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leutazhassanak Szegedre. Az ezredes a kérel-
met elutasította. Erre Schertl és Egger had-
nagyok tanácsára Lekky István és Hegedűs 
Pál önkéntes, aki valahonnan Felsö-Torontál-
ból származott, diszbeöltözött és elment báró 
Fdelsheim-Gvuluv hadtestparancsnok laká-
sára. A szigorúságáról hires hadtestparancs-
nok rákiáltott a két önkéntesre: 

— Szolgálati ügyben jö.-ok? 
— Nem, válaszolt Lekky. > 

— Danu — Czako ab! 

A vezényszóra levették a csákót az önkén-
lesek s előadták kérelmüket. 

— Az engedélyt megadom, — e kérelmet 
vártam is önöktől! Még ma indulni íognakl 

Az önkéntesek közül százötvenen le is men-
tek Szegedre, ahol nyolc napon át rendes 
hajlék és rendes élelmezés nélkül is vo' hasz-

nos dolgot végeztet. Azonban mikor vissza-
érkeztek Budapestre, Würth altábornagy, had-
osztályparancsnok rendeletére azért a szabály-
talanságért. hogy egyenesen \ hadtestparancs-
nokhoz fordultak, az összes önkénteseket 4—4 
napi kaszárnyafogságra ítélték. Az ügy bele-
került a lapokba s amint Eielsheim-Gyulay 
ezen a réven értesült róla, azonnal szabadon 
bocsajtatta az öakéntesekel. Toeply von 
Höhenfest ezredest és Würtli altábornagyot 
pedig pár hét mulva »nyugállományba« he-
lyezték. 

Az atlétákon, diákokon, tűzoltókon és ón-
kénlcseken kívül az országgyűlési képviselők 
is rendeztek egy expedíciót a katasztrófa után 
a mentésben való részvétel céljából; ez az 
expedíció azonban már semmi egyéb nem 
volt, mint kirándulás egy olyan területre, 
mcTvet a Végzet érdekessé lett 

Bécsi női kalapujdonságokkal 
megérkeztem. 

Erber, Liebmann stb.-féle modellisjdon-' 
Ságok megtekinthetők 
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Protestáns Krisztián. Nap kél 6 
éra IS perckor, nyugszik 6 óra 02 perckor. 

A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10— l-ig, dél-
után 4—7-ig. A muzeum nyitva délelőtt 10—i/jl-ig, 
délután zárva. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme-
let) nyitva d. e. 8— l-ig, d. u. 3—7-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar. 
tanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos sugárut 59. 
(Tel. 996.) Borbély József, Tisza Lajos körút 20. 
(Tel. 1268.) Gerle Jenő, Klauzál tér 3. (Tel. 359.) 
Moldvány Lajos, Újszeged, Vedres ucca 1. (Tel 
N46.) Nagy György, Boldogasszony sugárut 31. 
(Tel. 1125.) Selmcezy Béla, Somogyi-telep. (Tel. 5.) 

— Előadás a Lloydbun. A Lloyd-Társulat ezúton 
is értesiti tagjait, hogy Vágó József, a »Pester 
Lloyd« közgazdasági rovatának vezetője 2-ára ter-
vezett, de betegsége miatt elmaradt előadását már-
ctus 16-án, szombaton este 7 órakor tartja meg a 
lársulati székház nagytermében. Előadásának tár-
gya: Kibontakozás a gazdasági válságból. Az elő-
adást társasvacsora köveli. 

— A szegedi vasutasok márciusi ünnepsége. A 
szegedi vasutasság a SzVSE rendezésében 1818 
március 15. emlékezetére március 15-én, délutáu 3 
órakor a Máv. internátus Boldogasszony.sugárut 46. 
sz. alatti nagytermében műsoros ünnepélyt rendez. 
Műsor a következő: 1. Szabados: Hiszekegy, énekli 
H Máv. »Hazáuk« dalkör. 2. Petőfi: Nemzeti dal, 
szavalja Varga István vasutas-levente. 3. Ünnepi 
beszéd, tartja dr. Tihanyi Béla főgimnáziumi igaz-
gató. 4. Farkas I.: Cinka Panna. Melodráma, elő-
adja Kuj'ucsay Lajos, kisérik: hegedűn Kuglis 
Zsuzsika, zongorán Klucsik Gábor. 5. Ünnepi óda, 
elmondja dr. Hajnal István. 6. Dalok, énekli Junker 
Klári, zongorán kiséri Fock Magda. 7. Kárpáti: 
üzenet Erdélyből, szavalja Biscsof Gyula vasutas-
levente. 8. Himnusz, énekli a Máv. »Hazánk« 
dalkör. 

— özvegy Bledl Adolfiié emléke a Nőegylet köz-
gyűlésen. A Szegedi Zsidó Nőegylet kedden délután 
rendkívüli közgyűlést tartott, amelyet özvegy BiedI 
Adolfné, a múlt héten elhunyt nőegyleti disz-
«•Inökfiő emlékének szenteltek. Az emlékülésen a 
szegedi zsidó hitközség, valamint az összes zsidó 
intézmények képviseltették magukat, dr. Pap Ró-
bertné elnökölt, aki kegyeletes szavakban emléke-
zett meg a nőegyletet ért pótolhatatlan veszte, 
ségröl. Dr. Barta Dezső, a nőegylet ügyésze 
mondott ezután mélyenjáró és nagy hatást keltő 
emlekbeszédet, amelyben vázolta özvegy BiedI 
Adolfnénak ritka méretű emberbaráti tevékeny-
ségét. 

— A nyugdíjasuk társasvacsorája. A Szegeden 
lakó városi és állami nyugdijasok március 14-én, 
csütörtökön a Kossuth Lajos-sugáruti Zöldfa-ven-
déglőben társasvacsorát rendeznek. 
" * Kérje telefonon 300-aal vagy „Kéry-aulólaxlf m 

i js Rádifc villany, Deutscb, Kárász-u. Tel. 8-71, 

— Az egyetemi és főiskolai hallgatók Bethlen 
Gábor Köre március 15-én, délután 6 órai kez-
dettel tartja a református templomban már-
ciusi ünnepélyét, amelven előadást tart dr. Szá-
deczky Kardoss Lajos egyeemi tanár A már-
cius i g a z i j e l e n t ő s égé r ő l . Ezen az elő-
adáson kívül művészi ének- és zeneszámok, szava-
latok és Bakó László református lelkész biblia-
magyarázata szerepel még az ünnepély műsorán. 
Belépődíj nincs. 

x Ottománt vitéz Dóczynál vegyen, Hid-ncca. 821 

x A mindennapi étlap a háziasszonynak állandó 
gondját képezi most a téli hónapokban. Friss 
főzelék és gyümölcs nincsen. Fáradjon tehát a 
Mein l üzletbe, ahol levesspárga, főzelék doboz-
ban, tésztanemüek, mint makaróni, spaghetti, koc-
katészta, jamek, a legjobb minőségben, olcsó áron 
vásárolhatók. Ha még nem vásárolt, tegyen próba-
vásárlást 

— Előadás a szegedi lélekről. A bölcsészeti szak-
osztály szerdán, 13-án, délután 6 órakor az egye-
temi könyvtár előadótermében (Központi egyetem, 
I. emelet) szakülést tart, amelynek keretében dr. 
B á l i n t Sándor: »A szegedi lélek« cimen tart 
előadást. Belépés díjtalan. Érdeklődőket szívesen 
lát az elnökség. 

— A Kecskésíc'epl Polgári Kör március 17-én, 
délután 4 órai kezdettel a kecskéstelepi községi 
elemi iskolánál ünnepélyt rendez. Az ünnepély 
után a polgári kör helyiségében társasvacsora 
lesz. 

x Del-Ka újrarendezett cipőkirakatai kellemes 
feltűnést keltenek. Jó minőség, olcsó ár és tartós-
ság — ez jellemzi a Del-Ka^gyártmányt. Fiók: 
Kárász ucca 14. 671 

— A csongrádi járás leventéinek stafétája a sze-
gedi Kossuth-szobornál- A leventeintézmények már-
cius 15-én stafétát indítanak, amely az egyetemi 
ifjúság és a társadalmi egyesületek ünnepélyén fog 
a Kossuth-szoborhoz beérkezni. A staféta Csong-
rádról indul és a 69 kjlóméternyi- távra 12 lovas, 
12 kerékpáros, 105 gyalogfutó levente adja kéz-
ről-kézre a stafétabotot, melyet a szobornál P i í y 
főszolgabíró vesz át. A csongrádi járás leventéi 
különben Kiskunfélegyházáról Csongrádra, Csong-
rádról Kiskunfélegyházára, Szentesre és Kecske-
métre is indítanak ilyen stafétát A Szegedre irá-
nyitolt staféta utvonala: Csongrád, Csanytelek, Tö-
mörkény, Pusztaszer, Kistelek, Szeged. 

— Megérkezett a nyugdijasok segélyének Jóvá-
hagyása. Megírtuk, hogy a belügyminiszter nem-
csak a városi nyugdijasok karácsonyi segélyét en-
gedélyezte, hanem az októberben megszavazott se-
gélyt is. A jóváhagyó miniszteri leirat most érke-
zett meg Szegedre. A 65 éven aluli nyugdijasok 
néhány napon belül megkapják még az — ok-
tóberi segélyeket. 

x Száraz tűzifa és legjobb porosz szén Szenest 
Ferenc Damjanics uccai telepén, házhoz szállítva 
minden mennyiségben kapható, vagontételuél ár-
kedvezmény. " 4S6 

Erős, vérbő, kövér emberek számára a 
természetes .Ferenc József" keserűvíz napon-
kint való ivása a legkisehh erőlködés nélkül 
könnyű és rendes bélmüködésl biztosit. Szá-
mos czaWwoci felenlés bizonyltia, hoqy a 
Ferenc József víz szív- és Idegbalosoknak, 
vese- és cukorbetegeknek, valamint kötvény-
ben és csnzhan szenvedőknek is nagyon jót 
lesz s ezért méltán megérdemli a legmelegebb 
olánlást Kapható gyógyszertárakban, drogé-
riákban és füs7e"'ü,zle|o|rb<>n B.4 

— A njugdijasofc szervező bizottsága értesiti a 

nyugdijasokat, nyugbéreseket, kegydijasokat és öz-

vegyeket, hogy március hónapban minden szer-

dán és szombaton délelőtt 9—12-ig és délután 

3—6-ig lehet jelentkezni a Zöldfa-vendéglőben. — 

Ugyanott a szervező bizottság minden szerdán 

délután 6 órakor ülést tart. 

x Járványok ellen legbiztosabb Ördög Vince bora. 

— Hajtóvadászat az elszabadult bika után. Páris-
ból jelentik: A lapok Le Creusotból jelentik, hogy 
ott tegnap izgalmas bikavadászat zajlott le. Az ál-
lomáson egy falka marhát raklak ki. Egy bika 
megvadult eltépte kötelét és a városban két óra 

| hosszat a legnagyobb pánikot idézte elő. Több 
járó-kelőt feldőntött és sokat kőzülök súlyosan 
megsebesített. A rendőrség és csendőrség valóságos 
hajlóvadászatot indított ellene, mig hosszas üldö-
zés után egy jól irányzott karabélylövéssel sikerült 
leteríteni 

ASINGER ̂ .ERŐGÉPEK I 
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— Elmezavarában a kútba ugrott. Kedden dél-
ben egy órakor jelentették a mentőknek, hogy 
Alsóvároson a Közép-ucca 14. számú házban Otto-
kár István 33 éves lakatossegéd pillanatnyi elme-
zavarában az udvaron lévő kútba ugrott. Mire a 
mentők kiértek, Ottokár már halott volt Holttes-
tét csak hosszas munka után tudták a kútból 
kihúzni. Holttestét a tőrvényszék bonctani inté-
zetébe szállították. 

x Képkeretek legolcsóbban Freimannál. 21 

Simon Böske a genfi magyar banketten 
Genf, március 12. A geníi ujságirók egye-

sülete tegnap Magyarország tiszteletére 300 
teritékes vacsorát rendezett, melyet hangver-
seny és bál követett. Édouard Combes, az 
ujságiróegyesület elnöke és mások beszédeket 
tartottak. Az estélyen megjelent Miss Európa 
és Miss Helvetia is. Továbbá a külföldi álla-
mok képviselői, a nagykövetek, a Népszövet-
ség számos tisztviselője, a konzulátusok és 
a sajtó képviselői is. Geyer Stefi főleg ma-
gyar zeneszerzők darabjait adta elő, majd 
utána Andreossi énekesnő dr. Hevesi Pál mi-
niszteri rezidens dalait énekelte. 

Simon Böske egyébként holnap reggel 9 
órakor érkezik Bécsbe. A történelmi neveze-
tességű négy fehér ló által vont hintón fog-
ják a pályaudvarról lakására vinni. Délben 
lakoma, délután nagy fogadtatás, este tánc-
mulatság lesz tiszteletére. 

Dr. Gréf-féle hnraxos kölnivíz 
ugy illatánál, mint borastartalmáná] fogva kitűnő hatású. 

Csak zárt üvegekbon kapható a 22 
Szent "Rókus gyógyszertárban. 
KI* llveg Ar« l-ZO, n«ny Uveq Ara Z.40. 

Freyburger Jánosné 
kész nőiruha és fehérnem 9 áruházát Mérey ucca 6. 

szám alól 721 

Ká ro t y l occa 4. s z á m a l á helgezte. 
T o v á b b i s z í v e s p á r t f o g á s t k é r . 

Telfes ellátást 
iá fizetésért 758 

Nyogdiia, tőkéle, bútora von. Alánletot csakis postán 
Afi&e iCaJosnCßos kér. Púrisi Hürut •*» 


