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1. Ebv Idegbeteg fiatalember 
éjszakai teletonbetyárkodása több szegedi orvossal 
y '(A Délmagyarország munkatársátólTöbb 
szegedi orvosnak kedden éjszaka kellemetlen 
órákat szerzett egy elzüllött volt banktiszt-
viselő. A jó családból származó fiatalember 
a késő éjszakai órákban telefonon, majd sze-
mélyesen súlyos betegekhez hivta ki az orvo-
sokat Egyik ismert szegedi nőgyógyászt pél-
dául a Margit uccába invitálta ki azzal, hogy 
felesége súlyos beteg. A megnevezett házban 
milsem tudtak a nagybetegről, de az orvossal 
megjelent fiatalembert ismerték. Tudták róla, 
hogy nőtlen és azt is, hogy súlyos idegbeteg 

A telefonon kihívott orvosok még rosszab-

» bul jártak. Néhányan a város végére rohan-
tak ki, hogy egy állítólagos nagybeteget orvosi 
segélyben részesítsenek. 

A kellemetlenül rassz vicoeket elkövető 
fiatalember később a közkórházban, is meg-
fordult Ott mindenáron felakarta magát vé-
tetni, majd olyan zavartan viselkedett, hogy 
az ápolók kiutasították a kórház épületéből. 

A felültetett orvosok szerdán délelőtt a 
rendőrségen is panaszt tettek. A rendőrségen 
már tudták, hogy a fiatalember idegbeteg. 
Beidézik a rendőrségre és szükséghezképest el. 
járást indítanak ellene. 

e s é r k e z f e k i S ^ S J E E ? 
R É"va№peiiyek, ruhák, №ok, Eiivafszövefek $№. sfb. 
^értéfc szerint rendelésre saját és hozott keimébSB Is 
sísorangu kivlteiben, legolcsóbb árban készíttetnek. 
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fj női íelö'ío áruháza Szeged, Széchenyi tér 2. sz. Főposta melleit. 

Híreik 
¥ 1 1 , 7 Csütörtök. Rím. kath. Aqu. Tamás. 

' • Protestáns Tamás. Nap kél 6 óra 
50 perckor, nyugszik 5 óra 53 perckor. 

A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—1-Ig. dél-
után 4—7-ig. A múzeum nyitva délelőtt 10—.ysl-ig, 
délután zárva 

Egyetemi könyvtár (központ! egyetem I. eme-
(fit) nyitva d. e. 8—l-ig, d. a S—7-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Letnzinger Gyula, Horváth Mihály ucca 9. 
IfTel. 352.) Moldvány Lajos, Újszeged, Vedres u. 
I. (Tel. 846.) Nyilassy A. b. Kiss Lajos, Szilléri s.-ut 
II. (Tel. 1549.) Salgó Péter, Mátyás tér 4. (Tel. 296.) 
Frankó Andor, Dugonics tér 12. (Tel. 793.) 
Zakár örökösök, Valéria tér 1. (Tel. 695.) 

— A Dogonlcs-TársasájJ árvlzünnepélye. A Du-
gonics-Társaság az árvíz 50-ik évfordulója alkal-
mával a városháza közgyűlési termében március 
2-én, kedden délután 4 órai kezdettel emlékünne-

pet rendez. Az ünnepély műsora a kővetkező: 
•Elnöki megnyitó. A szegedi árviz országos vonat-
hozásban. Beszéd, tartja dr. G l a t t f e l d e r Gyula 

saiiádi püspök. Ünnepi beszéd. Tartja gróf 111 e-
be l sberg Kunó. Ünnepi óda. Irta J u h á s z 
• iyula, szavalja F ő i d é n y i László. A szegedi 
írviz 8 az irodalom. Előadja dr. Dézs i Lajos, 
i Ferenc József Tudományegyetem rektora. Árvizi 
• mlékek. Felolvassa Vigh Gyula ny. társulati 
őmérnök. Szivárvány a viharban. Irta Móra Fe-

renc alelnök, felolvassa dr. S z a 1 a y József. 

— A belügyminiszter a városi nyugdijasok ok-
f uberi segélyét Is Jóváhagyta. Megírta a Dél-
magya r o r s z á g , hogy a belügyminiszter jóvá-
hagyta a közgyűlésnek azt a határozatát, amellyel 

városi nyugdijasoknak még decemberben ka-
rácsonyi segélyt szavazott meg. Budapestről ér-
kezett liiradás szerint a belügyminiszter most 
iz októberben megszavazott segélyeket Is Jóvá-
hagyta. 

x Bútor olcsón beszerezhető az Asztalosmeste-
rek Bútorcsarnokában, Dugonics tér 11. 

— Halálozás. Dr. Vőneky Antal nyugalmazott 
pénzügyi titkár hosszú szenvedés után kedden 
délelőtt 49 éves korában elhunyt. Temetése csü-
törtökön délután lesz a Petőfi Sándor-sugárut 75. 
számú gyászházbői. 

— 386 méteres vízesés. Párisból Jelentik: A 
lapok Írják, hogy Marquise szigetcsoporthoz tar-
tozó Nakuhian szigetén sajátságos hatalmas víz-
esés keletkezett, amely pillanatnyilag a világ leg-
nagyobb vízesése. Itt ugyanis a sziget területén 
lévő tó vize a nagy esőzés következtében meg-
dagadt. A tó vizét levezető folyócska eltért eredeti 
irányától és egy 386 méter magas szikláról ömlik 
a tengerbe. 

x A Szegedi Altalános Munkás Dalegylet március 
hő 10-én (vasárnap) délelőtt 10 órai kezdettel a 
Korzó Moziban a Hódmezővásárhelyi Általános 
Munkásdalkőr Vegyeskarának közreműködésével 
nagy hangversenyt rendez. A hangversenyen közre-
működnek még Hont Erzsébet operaénekesnő és 
Juhász Gyula író. Jegyek elővételben kaphatók a 
Munkásotthon gondnokánál, Hétvezér-ucca 9. 728 

— A városi nyugdíjasok figyelmébe. Po l e z ne r 
Zoltán ny. városi közgyám, a városi nyugdijasok 
egyesületének elnöke felkéri az egyesület tagjait, 
hogy az egyesület által 1929 március 14-én, este 
a Zöldfa-vendéglőben rendezendő ünnepélyen és 
az azzal kapcsolatos társasvacsorán jelenjenek 
meg és a kibocsájtott aláírási iveket az egyesület 
pénztárnokánál, Bonyhay Sándornál (Városháza, 
földszint, kőnywivői hivatal), vagy a Zöldfa ven-
déglősénél 1929 március 12-éig írják alá és a te-
ritékért járó 1 pengő 50 fillért fizessék le. 

z A mindennapi étlap a háziasszonynak állandó 
gondját képezi most a téli hónapokban. Friss 
főzelék é3 gyümölcs sincsen. Fáradjon tehát a 
Meinl-üzletbe, ahol levesspárga, főzelék doboz-
ban, tésztanemüek, mint makaróni, spaghetti, koo-
katészta, jamek, a legjobb minőségben, olcsó áron 
vásárolhatók. Ha még nem vásárolt, tegyen próba-
vásárlást 

x Járványok ©Ben legbiztosabb Ordőg Vince bora. 

w^M&mmm 
pwM Özv. dr. Vőneky Anlalnó sz. Uplay Ilonka, valamint gyermeke Ilonka és édesanyja 
m mélyen szomorodott szívvel leientik, hogy forrón szereteti drága |ó férj, aoa és gyermek 

Dr. Vőneky Antal 
ny, p. U. MtKAr 

folyó hó 5-én délelőtt 9 érakor 49 éves korában, boldog házasságinak 16-lk évében, hosszú és kincs 
szenvedés után visszaadta lelké) teremtőjének. 

Feledhetetlen halottunk földi maradványalt f. hó 7-én délután fél 4 órakor a Petőfi Sándor 
svg&rui 75. szám alatti gyászházban a róm. kath. egjház szertartósai szerint fogjuk beszenteltetni és 
onnan a belvárosi róm. kath. sírkertben 6rök nyugalomra heyeznt. 

Engesztelő gyászistentisztelet a fogadalmi templomban folyó hó 7-én délelőll 10 órakor fog 
a Mindenhatónak feleján'tatni. Szeged. 1929 március 5-én. 
t egyen oly kOnnyU licited a fUld, m in i ami lyen nehéz neUtlnU A feledé»! 
Gyászolják míc Nagybátyja ts neje, apösa, anyósa, •«gorál,. »ögornö), a VíuclfT-, Kopasz-, Nog-rpSI- ís Csala-csal&dok. 
valamint nagyszáma butAial és ismerései. Külön villa moskecs; a Kalváiia térid. 

Szívbetegeknek és érelmeszesedésben 
szenvedőknek a természetes „Ferenc József* 
keserűvíz használata könnyű és pontos bél-
működést biztosi! KlinfVai vizsgálatok Igazol-
ják. hogy a Ferenc József víz különösen 
agyvérzésre és gutaütésre hajlamos idősebb 
embereknek kitűnő szolgálatot tesz. Kapható 
gyógyszertárakban, drogériákban és füszer-
flzletekben. B.4 

Ozv. Bledí Adolfné 
jótékony működése 

özvegy B ied l Adolfné halálával Szeged egyik 
Iegjótékonyabb uriasszonya távozott el az élők 
közül, aki hosszú évtizedes működése alatt, mint a 
Szegedi Zsidó Nőegylet egyik vezetője a szegé-
nyeknek, az aggoknak, az elesetteknek, a szűköl-
ködőknek valóságos gyámolitőja volt Ugy ismer-
ték, mint aki mindig, mindenhol és mindenkit 
segített, ha kérő szóval hozzá fordult. Nagy am-
bícióval töltötte be tisztségét a zsidó nőegyletben. 
Évtizedeken át volt az egyesület választmányi 
tagja, liz évig pénztárosa, csaknem ugyanannyi 
ideig alelnöknője. A mult évben, amikor rajongá-
sig szeretett fiának, dr. B ied l Jenőnek tragikus 
halála megtörte az addig életerős és tevékeny 
urfasszonyt, lemondott alelnöki tisztségéről és 
akkor a Szegedi Zsidó Nőegylet közgyűlése hálája' 
és elismerése jeléül ö r ö k ö s t i s z t e l e t b e l i 
e l n ö k é n e k választotta meg. 

Nehéz időkben küzdött emberbaráti frontján 
özvegy Biedl Adolfné. Amikor a háború végig-
szántott az országon, ő is azonnal munkához lá-
tott, a hadikórházakban fejtett ki önfeláldozó tevő* 
kenységet; különösen a felsőipariskolában elhe-
lyezett hadikórházban és a zsidó nőegylet által 
fentartott kórházban. Bengeteg jótékonysági moz-
galmat irányított azokban az időkben, katona-« 
napokat rendezett, de ebben az időben a csecse* 
mőkre Is volt gondja. Minden munkából kivette 
a részét és a zsidó nőegylet elnőknőjének, özvegy, 
H o 11 z e r Jakabnénak huzamos betegsége alatt 
is teljes mértékben működött közre az ügyek 
vitelében. 

őszinte és mélységes gyász kisérte utolsó útjára 
a melegszívű jólékony matrónát. Magas szárnya-
lású beszédben búcsúztatta dr. Lő w Immánuel 
főrabbi özvegy Biedl Adolfnét, akinek emlékére 
a Szegedi Zsidó Nőegylet vasárnap délután gyász* 
ülést tart. 

— Előadás a mérnökegyletben. A Magyar Mér-

nök- és Epitész-Egylet rendezésében Szabó Nán-

dor miniszteri tanácsos 8-án, délután 6 órakor 

a kereskedelmi és Iparkamara dísztermében vetí-

tett képek kíséretében nagyérdekü előadást tart, 

melyre az érdeklődőket ezúton hívja meg az el-

nökség. Az előadás tárgya: »A kairói nemzetközi 

hajózási kongresszuson szerzett műszaki és egyéb 

uU benyomások.« 

— 31 millió dollár tőzsdenyereség. NewyorkI 
jelentés szerint a newyorki tőzsdén napok óta 
tartó példátlan hossz alatt egy Baker nevű ban-
kár 31 millió dollárt keresett spekulációival. Több 
más tőzsdei játékos is fantasztikus ősszegeket ke-
resett 

x Kérje telefonon 500-asl vagy „Kéry-aulóiaxM" m 

— Tetötüz a> istflía-nceában. Szerdán délután 
két órakor jelentették a tűzoltóságnak, hogy az 
Iskola-ucca 27. számú ház tetőzete kigyulladt A 
kivonult tűzoltók a tüzet azonnal lokalizálták- A 
kár jelentéktelen. 

iiiüiérgeiés a száSMáiiaR 
— robbanással 

Bécs, március 6. A bécsújhelyi «Istenszeme» 
szállodában tegnap este megszállt egy férfi 
és egy nő. Éjjel észrevették, hogy a szobából 
gázszag terjed ki. A szálloda személyzete, 
amely szerencsétlenségtől, vagy kettős öngyil-
kosságtól tartott, elkövette azt az elővigyázat}-
lanságot, hogy nyilt lámpával hatolt be a szo-
bába, mire heves robbanás történt, aminek kö-
vetkeztében a szálló három alkalmazottja sa-
lyosan megsebesült, azonkívül pedig nagy ká-
rok történtek. A házaspárt holtan találták az 
ágyban. A világitógáz mindkettőt megfojtotta, 
Személyazonosságukat még nem tudták meg« 
állapítani. 


