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Étvágytalanságnál, rossz gyomornál, bélreke-
désnél, renyhe emésztésnél és csalánkiütésnél 
a természetes .Ferenc József keserűvíz rendbe-
hozza a gyomor és a belek működését és meg-
szabadítja a testet a felgyülemlett rothadó anya-
goktól. Az orvostudomány több úttörője tnegálla-

Eitotta, hogy a Ferenc József viz abszolút meg-
izható hashajtó. Kapható gyógyszertárakban, 

drogériákban és faszerüzletekben. 
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— Lókupecek háborúja az állatvásártéren. 
Petrovics üóle, Petrovics Grenkó és Zankó Pál 
ujszentiváni szerb lókupecek szombaton hajnalban 
jöttek be Szegedre, hogy korán künn lehessenek 
az állatvásáron. A hajaali levegőt azonban még 
nagyon frissnek találtáa az akkor még elválaszt-
hatatlan jóbarátok és az egyik korán nyifó sugár-
uti vendéglőben telepedtek meg. Egy-két félóra 
után a lócsiszárok annyira jól éreztek magukat, 
hogy a vendéglős már nem győzte őket kiszol-
gálni, ugy hogy segítséget hivott a kiszolgáláshoz. 
Amikor reggel hét Ora felé bandukolt már az óra-
mutató, alig állt már a lábán a társaság. Künn a 
vásártéren azután kötekedni kezdtek az eladókkal, 
végül pedig egyik kehes ló megvételénél össze-
vesztek. A közös pénzre és haszonra dolgozó tár-
saság egyik tagja soknak találta a kehes ló árát. 
Százezer korona volt a vélemény-differencia, ez 
azonban elég volt arra, hogy Petrovics Grenkó 
visszakövetelje a befektetett pénzét. Röpködlek 
a káromkodások, cigány és szerb szavak válta-
koztak, amit aztán tettlegesség követett. Somfa-
botok emelkedtek a levegőbe, bicska került elő, 
söt az egyik még revolvert is szorongatott a kezé-
ben. Az epületes látványra rendőr is került elő. 
Telelonhivásra egy egész rendőrjárőr rohant a 
helyszínre s a rendőrök hosszas küzdelem után, 
ie is fegyverezték a még mindig dühöngő cigá-
nyokat. A lókupecek ezután a rendőrőrszobába 
kerültek, ahol a rendőrök felvették a jegyzőköay 
veket. Az asszonynépség azonban kétségbeesett a 
történtek láttára. Dr. Palócz Sándor ügyvédhez 
futottak és közbenjárását kérték. A rendőrségen 
megnyugtatták az asszonyokat, hogy csak köz-
csendhaborltásról van szó éa a iókupeceket, ha 
mámorukat kialusszák, szabadlábra helyezik. 
Aztán persze a kihágási biróság elé kerülnek. 

Varrógép javításokat gyorsan és olcsón 
eszközöl a Singer varrógép részv.-társ. Szeged, 
Káiász ucca 1. sz. IH 

— Halálos szerencsétlenség a ringltspilen. 
Valenciából Jelentik: Egy forgóhintin tegnap 
nagy szerenciéilenség történt. A gyors forgás-
ban a körhinta tengelye eUört és a raj'a ű ők 
közül öl ember azonnal meghalt, mintegy negy-
venen többnyire súlyosan megsebesültek. Töb-
bek állapota reménytelen. 

Fodrászok bálja a Kass-szálló összes ter-
meiben február 7-én. 214 

Olesö fürdőkádak, gyermek és ülőkádak 
Fogel Edénél, Takaréktár ucca 8. 24 

(Felvilágosító és tanul-
ságos előadások 

aktiv férjek és férj jelöltek részére! 

Felhívom! 
az erősebb nembelieket, hogy szerdán 
és csütörtökön, korra és családi állapotra 
való tekintet nélkül jelenjenek meg a 
Korzó Moziban 5, 7, vagy 9 órakor és 
győződjenek meg igazam voltáról, mikor 

kiadom a jelszót: 

H a g y s a r o k 

földszintes 
a l á p i n c é z e t t h Ö Z ^ 

víz, villany bent, I. r?rdl fützerüzK 7 drb 
lakás van a házban, 40 xiilió Jövedelemmel, 
aszfaltos, forgalm s, nagykörű on belüli utcában, 
130 mii ió koronával megvehető.— 1300 négy-
szögöt azölö, gyümölcsös Nagy*zi!lérben, 
igen olcsón eladó Ko»aes 0rszSg03 inratian 
i ódájában. Uj tér 4. *3 Te efon 702. 

A szinház heti műsora: 

Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal; Az asz 
szonyfaló. 

Vasárnap este: A cigányprímás. Bérlet A. 9. 
Hétfőn: Az orlow. BérletszOnet. 
Kedden: Dolly. Bérletszttnet. 
Szerdán: Pántlika. Bérlet A. 10. Premier. 
Csütörtök délután rendkivUl mérsékelt helyárakkal : 

Egy éj Velencében, 
Csütörtök este: Pántlika. Bérlet B. IP. 
Pénteken: Annabál. Bérlet B. 11. Premier. 
Szombat délután ifjúsági előadás: Carmen. 
Szombat este: Annabál. Bérlet A. 11. 
Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: A cigány-

prímás. 
Vasárnap este: Annabál, BérletszOnet. 

Színházjegyét a DÉLMAGYARORSZ AOjegy 
irodájában telefonon is megrendelheti. (Tele-
fonszám 306.) 

* A cigányprímás. Kálmán Imre, az egyre 
fejiődő, de mini például s mostani visszapil-
lantás mutaljs, nem mindig felfe'é fejlődi 
muzsikus, A cigányprímással aratta kétségkívül 
legnagyobb diadal IÍI — Magyarországon. Azótr 
tágabb terekre vitorlázott, de a hajója könnyebb 
lett az idealisztikus bőkezűséggel a szabadon 
bugyogó dellamokkal, ac ifjúság tüzével. A 
cigányprímásban még valóságosan lüktető, 
gyújtó ha ása van a muzsikájának, szinte csöpög 
a túláradó zenei tartalomtól és bizony nem keli 
lesben állni, hogy az ember elcsípjen egy-egy 
kedves, emiékezetes dalt. A vén cigány csalódott 
keserve megrettegteti ma is a két kor közöli 
vacilláló sziveket és a H ccscárét, ha szállóigévé 
is lelt a könnyű múzsa lenézett kis hóbortjai-
nak, mégis örömmel üdvOzöitűk, mert minden 
szép és szebb lesz, ha az idő állítja perspek-
tívába. A reprizne* fe jes sikere volt; kedvencek 
álltak őrt felette. Kolbay Ildikó bájos megjele-
nése, szép hangja, Gábor Mara fiatalos és 
decens groteszksége és Delly a színház kedves 
„nevető embere" nulsttattak. Sugár mint az 
öreg cigány nem találta el a bangó4, a batárokat 
a tragikust és komikum kötött. A világot {árt 
öreg cigányprímásnak több és jobb modora 
van, volt erre élő minta és példa városunkban 
is. Nyárai Tóni szegény, még a foga közül ki-
feszülő kárnmkodásáral is könnyeket csalt ki a 
szemekre. Á! kell ezt a szerepet élni, nemcsak 
meglátszani. A többi szereplők hellyel-közzel, 
hellyal-távol álltak az operettől. Szeatlványt 
elegáns fenség, Herczeg Jó falusi tanitó volt. A 
zenekír Jól kiállta az előadást, a tulajdonképeni 
egyetlen főpróbát és a közönség rég tapasztalt 
lelkesedéssel örült, ünnepeli, ujráztatott, vas-
tapsait, i. v. 

* Léner Qaartett a legkiválóbb kamarazene 
ejyűltes, a jelenkor legünnepeltebb művészei 
kedden, 26-án a Tisza termében este 8 órai 
kezdettel adják hangversenyüket. Jegyek Hár-
mon! pénztáránál (Belvárosi Mozi). 

* Asazonyfató. Ma délután mérsékelt helyárak mel-
lett kerül szinre Eysler Edmund nagysikerű operettje* 
melynek eddigi előadásain zsúfolt nézőtér gyönyörkö-
dött a szebbnél szebb ének- és táncszámokbao. 

* A Cigányprímás. A tegnap este felelevenített Kál-
mán operett ma este ujbói szinrekerül. A kedves 
melódiák felejthetetlen emlékeket idéztek elő a néző' 
közönségnek. 

* Az orlow. Hétfőn este ismét szinrekerül az idei 
szini évad egyik legnagyobb sikert aratott operettje 
.Az oriow", melynek Összes eddigi előadásait zsúfolt 
házak nézték végig. 

* Dolly. Az idei szezonnak első operettberautatója 
volt a .Dolly", melynek címszerepében Trillap Ilonka 
mutatkozott be a szegedi közönségnek és amely sze-
repével egyszerre megkedveltette magát. A kedves 
muzsikájú és hangulatos témá'u operett többi vezető-
szerepeit Gábor Mara, Gyárfásné, Delly, Herczeg, 
Szentiványi, Bilicsi és Rogoz játszák. 

* KEDDEN 8 órakor a Tiszában LÉNER 
vonósnégyes nagyszerű müsoru hangversenye. 
Jegyek Harmóniánál. 

* Pántlika. A .Pántlikáit szerdin mutatja ba a 
szinház prózai személyzete. Földes Imre eddigi darab-
jaitól eltérőleg színtiszta magyar témát dolgozott fel 
vígjátékának keretében. A vígjáték főszerepeit Harsáoyí 
Miklós rendezésében UH, Feieki, Scarry, Madarassy, 
Harsányi, Herczeg, Qonda, Rogoz, Falus játszák. 

* A Pintlika szerdán és csütörtökön szerepel a 
szinház műsorán. 

* Annabál. A Király Szinház az idei szezonját az 
.Annabal"-lal nyitotta meg, ezzel bizonyítván be a 
darab kiválóságát. Az .Annabál* meg is felelt a hoz 
záfüzött várakozásoknak és hónapokon keresztül ál« 
landó érdeklődén mellalt volt műsoron. A szegedi szin-
ház igazgatóságinak csak rendkívüli áldozatok árán 
sikerült a nagyszerű operett szegedi előadási jogát 
megszerezni, természetesen megletető uj díszletek is 
készülnek a nagyszabásúnak ígérkező bemutatóhoz, 
melynek főszerepeiben Kolbay Ildikó, Gábor Mara, 
Fenyves, Delly, Sugár, Szentiványi újból fogják kiváló 
képességeiket érvényesíteni. 

* Az Annabál péntek, szombat és vasárnap este 
van műsoron. 

* Csütörtökön délután rendkivül mérsékelt hely-
árakkal: .Egy éj Velencében". 

Föld és házbirtokok! 
A város körüli fekete földek 1—5 holdas darabokban* 

kisebb-nagyobb tanyás birtokok, szatymazi »51Sk, 

nagyobb vidéki bérletek, magán és bérházak a 

város minden részében, 40 mii.-tói feljebb, ürestelkek, üzletek, 

D a t h í l r A n t a l nyűg állpt. tanácsos ingatlanfor. Irodája 
r e i r i K H n I d I Szegeden, Attila u. 7. Telefon 5-69 és 13-3d-

1 M i n e k 3 ü l t e i ? 
futószőnyeget, ebédlőszőnyeget, 
ágygarnlturát, valamint a legkitűnőbb minőségű 
asztal* és ottománátvetőket 

|Ü Gummi és Bőriparban * Linoleumiparban jf| 
ez év február 16-áig, mert az addig történő vásárláeokból teljes 
összeget fizeti viasza a két cég arra a napra, amelyet február 17-én 

i^ j is* ingyen napnak h i rdetnek ki. ̂  d 
Az árak bármely kirakatárnál olcsóbbak l 

Özv. dr. Baneth Samunó, ugy a maga, valamint gyer-
mekei Ibolyka férj. Ürményi Gyuláné, Livia, Anikó és Lacika, 
továbbá az egész rokonság nevében, fájdalmas szívvel jelenti, 
hogy 

dr. Baneth Samu 
Szeged szab. kir. város tiszti orvosa 

hossras szenvedés után elhunyt. 
Temeiéie f. hó 24 én, vasímsp délután 3 érakor lesz 

a zsidó temető c'nntermí jől. 
Külön villamos koc i indul dé'után fél 3 órakor a 

Dugonics térről 

Részvétlótogatások mellőzését kérjük. 

Különfélék 
Tártat talál, ha apróhir-
detésben keres, lo szóig 
6ooo korona. 

Társat keresek bevés be-
fektetéssel, biztos meg-
élhetés biztosítva. „30 mil-
lió" jeligére a kiadóba. I 

Gyermek-
és munkáscipök 

minden silnben és nagyságban « 
legtöbb minőségben I5f" 

özv. Kohn Már-.-écipi-
Isletében Széchenyi tér, Béfiiit. 

Részletfizetésre 
sxállitok kárpitosmunkák* t 

BALOG SÁNDOR * 
-ossuth Lajos sugárut 'j, 

Telefon B65, 


