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időben

Kél halálozás

álulábkr a hidegebb évszakokban dortsftlja be arcát
ponta Nivea-Cremmel, — de nem ci»k esténként, h a n e m
it, mielőtt a szabadba megy.

Seide Rezső

kezeit nanapkótbeD

A régi békevilágból maradt itt Relde Rezső / /
r.y. altábornagy, aki szombat rrggel váratlanul * i
kiJépcIt az ¿lök sorából.
A regi vilúg fia volt
rgés* egyéniségében. modorában, annak lehiggadt, disztingvált gavallériájával. Katona a gonM1 bőrét a «ord időjárástól, lágyan és simán tartja. Niyea
dolkodásában, korrektségébe. Nem volt szegedi
Creme nem pótolható, mert különleges határa a borapoló Euoent-en
származású, de teljesen szegcdivé alakult át s
»lapul, amelyet kizárólag ez a krém tartalma. Fen, batrahagyasa nelennek a városnak a boldogulása, dolgai érdeíielkül gyorsan éitökébtesenbeivódik a bőrbe ee oeak as igy kwródott
!ík elsősorban. A világháborúba a szegedi honkrém gyakorolhat jótékony, bőrápoló hatiit.
véd-dandárral vonult ki, mindig nagy és fontos
Nivea-Creme P —.50—2.M.
feladatok megoldását bizták rá. Przemvslncl fog
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ságba esett, majd onnan hazatérve, gyaloghadosztály parancsnokságát vette át a piavai fronton. Nyugdíjévéit családja és
a kaszinó között
ja le kegyeletét és tiszteletét, hogy maga vezeti
osztotta meg. ott érezte magát a legjobban. Ugy
a gyászkiséretet, amely egy gyalogos zászlóaljtetszett mintha soha sem volna beteg, jellegzaA Szegedi Meteorológiai Obszervatórium jeból, továbbá egy ütegből és egy lovas századból
tes testtartásával, katonás lépéseivel ha végiglenti:
Szegeden a hőmérő legmagasabb
állása
áll
Az
5-ös
honvédek
bajtársi
szövetsége
a
köment az uccán, az ember önkéntelenül is hosz2.0
fok
Celsius,
a
legalacsonyabb
—
0.4
fok
Celvetkező felhívás* bocsátotta kl: „Volt 5-ös Honszasan nézett utána, — a történelem egy kurta,
sius.
A
barométer
adata
sulitokra
és
tangerszintvédek!
Volt
elöljárónk,
Seide
Rezső
altábornagy
de vibráló fejezete elevenedett meg a személyére redukálva reggel 766.2
7675 mm. K
temetése hétfőn. 12-én délután félhárom órakor
ben.
levegő
páratartalma
reggel
93
százalék,
délben
lesz a katonai
kórházból. Kérünk benneteket
Seide altábornagy tragikus körülmények
100 százalék. A szél iránya
északkeleti, illetve
hogy a temetésen minél számosabban jelenjetek
között halt meg. A végtelenül joviális moiioészaki, erőssége 2—2. A lehullott csapadék menymeg."
ra. közvetlen generális
törzsvendége volt a
nyisége 6.4 mm.
városi fürdőnek, ahol a hideggyógyintézetbe
Időjóslat a Délvidékre: Túlnyomóan borult,
járt szigorú rendszerességgel és pontossággal.
hideg idő, valószínűleg további havazással.
Szombaton reggel 9 óra után ment a fürdőbe, ahol évek óta minden szombaton állandó
vendég volt. Elfoglalta a kabinját, levetette a
Kölcsey ucca ÍO.
zubbonyát, ebben a pillanatban kezdte magát
Ellensége
pénzének, ha nem tekinti meg
rosszul érezni.
Kiment a kabinból a közős
A Dflmagyarorszáq féláru szinházjegyakcióji
pihenőbe, leült a díványra
és a kővetkező
iránt
az érdeklődés napról-napra
fokozódikí
percben erejét vesztve, nagy fá jdalmakról panaponta
rengeteg
szavazócédula
érkezik
kiadónaszkodva, elvágódott a díványon. A fürdőDr. Schwarcz József hivatalunkba. A szavazást tovább folytatjuk.
mesterek gyorsan az altábornagv segítségére
Szeged közéletének másik nevezetes halottja
Szavazni az alanti szelvénnyel lehet:
siettek, élesztgették.
Seide altábornagy nadr. Schwarcz József ügyvéd, akit Nagykikindágyon szenvedhet, jajgatott, majd néhány perc
ról kergetett — a szó
legridegebb értelmében
múlva magához tért. Felült, ugv látszott, hogy
kergetett
—
hozzánk
1919-ben
Trianon. Az impejobban lesz, de rövidesen ismét visszadőlt a
riumváltozás után az ottani szerbség nem tűrte
Előfizeti5 neve:
divánvra, eszméletét szinte a kővetkező percmeg falai között féltek a lángoló magyarságáben elvesztette. Többé nem tért magához és
tól, amely a némaságra kárhóztatott időkben soknéhány perc múlva kiszenvedett. A fürdő szeszor fantasztikusan szimbolikus formákban nyimélyzete kihívta a mentőket, de a fürdőből
latkozott meg. Schwarcz József ritka nagy klienmár csak a holttestet szállíthatták el. A halLakása:
télát, vagyont messzeágazó baráti kört hagyott
dokló altábornagynak dr. Balogh István lela régi hazában, lelke volt az ottani társaséletnek,
kész, ak: épen a fürdőben tartózkodott, feladjókedvű, szeretetre méltó elnöke és bölcs vezetője
Melyik színdarabra szavaz?
ta az utolsó abszcluciót.
volt a zsidó hitközségnek, — aztán hiába talált
Szegeden megértő uj környezetre, nagy jogászi
Hétfőn délután fél 3-k>r temetik ? katonai kórtalentumának méltánylása sem tudta vele elfeledház ravatalozó terméből fényes katonai pompával.
tetni mindazt, ami elveszett
A bábom hőse iránt vitéz dr. Shvoy Kálmán
altábornagy, vegyesdandárparancsnok, azzal rójA kitűnő közjogász, a realitások teljes megérgyfliödjön meg áraimról.
tője, mindig tele volt elsőrendű értesüléssel» s
szinte gyermekes örömmel újságolta földijeinek:
— Két hónap múlva hazamegyünk!
olcsó és célszerű
— Honnan tudod?
— Nem árulhatom el, de biztos..«
w
Nádasr ttvüdáruházhan
irat 24. az. irlCzI kältet ezeaeke*.
TUza Lajos Körút
A két hónap elteltével ujabb terminusokat szabott aztán megint kitolta az időt hogy felcsillanjon a lázban égő szeme.
— De most már biztosi Legfeljebb hat hét
az egész.
Közel esztendeje, hogy meggyengült az egész«»te ott TParvp, «hol • c í q f v l l i e drit trnnAUAsa annak ininrtttfgét
sége. vigváznia kellett minden lépésére, a hangját most már a betegség tette suttogóvá, de akqarantálfa.
kor In azt suttogta:
?<10 durntiNM illó rukUrtm milyen le»rMll:ott *r»im,l»Ejnhb m!n«'<»c:i »yArt— Csak még egyszer ügyvéd lehetnék KiklnmUnr.iIm rnlndfrv ieénvt feltétlen kldán!
Akár egy napig is. Ugy hallom,
kará»li^gitcnrk.
M. 2
csonyra . . .
Kedvrzfi rixef*«f felíílelek.
Plontnnv.
Knrmónlumok
Hatvankét éves korában most elment,
hogy
E U Sal f l b »r»nvWo«nro»
folytassa az álmát,
valamennyiünk álmát ott,
U B n l n N l i HIM'W, Ml.
ahol nincsenek erőszakolt szerződések és balgán
CT»mr»r*S logBuevobh ffinfr»!-»')!«™»
54
rét7. Rodapeat. Vili.. Békóczt-ai t9 n:ew.
megvont országhatárok.
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Karácsonyi és újévi ajándékok
B O r ö n d ö k . retlkUlök.
pénztárcák.
vaddukellékek,
berendezett kazetták
mélyen
leszállított
árban,
a lenufabb
divat szerint,
Alándéktárgyak
megrendelés
szerint
Is gyorsan készülnek.
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monUrozdsa.
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Pető Ernőnei

Szeged,
Sztthengl-tér 3. szám.
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