
— Az u] hóhér. Budapestről jelentik: A budaa Tűzoltó-laktanya mellett), okvetlen megjelenni pesti ügyészségre ma érkezett meg az uj hóhér alakult, G o m b o s István közbenjárására az el«
mult héten kétezer darab postás és katonai egyenszíveskedjenek.
kinevezéséről szóló döntés. Eszerint Kozarek An- ruha szállítására kapott megbízást. A nagyarányú
- — Vadászszerencsétlenség. Budapestről jelentik: talt, a régi idők ismert hóhérjának a fiát nevez- munkák nagy könnyítést jelentenek a nehéz helyKondoros községben F e h é r László ismert sports- ték ki állami ítéletvégrehajtónak. Kozarek hol- zetben sínylődő kisiparosok számára. A munkánap tesz esküt és rövidesen munkába is lép, kat már kis is osztották és a kétezer darab
man Varjut akart lőni ketrecben tartott sas madara
számára. A csőben lévő serét felrobbant, a csövet mert Balassagyarmaton már hetek óta vár egy formaruha rövidcsen elkészül.
halálos ítélet végrehajtásra. Ferenczy Pálnak, a
szétvetette és Fehér László balkarját csaknem tövig
z Del-Ka újrarendezett cipőkirakatai kellemes
szétroncsolta. A szerencsétlen embert életveszélyes családirtó kékbogdányi bognármesternek a kegyel- feltűnést keltenek. Jó minőség, olcsó ár és tartós,
mi kérvényét ugyanis a kormányzó elutasította.
állapotban a gyulai kórházba szállították.
ság — ez jellemzi a Del-Ka-gyártmányt Fiók:
Kárász ucca 14.
671
— Lövészet a baktói lőtéren. Március 21-én és
22-én 10 órától 22 óráig a helyőrség csapatai
M i n d e n k U l « n értesítés Helyeit.
a baktói harcszerű lőtéren éjjeli lövészetet tartanak, minek folytán 18 óra 30 perctől 22 óráig
Dr. BiedI Samu és dr. Cserő Edéné szül. BiedI Teréz gyermekei, az
a Szeged—sándorfalvai utat a közlekedés elöl elegész atyafiság nevében tudatják, hogy édesanyjuk, nagyanyjuk, dédanyjuk, testvérük
zárják. Március 22-én délelőtt 5 órától délután
16 óráig a helyőrség csapatai a baklói harcszerű lőtéren harcszerű lövészetet tartanak. A lövő
csapatok a lövészetet 11 óra 30 perctől 12 óra
30 percig félbeszakítják, mely idő alatt a sándorfalvai utat lezáró őrszemeknél gyülekező járművek cs emberek a lövő csapatok egy-egy e célra
éleiének 75. évében Szegeden, 1929 március 3-án reggel 7 órakor elhalálozott.
kirendelt embere kíséretében a sándorfalvai utón.
mindkét irányban egyidőben a lőtér lezárt részén
Temetése március 5-én délután fél 4 órakor lesz a szegedi zsidó femetó
át lesznek vezetve. A fenti helyekre 11 óra 30
cinlcrmébcl
perc után érkező a harcszerű lőtéren már csak
a lövészet befejezése után, délután 16 órakor
Nagy a bánatunk... cs csendes részvétet kérünk.
haladhatnak keresztül.
Gslringer Gáborné
Keleti Gvffrgvlke
dr. Bledl Samuaó
Balog László
— Gyorsirásl tanfolyamok. A Szegedi Gyorsírók'
sr. Deutsch Eieonora
Keleti Agneska
sz. Idwv Margit
Keloti mréné
Egyesülete
kezdő (fogalmazási) és haladó (irodai)
Meisl
lonácné
Relsz ludltka
dr. Cserö Ede
sr. BiedI fllicc
gyorsirási tanfolyamai csütörtökön nyílnak meg.
sr. Deutsch Berta
BiedI Endre
Keleti Imre
dédunokái.
Jelentkezni lehet az egyesületnél (Főldváry-ucca 2.,
dr. Helsr Sándornfi
dr Raisz Sándor
testvérei.
sr. Bledl Sári
menyei, vejei
Honvéd-tér 4., telefon 13-19.).
és unokaTcjei.
unokái.
— Eltűnt kislány. U n g v á r y ( P e t r o c s í k j ]
János dalköltő 10 éves Éva lánya a mult hónap'
19-én Kecskemétről Szegedre jött és azóta eltűnt,,
Külön villamosok a Dugonics-térről 3 órakor indáinak.
A kétségbeesett szülők kérik, hogy aki tud valamit eltűnt lányáról, jelentsék a rendőrségen.
x Kérje telefonon 300-asl vagy „Kéry-auióIaxU" sr«
— Elütötte a tocsl. Hétfőn délután hat órakor aj
dorozsmai országúton B a r n a Erzsébet cseléd-'
leányt egy teherkocsi elütötte. A szerencsétlen
leányt súlyos sérüléseivel a közkórházba szállít
tották. Állapota életveszélyes.
— Fcjbelőtle magát egy budapesti kereskedő.
Budapestről jelentik: A Király-ucca 76. száműi
házban van aulókellék- és gumijavitó üzlete Ger«
Angol
uri
Angol
uri
Férfi öltöny
g e l y Károly ötvenkilencéves kereskedőnek. KőZj
szabóság!
szabóság!
Gyermek
öltöny
vetlenül az üzlet mellett, az Eötvös-ucca 1. szánni
•JÜ3
Á t m e n e t i
k a b á t
házban lakik Gergely Károly családjával. Ma reg-«
Télikabát szörmegallérral
gel nyolc óra tájban Gergely Károly szobájából
Sealskin városi bunda
revolverlövés hallatszolt. A családtagok ijedteit
Angol
rohantak a szobába, ahol eszméletlenül, veresedi
Nő! szőrmés kabát
Angol
találták meg Gergely Károlyt. Mellelte a földönt
uri
szabóság!
uri szabóság
!
FérH mikádó
egy revolver hevert. A családtagok orvosokat hivJ
tak, akik megállapították, hogy Gergely Károlyi
fejét járta át a revolvergolyó és életveszélyes
sebesülést okozott. Az orvosok konzíliuma közbea
Gergely Károly meghalt Azonnal értesítették ai
rendőrséget, ahonnan tizenegy óra tájban bizott«
ság szállt ki az Eötvös-ucca egyes számú lakásba*
A rendőri bizottság megindította a vizsgálatot
m
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özv. BiedI Adolíné sz. Deutsch Róza
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