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Elbízott egyéneknél a természetes „Fe-

fene József" kesertivizkura hatalmasan elő-

mozdítja a bélmüködést és a testet könnyeddé 

teszi. Több orvosprofesszor a Ferenc JÓZSCI 

<rhet szivelzsirosodúsnál !s reggel, délben és 

este, egy-egy harmadpohérnyi mennyiségben 

rendeli. Kapható gyógyszertárakban, drogériák-

ban és füszerüzletekben. B.4 

— Csóbutatoin a sevillai borbejt, farkaskaland 
T jszegeden, novclla-olimpiász Peéry Piri és Nagy 
< ryörgv között, a görlök palofaforradalma, Kovács 
•lulis elindult Liliput-országba, színházi és társa-
dalmi riportok, versek, elbeszélések, rajzok, fény-
Képek, stb. gazdagítják Magyar László hetilapjá-
nak, a H o m o k ó r á n a k szombaton megjelent 
legújabb számát, amely folyLatásban közli Iksz ur 
szenzációs riportregényét »Repül a nehéz kő,..» 
rimen. 

x Vónus cipőgyár husveti cipőárai bámulatba 
e.Kiifc. 

— Erdélyi Béla — szabóinas. Budapestről jelen-
tik: E r d é l y i Béla a gyűjtőfogház igazgatóságá-
nál azt a kérést terjesztette elő, hogy szeretne 
valamilyen műhelyben beosztást kapni cs meg-
jegyezte, hogy legszívesebben a szabómesterséget 
tanulná ki. Az igazgató teljesítette a kérést és jgy 
Erdélyi most a szabóműhelyből dolgozik. 

* trdeies pályázat. UjszerQ módját választolta 
az Albus Szappangyár annak eldöntésére, hogy a 
plakátpályázalra felhívott l-l művész pályamunká-
iéiból :i legmegfelelőbbet kiválassza. Budapesten 
és a vidék nagyobb városaiban mind a 14 művész" 
pályamunkáját együttesen kiragasztatta és a közön-
véget felhívja: Válassza ki, melyik számú plakát 
tetszik a legjobban? Minden plakát alsó részén 
olvasható a tervező művész neve. Mindenki sza-
vazhat. Azok között, akik a legjobb három pla-
kátot részben, vagy egészben eltalálják, az Albns 
Szappangyár :W00 ajándékot oszt ki. 

ASJNGER WR0GEFE& 
Mfcas A j L K C W I O B B A K ! ' 

— öngyilkosság. Megírta a Dő lmagyaror-
szág, hogy B a l o g h Zoltán tápéi legény maró-
lúggal megmérgezte magát. Most annafc megállapí-
tására kérnek bennünket, hogy Balogh Zoltán nem 
szerelmi bánatában, hanem más okból követte 
cl az öngyilkosságot. 

x Száraz tűzifa és legjobb porosz szén Szcnesi 
"Ferenc Damjanics accai telepén, házhoz szállítva 
•minden mennyiségben kapható, vagontételnél ár-
kedvezmény. 4S6 

Zsidó cserkészcsapatot 
alakítottak Szegeden 

A szegedi zsidó ifjúság a közelmúltban cser-
készcsapatot alakított. A csapat megalakítását szor-
galmas szervező munka előzte meg, amelynek 
élén dr. Bicdl Samu hitközségi elnök állott.. A 
negyven főből álló cserkészgárda ma már ténye-
zője a szegedi cscrkészmozgalomnak, annál érthe-
tetlenebb, hogy a szegcdi kerületi cserkészparancs-
nokság, bár kötelessége lenne és noha még lí)2S. 
novemberében beadták az igazolási kérelmet, mind-
czldeig nem igazolta a szegedi zsidó cserkészcsa-
patot. 

Alkalmunk volt látni ennek a legújabb szegedi 
csei'készalakulatnak a munkáját amely minden 
tekintetben előnyös színben türrtali fel ezeket a 
fiukat. Éppen ezért most nagy a bizakodás tábo-
rukban, hogy a várva-várt igazolás a legrövidebb 
időn belül megérkezik és felarathatják a csapatot. 
A csapat parancsnoka LÖTry Jenő hitlaiiár, aki 
nagy ambícióval dolgozik csapatának ifjú tag-
jaival. Iloffmann Pál és Goszionyi Pál, mint a 
csapat kiképző tisztjei működnek. 

xMegérkezett azuj osztálysortijegy az I. húzásra. 
Ismét előnyösen megváltozott az uj játék ten-, 
amennyiben a közepes nyeremények száma és 
mennyisége emelkedett, úgyhogy már az I. osz-
tály főnyereménye 15.000 P, tehát 5000 P-vel 
nagyobb, mint az előbbi sorsjátékban volt Ehez 
mérten csak nagyon kevéssel emelkedett a sors-
jegy ára. Egész 24 P, fél 12 P, negyed 6 P, nyol-
cad 3 P. Érdeklődőknek játékterv ingyen. Sors-
jegyek már kaphatók Pető Ernő főárusitónál: 
Szeged, Széchenyi-tér 3. szám. 606 

— Indiai keresztelés — Saiut-Gemiainban. Pá-
risból jelenük: A lapok irják, hogy tegnap zajlott 
le Páris mellett a saint-germaini kastélyban a 
volt indorai maharadzsa leányának. Sharada Baja 
Holkarnak keresztelési ünnepsége. Erre az alka-
lomra a saint-germaini kastélyt hindu templommá 
alakították át és a keresztelőt teljesen hindu vallási 
ceremóniák között tartották meg. A szertartás 
tűzimádással kezdődött és az engesztelés jeléül 
parfüm ös rőzserakásra vajat, utóbb pedig tömjént 
öntöttek. Ezután egy hindu pap Isten áldását 
kérte az újszülöttre cs annak szüleire, majd egy 
széles ezüsttálcára rizsszemükből kirakták a Sha-
rada nevet. E pillanatban a maharadzsa felesége 
fülébe és az újszülött fülébe súgta a Sharada 
nevet. Ezután a nevet hivatalosan proklamálták. A 
szertartást dus indiai méretű lakoma követte. 

x Révész-tánciskolabau ma délután és este tánc-
gyakorlat lesz. Ugyanakkor jelentkezni lehet az 
uj tánckurzusokra. Magánórák és külön csoportok. 
Felvétel és kiképzés a városi színház görlcsoport-
jába. Tanfolyamok naponta este fel 9 órakor 
kezdődnek és 11-ig tartanak. 

¡Fin- cs festett bátorok. ̂ s í í c í b Jáaos 
asztalosmesternél, raktár: Valéria-tér ÍO, telefon: 10-64. ipartelep: Korona 
ucca 3>, nagy választékban részletre ls készpénzárban kaphatók. <541 
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a Városi Színház heti műsora: 
Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: Varázfr 

fceringo. 
Vasárnap csle: Párisi divat. Békefv—Lajtai ope-

rettujaonsága 3 felvonásban. Főszereplők: St 
Patkós írnia, Dayka Margit, Tólnay, Páger, Vágó,1 

Veszcly. 
Hétfőn: Párisi divat. 
Kcddeu: Párisi divat. ^ 
Szerdán: A tábornok. Zilahy Lajos színmüve 3 fel-

vonásban. Főszereplők: Tarnay Ernő, Párboá 
Klári, Peéry Piri, Kormos Margit, Kováts, Her-: 

czeg, Nagy György, Szilassy, Uti Giza, Rónai 
Csütörtökön délután rendkívül mérsékelt helyárak-j 

kai: Az utolsó Verebély lány. Operettujdonság 3 
felvonásban. Főszereplők: Sz. Patkós Irma, 
Паука Margit, Páger, Főidényi, Szakáts, Vágó, 
Futó Klári, Keleti Erzsi, Wlassics Györgyi, Hay! 
czeg, Veszcly. 

Csütörtökön este: Carmen. Bizet operája. Foszarep-
töb: Gaísler Lola, Szász Edith, Szórád, Bihari,! 
Arany, Keleti Erzsi, Fodor, Veszély. Ernyei Gitta. 

Pénteken: Párisi divat. 
Szombaton délután ifjúsági előadás: Hoffman»• 

meséi. 
Szombaton csle: Színház. Molnár Ferenc háromj 

egyfelvonásos a. (Premier bérlet.) Főszereplők» 
Előjáték Lear királyhoz: Wlassics Györgyi, Ko-i 
váts, Nagy György, Szakáts, Végh, Herczeg-
Marsall: Pártos Klári, Főidényi, Herczeg, Oláh. 
Az Ibolja: Kormos Margit, Bojár Lili, .Wlae-i 
sics Györgyi, Vágó, Szakáts, Herczeg. 

Vasárnap délután mérsékelt hclvűrakkal: Kitörött 
a hegedűm. 

Vasárnap este: Párisi divat. 
Hétfőn: Srinház. (A. bérlet) 

Harmónia hangversenyek: 
Szrgedi zongoraötös kedden, III. 5. Tisza, K\ 

Műsoron többek között Schubert Forellen quin-
tett, gordonka: Szarka László. Jegy 1 pengőtől i 

Fnehs Ervin zongora tanár szerzői estje növee-
clékei közreműködésével 10-én, este fél 7, Tisza. 

Waldlmier—Kerpely vonósnégyes, III. 15., mű-
soron Kodály I., Mozart С és Brahms a vonós-
négyesek. 

BalöTc Béla zongoraestje IV. 6. Műsoron Scar-
latti, Beethoven, Liszt, Kodály és Bartók müvek. 

Rosti Magda hangversenye Szentesen. Ros t i 
Magda, a budapesti Városi Színház koloratur-
i'nekesnője néhány nap előtt meghívást kapott 
Szentesre, ahol hangversenyt adott szép műsorral. 
A fia La I énekesnőnek nagy sikere volt s ugy atj 
közönség, mint a sajtó legnagyobb elismerése mel-
lett debütált 

Városi zeneiskola magyar hang versenye március. 
13-íkán a Tiszában. Jegyek 30 fillértől az intézet-, 
ben előre válthatók. 698 

J á n o s 
íryerme'.(Szereplőkkel 

a Városi S z í n h á z b a n március 15-éa dilutóa {«1 4 
Orai ke. deltel. 70S 

Jegyek előre; válfbalók l'odor ucca 7. it alatt Napy Jínosnénil. 

SZEGEDI SAKKÉLET. 
A Szegedi Sakk-Kór közgyűlései az előző ha-, 

tározatképtelensége miatt március 7-én este 0 őr»*" 
kor tartja a körhelyiségben. 

A város bajnokság elődöntói befejeződtek, dön-
tőbe kerültek: Sulik, Kovács, Szántay, Soóky,! 
Lőwinger, Köves, Kroó, Becker, Konrád és Sporer. 
A vigaszoersenyórl játszanak: Kasza, Csikós, Weisz, 
Lang, Simon, Varga, Zachar, Lcdcrer, Sandberg,' 
Manheim és Rosenberg. Ugy a döntő, mint a, 
vigaszverseny hétfőn, 4-én csle 8 órakor kezdődik.-
Versenynapok hétfő, szerda cs péntek. Verseny-, 
napokon szívesen lát a kör vendégeket-

Az első versenynap sorsolása: Döntő Sulik— 
Sporer, Kovács—Konrád, SzánLay—Becker, Soóky 
—Becker, Lővdnger—Köves. Vigaszverseny: Kasza 
szabadnapos, dr. Csikós—Rosenberg, Weisz—> 
Manheim, Láng—Sandberg, Simon—Lédurer, Varga-
—Zachar. 

A Pálfy-knpa mérkőzési március 17-cn játsza-
le a Szegedi Sakk-Kör ni összeállítású csapata' 
Kecskemét ellen. 

\ Csongrádon függőben maradt Konrád—Langer 
játszma vasárnap befejeződött. Konrád a játszma 

i rnegn.v .-.ésével eldöntetlenné. G—G, lette a mér-; 
' kőzést. 


