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Idegesség, fejfájás, álmatlanság, szédü-
lés, bágyadtság, levertség, félelemérzések 
eseteinél a természetes .Ferenc lózsei" ke-
serűvíz kitűnő háziszer, amely az emésztő-
szervekből eredő zavarok nagy részét meg-
szünteti éa visszaadta a testnek és szellem-
nek régi munkaképességét. Orvosi szaktekin-
télyek megfigyelték, hogy a TCreilC I Ó I S€ f 

viz öreg embereknél is enyhén, kellemesen és 
megbízhatóan hal. Kapható gyógyszertárakban, 
drogériákban és füszerüzleekben. 6.4 

— TüzéremléknuJ. A lüzértiszlikar tervbe vette, 
hogy a háborúban elesett tüzér bajtársak emlékére 
emlékmüvet állit. Az előkészítő bizottság alapvető 
tanácskozását május 9-én, Áldozócsütörtökön, 10 
órakor tartja az Országos Tiszti Kaszinó Váci-
uccai székházában, a II. emeleti kis díszterem-
ben, melyre ezúton meghívja az összes ny. áll. 
volt tartalékos, tényleges tüzértiszteket és felkéri, 
hogy u gyűlésen minél nagyobb számban vegye-
nek részt. 

x Csoda jó fürdőkádak 32.— pengőtől Fogel Edé-
nél, Takaréktár-ucca 8. 964 

— Egy kínai tábornok 36 feleségj és számtalan 
gyermeke. Kínából érkező jelentés szerint Csing-
Csung.Csang kínai tábornok Dajrenben élő 36 fe-
lesége és számtalan gyermeke súlyos anyagi gon-
dokkal küzd. A tábornoknak ugyanis, miután had-
seregét Santung tartományban leverték, megol-
tották, hogy Dairen városába utazhasson. A tábor-
nok barátai most kísérletet tesznek arra, hogy 
lehetővé tegyék a tábornoknak Japánba viló uta-
zását. 

x Az idei szezon divatslágere: a to.va-clpő már 
látható Dcl-Ka kirakataiban, Kárász-ucca 14.. (Dre-
her-sőröző mellett). 

x Vasutas nap. .Népünnepély a Széchenvi-iéren. 
A szegedi vasutasok »Hazánk« dalköre folyó hó 
10-én, pünkösd vasámapjáu, kedvezőtlen idő esetén 
pünkösd hétfőjén a Széchenyi-téren monstre Vas-
utas napot tart. 60 tagu rendezőgárda csupa új-
szerű szórakozásról gondoskodik. A sok bohóság 
miatt a népünnepély igen vidámnak és mulatsá-
gosnak ígérkezik. A jövedelmet részben a vasutas 
árvák, részben a debreceni országos dalosverseny 
költségeire fordítják. 540 

— Sértegette a végrehajtót. Debrecenből jelen-
tik: P. S z ű c s Zsigmondné pomádj asszony sérte-
gette és fenyegette a nála megjelent L a k a t o s 
Mihály végrehajtót. Amikor a végrehajtó a pad-
lásra akart felmenni, az asszony kirántotta alóla a 
létrát, mire Lakatos a földre zuhant és könnyebb 
sérüléseket szenvedett. A debreceni törvényszék" 
Szűcs Zsigmondnét hatósági közea elleni erőszak 
miatt 15 napi fogházra ítélte. 

Botólaxl 300-as telefonon, olcsóbb lett. Próbálja meg! 
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x Hadirokkantak, hadiözvegyek gyermekei, hadi-
árvák különböző intézetekbe felvételükért pályáz-
hatnak középiskolai tanulmányok elvégzésére, ipari 
kiképzésre, stb., nemkülönben a Jutási honvéd 
altisztképző intézetbe. Bővebb felvilágosítást nyer. 
hetnek a HONSz szegedi csooort írodáiában, vá-
ro&i bérház. Elnökség. 438 

— Komáromi János: Az elvált feleség. Kapható 
a Délmagyarország kölcsönkönyvtárában. 

— A villamos karambolja a teherautóval. Buda-
pestről jelentik: Ma reggel fél 8 óra körül a Lehel, 
uccábau egy villamos összeütközött egy teher-
autóval. A teherautó teljesen összetörte a villamos-
kocsi első perronját. A kocsivezető, a kalauz és 
két utas megsebesült. Az összeütközés következté-
ben egy óra hosszat szüuecelt a villamosforgalom. 
A rendőrség vizsgálatot indított a felelősség meg-
állapítására. 

x Ottománt vitéz Dóczynál vegyen, Hid-ucca. 821 

— SZALLODAUTALVANY a budapcsii Bristol-
ba vagy Royalba egész nap kapható a D é l m a -
g y a r o r s z á g kiadóhivatalában. Szobáért a fél-
nők nem kell írni, sürgönyözni, vagy telefonálni, 
a szobát lefoglalja kiadóhivatalunk és gondosko-
dik egyéb kedvezményekről Is. 

— Ifju vakok felvétele a szegedi intézetbe. Az 
ífju vakok szegedi intézete az 1929—30. tanévre 
iskolai, valamjut zenei és iparj kiképzés céljából 
felvesz minden l i évtől 35 éves korban levő 
oly vak ifjút, aki a vakságon kjvül más fogyat-
kozásban nem szenved. Folyamodványok minél 
előbb, de legkésőbb junius lá-ig az intézel igaz-
gatóságához küldendők. 

x Rádió, villany, Deutsch, Kárász-u. Tel. 8-7J. 

— Lakatos László: Angoramacska. Megjelent és 

uanbafó a Délmagyiirqrszág kölcsönkönyvtárában. 

Sziníjáz és 
Mttívésxeti^ 

Kél növendékhangverseny 
A növendékhang\ersenyek sorában valósággal 

művészi élménynek voltmik részesei a Baranyi-
zeneiskola kedd délutáni koncertjén. Kószó István, 
akit a tápéi rétek neveltek muzsikus lélekké, Gá-
borné keze alatt n u a legkomolyabb auspiciumok-
ra jogosít zenei pályáján. Alig két-három éve, hogy 
a hegedű húrjaira bocsájtalta muzsikus ösztönét, 
máris kifinomult értelmet sugároz játéka, ujjai 
könnyedén futnak, stilérzés, graciózítás, meleg-
ség, bensőség van hegedülésébeu. Ezzel a fiúval 
tényleg tehetséget fedezeti fel és tanit önzetlenül 
az iskola. Az előmenetelét mai stádiumából ítélve, 
sok szép reményt füzünk Kpszó Istvánhoz. A másik 
kiemelkedő tehetség a kis Kamp Kató. Korát jó-
val meghaladó technikai érettsége mellett egy 
erős cs pezsgő temperamentum tör ki a gyermek-
pianistából. Mozart, d-moll zongoraversenyét ját-
szotta meglepő fejlettséggel, finomsággal és ko-
moly kritikai mértékkel mérve, a művészi felfogás 
árnyalatainak színességét érezzük bontakozni zon-
gorajátékából. Kamp Katót is számon kell tartani 
a jövő tehetségeinek seregszemléjén. Nagyszerű 
haladást tapasztaltunk a talentumos Ketter Ernő 
zongorázásában. Az önállóvá fejlődő egyéniség íz-
lése és iránya ad játékának érdekességet és élve-
zetességet. Meleg elismerést érdemel Strell József 
hegedűs. Kedves tónusa, jó értelmezése, muziká-
lis hajlama van, megérdemelte a tapsokat. Igen 
jó zongoristát ismertünk meg Grünwald Kláriban 
és Friedrnann Olgában. Mindketten preciz tudás-
sal, átérzetten interpretálták darabjaikat, meleg 
elismerés, tapsok honorálták kvalitásos játékukat. 
A hangversenyen a zongoratanszak növendékei 
Wéber, Mendelssohn, Mozart, Albeniz két zongorás 
zongoraversenyeket játszottak, amelyeknek másik 
szereplője a második zongorán Bárányi János, a nö-
vendékek kiváló tanára volt. A hegedűsöket Ker-
tésztié, Kaiu Kató kisérte zongorán sok finom-
sággal. A hangversenynek óriási sikere volt és a 
hallgatóság, ezúttal már »kivül állók< is, akik 
a két tehetség meghallgatására jöttek, lelkesedés-
sel ünnepeltek. 

Ugyancsak kedden délután tartotta a Városi 
Zeneiskola is növendékhangversenyét a Tisza nagy-
termében. Hallgatva ennek az intézetnek növendé-
keit is, örömmel kell megállapítani, hogy zeneileg a 
mai generáció minőségben és mennyiségben óriási 
fejlődésen megy keresztül és az intenzív muziká-
lis vezetésen kivül számbelileg Is egyre nagyobb 
méreteket ölt az ifjúság zenei intelligenciája. Az 
ismerős növendékek sorát Csűrik Dénes, a tehet-
séges gordonkajátékos méltatásával nyitjuk meg. 
Mindjobban mélyül muzikalitása és ma már mond-
hatjuk, gyönyörűségünk telik hallgatásában. Kö-
vetik a "lehetséges Baktarj Mihály és Ivánka vits 
Ferenc. Ügyes játékos Horváth István. A zongora-
tanszak növendékei közül régóta felfigyeltet ma-
gára a talentumos Buttula Ica, Stibor Mici, szé-
pen játszik Augusztin Olga, Brezina Lujza, Solg-
mossij Margit és a zongorakiséreteket ellátó Gál 
Klári. Schill Fülöp, Ágócsg Ida. Kedvesen énekel-
tek Kopasz Klára, Kézdg Elza, Barlal Erzsébet. 
A nívós hangversenyt Jlaydn szimfóniával nyitotta 
meg az intézet impozáns zenekara, befejezésül 
háromszólamu női-kar énekelte Tarnag »Üzenet« 
cimü dalát. A kart Kánig Péter, a zeneiskola nagy-
érdemű igazgatója dirigálta. Taps és csokrok, lel-
kesedés cs ovációk kisértek minden számot, a 
nagyszámú közönség a legnagyobb megelégedés-
sel távozott erről a hangversenyről is. 

A színházi iroda hirei 
A Szupécsártás bemutató előadása: ma este. 

Farkas Imre, az Iglói diákok, a Tul a nagy Kri-
vánon, a Nótás kapitány, a Kis kadét, a Királyné 
rózsája és még nagyon sok nagysikerű darab pá-
ratlaitul népszerű szerzője, legújabb operettjével, 
a Szupécsárűás-sal is maradandó értékű sikert 
aratott. Ma este premk'rbérletbeu illeszti műsorába 
a színház ezt a bűbájos muzsikájú, magyar leve-
gőjű, derűs humorú és végtelenül mulatságos ope-
rettet, amely az előjelek szerint a szezonvég slá-
gere lesz. 

Á Szupéesárdás főbb énekszámai: 
A Hernádon megy a jég... Éneklik: Dayka 

Margit és Páger Antal. 
Ha jő az alkony, a neved s óha j t om .Ének-

lik: Sz. Patkós Irma és Tolnay Andor. 
Vén szepesi vá r . . . (Ballada.) Énekli: Bihari 

Sándor. 
Szepességen 48-ban jaj de régen volt. 5 . (Bal-

lada.) Énekli: Biharj Sándor. 
Te vagy az egyedid... Énekljk; $z. Patkós 

Irma és Tolnay Andor. 

Csütörtökön délután mérsékelt helyárakkal: Pá-
risi divat. 

Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: A 
cárevics. 

Sportosának ipar» 
telepünk w 

egy részét 

Maros ucca 2. sz. alá 
helyeztük, hol minden tipusu sporthajó van 
raktáron és megrendelésre készül. 

Kovács sporlhajő készítő. 

Csónakok 12 havi részletre Is kaphatók. 

S f i o r i 

Még bizonytalan 
a Bástya vasárnapi összeállítása 

A Bástya tudvalevőleg vasárnap Budapesten a 
Nemzeti ellen játszik ligabajnoki meccset, A csa-
pat összeállítása még nem történt meg, csak a 
csütörtöki tréning után fognak dönteni. Ugy hír-
lik, hogy Weiglhoffer lába annyira javult, hogy 
vasárnap már játszhat. A jeles hátvéd azonban 
szeretne ezen a mérkőzésen halfot játszani és 
Kronenberger menne hátra bekknek. Weiglhoffer 
azért szeretne most halfot játszani, mert szerinte 
itt nem kell nagy rugósokkal dolgozni és így 
nincs kitéve annak, hogy még nem egészen gyó-
gyult lába újból megsérül. A csütörtöki trénin-
gen fogják ezt kipróbálni és ha Weiglhoffer meg-
felel, akkor a Nemzeti ellen halfolni fog. A csapat 
többi részében változás nem lesz. Simóka helyett 
ismét Wahl lesz a jobbhalf. A csatársor a régi 
marad. 

Az amatőr Délkerület szigorú ukázt adott ki, 

amelyben figyelmezteti a kerülethez tartozó klubo-
kat, hogy a jövőben a vendégcsapat és a bíró 
egyéni becsületét és testi épségét nemcsak a mér-
kőzés alatt a pályán köteles megvédeni, hanem 
a mérkőzés után, a pályán kivül is. Tartozik a 
rendező egyesület védelmet nyújtani a bírónak 
és a játékosoknak mindaddig, míg a várost el nem 
hagyják. Viszont figyelmezteti a klubokat és a 
bírókat, hogy óvakodjanak minden oly cselekedet-
től, mely a közönséget provokálja. Botrány esetén 
a legszigorúbb vizsgálatot helyezi kilátásba. 

Május 2fi-án Rórnábau játszik a főiskolai válo-
gatott csapat. A válogatott keretet már kijelölték. 
Ott találjuk a KEAC-ból Szűcs kapust és Dehre-
cz?ni hátvédet. 

Változás történt a legjobb vidéki birkózó 
címért leendő küzdelemre kijelölt déli birkózók 
névjegyzékében. Az ujabban kijelöltek: Légsúly í 
Futó (SzAK), Mutra (KTE). Pehelysúly: Tóth F. 
(SzMTE), Nagy Béla (Cegléd), Könnyűsúly: Lakó 
(KTE), Katona (SzMTE). Kisközépsúly: Dobó 
(SzAK), Katona (KTE). Nagyközépsúly: Hegedűs 
(KTE), Gál József (SzAK). Kisnehézsúly: Kurucz 
L. (SzMTE), Bárdos (KTE). Nagynehézsuly: Zemkó 
(SzAK), Nagy L. (Cegléd). 

Kronenbcrgerröl a becsi lapok kritikája elég jó. 
Többnyire azonban valamennyi megegyezik abban, 
hogy inkább bekkmunkát végzett. Szegeden régen 
tudtuk, hogy Kronenberger inkább bekk, mint half. 
Azonban a Bástya mai játékosanyagát tekintve, 
Kronenbergernek* half poszton kell játszania. Mint 
bekk, azonban sokkal nagyobb érték. 

kerékpár csak nálam 
szerezhető be. 

E r e d e t i W a f f e n r á d 

Steyr, Fegyvergyári _ __ _ 
Alkatrészek és qummik o icón koohat k. 

iSmerikai Roval írógép 2 , é v S r u 9 é p e k 

ládió kellékek. K e ü v e z ő f i z e t é s t t e l t é t e l e k ü ! 

K e l e m e n > f á r í o ; n Kelempn ucca 11. Főposta melleit. 


