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Szívbetegeknek és érelmeszesedésben
szenvedőknek a természetes „Ferenc József»
keserűvíz használata. könnyű és pontos bélműködést biztosit. Klinikai vizsgálatok igazolják, hogy i Ferenc ózsef viz különösen
agyvérzésre és gutaüiésre hajlamos idősebb
embereknek kitűnő szolgálatot tesz. Kapható
gyógyszertárakban, drogériákban és fűszerüzletekben.
B.4

— Éretlségl találkozó. Felkérem azokat az oszfálytársaimat, akik 1918—1919-ben a kegyesrendi
városi főgimnáziumban érettségiztek, hogy a pünkösdkor tartandó 10 éves találkozóra részvételüket
nálam bejelenteni szíveskedjenek. Dr. J e z érn i c z k y Ákos (Deák Ferenc-ucca 4.).
x Az idei szezon divatslágere: a toya-eipő már
tátható Dei-Ka kirakataiban, Kárász-ucca 14., (Dreher-söröző mellett).
— Munkaközvetítés. A szegedi hatósági munkaközvetítő közli: Állást kaphat: 1 kovács; 3 bádogos; 1 műbútorasztalos; 1 kocsifényező, nyerges;
1 karosszéria bognár; 2 cipész; 1 szabó, kézi; 1
komlós sütő; 5 kifutófiú; 2 napszámosfju; 1 angol
női szabó, kézimunkás.
x Divalos gyapju fürdőruhától kívánságnak
megfelelő színekben, méret szerint, megrendelésre
is készítünk. Latnpcl és Hegyi.
585
— Krnislott élelmiszerekből főztek ebédet az érsekújvári kaszárnyában. Pozsonyból jelentik: Erveku/várott tegnap súlyos mérgezési tünetekkel
hetvenhat katonát keltett kórházba szállítani. Az
érsekújvári futballpályán délután három órakor
hirtelen rosszul leli három katona, akiken mérgezési tüneteket állapítottak meg. Ezzel egyidejűen
egész sor vendéglőben és kávéházban rosszul lett
löbb katona és az uccán is összeesett néhány.
Este nyolc óráig hetvenhat katonát száttitotlak be
mtgos

gyomormérgezési

tünetekkel

a katonai

kór-

házba. A katonák állapota nem ad ugyan okot
aggodalomra, de mindegyiknél azonnal gyomormosást kellolt alkalmazni. A tömeges megbetegedés romlott ételre vezethető vissza, amelyet a
katonák, akik valamennyien az érsekújvári tüzérezredhez tartoznak, délben a laktanyában kaptak.
A nyomozás folyik.
Autótaxi 300-as telefonon, olcsóbb lett. Próbálja meg

Alföldi cipők
Bölcs ház ynál, Klauzál tér!

divatszinekben 20 P.
Rendeléseket és favttásokat
óra alatt készítünk!
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Kerékpárokban
n S t y r l a és T r i u m p h
vezető márka. Egyedül kapható

Szántó? Sándor
Köszönetnyilvánítás.

Mindazon rokonoknak, ismerősöknek, jó •
barátoknak, kik feledhetetlen feleségem, illetve anyukánk temetésén megjelentek, részvétükkel és virágarlományaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk
hálás köszönetet.
Hltsoviis
isívá.i
és
gyermekei

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon rokonok, ba|lár6ak, ismerősök és
egyleteknek, kik feledheteilen |ó fiunk
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végtisí lességén megjelentek, koszorú- és virágadományaikkal nagy fájdalmunkon enyhíteni
igyekeztek, ezulon mondunk hálás köszönetet.
Olasz Ferenc és családja.

Sssinpásés
Mtívéssceti
Filharmonikus hangverseny
A filharmonikusok utolsó hangversenyükön Goldmark csodaszép, buja hangzású, gazdag melódikusságtól ékes, Falusi lakodalom néven ismert
szimfóniáját, Liszt Hungaria cimü szimfonikus
költeményét és Berlioz hatásos Rákóczi-indulóját
játszották. Mondhatjuk »jól diszponáltan« működött a zenekar és a dirigens ezúttal kongeniálisan
szólaltatta meg a müveket.
Az előadott alkotásokkal nem hoztak ujat a
filharmonikusok programjukba, de az összeválogatás elég változatosságot nyújtott és az előadásban találtunk kárpótlást. A haladás szempontjából mindez ugyan nem sokat jelent, mert
az idei szezon befejeztével sem tudunk visszapillantásainkban különlegesen nagy eredményeket
méltatni. Zenei eseményt nem jelentettek a hangversenyek, megmaradtak a szűk távlatú, kötelességteljesítés középszerűsége mellett. Se lelkesedés,
se merészség, ami a művészi ambíció félreismerhetetlen kísérője, nem világított utjukon. így ezzel
a szezonnal már leszámoltunk abban a reményben,
hogy a Filharmonikusok Egyesülete legalább a
jövő szezonban meginduló, erősebb munka és
szervezkedés
érdekében
programot
fog adni
és
megvalósítani.
Ezúttal
azonban
az elmaradt,
a
legteljesebb
mértékben
tájékozatlanul
maradt
közönség.
A kilátások
«
mostani lassú nivóesésnél nagyobb zenekulturai
baissre engednek következtetni. Nekünk őszintén
fáj, hogy a valamikor, virágzásnak induló zenei
egyesületről a lemondás és reménytelenség hangján kell szólnunk. Könnyebb dolga volna a kritikának, ha az elnézés simogató melegségével foglalkozhatna a filharmonikusokkal, azonban csak
az szereti igazán a művészetet, aki fejlődéséért és
haladásért harcol. Mi még nem adtunk fel semmit a bizalomból és várunk.'.. Várjuk a filharmonikusok jövő évi programtervezetét.
Szegediek a budapesti rádió műsorán. A budapesti Stúdió rádióhangversenyén ujabban sok szegedi névvel találkozunk. Vasárnap a Zeneművészeti Főiskola növendékeiből alakult zenekar kedvelt délelőtti hangversenyén Kánig Péter Humoros szvitjét adták elő kitűnő
interpretálásban.
A mü felépítésében egy napilap zenei karrikirozása akar lenni. Az első tétel vezércikk, magyar
és szláv elemek viaskodásával. A második tétel
komoly tárca, a harmadik humoros cikk, kuruc
motívumokból menüett stílus, az utolsó tétel egy
magyar népdal, sokféle variációjával apróhirdetést akar jelképezni. Akinek jól működött a rádiója, annak nagy örömet szerezhetett a műsor ezen
száma. Nemrégen hallottuk ugyancsak rádióhangversenyen Bárányi Jánost, Weichherz Irént és
Fichtner 1818. cimü szimfonikus költeményét.

A színházi iroda hirei

Ma este Verdi gyönyörű operája, BZ Álarcosbál
van műsoron. Fridi Frigyes operakarnagy vezénylete mellett uj betanulással ma este mutatja be
a színház Verdi örökéletű, a vjlág összes operaszinpadainak állandó müsoroperáját, az Álareoshái-at. Az apród szerepét ezúttal először énekli
Szegeden a szegedi származású Hont Erzsébet, aki
a Dorottyában mutatkozott be. szép sikerrel. Az
Álarcosbál főszerepeit Szász Edith, Gaisler l.ola'
Szórád, Bihari, Arany, Fodor, Veszély éneklik.
Az Álarcosbál ma esti előadását a tüzoitóünnspély alkalmából Szegeden tartózkodó tüzoltótiszlek az ünnepély programja szerint végignézik.
Az Álarcosbál ma esti előadására külön autóbuszjáratok indulnak Dorozsmára és Sándorfalvára.
A Szupéesárdás szerdán és csütörtökön folytatja
hóditó útját.
Sziilamith. Pénteken premierbérletben eleveníti
fel a színház Kövessy Albert és Goldfaden gyönyörű muzsikáju daljátékát, a Szulamith-ot. A címszerepet Sz. Patkós Irma, a többi vezetőszerepeket
Dayka Margit, Tolnay, Páger, Vágó, Herczeg, Veszely, Futó Klári, Keleti Erzsi és Szilágyi játszák.
A Szulamith szombaton A. bérletben kerül szinre.
Vasárnap este lesz a huszonötödik jubiláris előadása Az utolsó Verebély lánynak.
Dé'utánf előadások;
Csütörtökön délután rendkívül mérsékelt helyárakkal: Kossuth.
Vasárnap délután' mérsékelt helyárakkal: Nem
élhetek muzsikaszó nélkül.

V t a d i o
Jí nagyobb
mai

leadóállomásod
műsora

Budapest. 9.15: A rádió házitrjójának hangversenye. 11: A m. kir. budapesti rendőrzenekar
fuvősegyüttesének hangversenye a Vigadó-térről.
Í5.30: A »Tündérvásár« meseórája. 17.40: Schrammelzene.
18.50: Móricz Zsigmond
felolvasása
»Könyv és irodalom.« 19.30: Előadás a Stúdióból.
Sovánka Nándor és cigányzenekarának hangversenye a Baross-kávéházból. — Barc?lona. 17.05:
Szórakoztató hangverseny. 21: Spanyol dalok. —
Berlin. 17: Szórakoztató hangverseny. 21.30: A
sohasem alvó városv közvetítés a berlini életből.
— Bern. 17: Zenekari hangverseny. 20: CarI Millöcker »Gasparone« cimü operettjének előadása.
— Bordeaux. 20: Zenekari hangverseny. — Brünn.
19.05: Zenekari hangverseny. — Bruxfllqp. 17: Kamarazene. — 5. G. B. Daventry Experimentál.
15: Szórakoztató zene. 16: A birminghami stúdió
házizenekarának hangversenye. — Hamburg. 18.2":
Wagner Richárd: »A nürnbergi mcsterdalnokok«
cimü operájának közvetítése. — Illlversum- 18.10:
A házizenekar hangversenye. 20.51: Szimfonikus
hangverseny. — Kobenhavu. 20: Kálmán Imre
»Bajadér« cimü operettjének közvetítése. — Köln.
17.45: Délutáni hangverseny. 20: Zenekari hangverseny és német népdalest. — Königsberg. 20.05:
Wagner Richárd zenekari hangverseny. — Krakow.
12.10: Gramofonzene. 17.50: Hangverseny közvetítése Warszawából. 19.20: Egy opera közvetítése
Katoviceből. — Laiisanne. 21: Zenekari hangverseny. — 2. L. O. London. 18.45: Cesar Franck orgona-hangverseny. — Milánó. 19: Jazz-band. 20.30:
Régi olasz zene, zenekari hangverseny. — München. 19.45: Részletek a »Don Quichote« cimü zenedrámából. 20.45: Tarka-est. 23.30: Gramofonzene.
— Nápoly- 20.45: Egy opera közvetítése a S. Carloszinházból. — Prága. 20.30: Ada Sari dalestje.
22.20: Kávéházi zene közvetítése. — Toulouse.
12.45: Szimfonikus hangverseny. 21: Zenekari hangverseny. 21.25: Bécsi zene. — Wien. 21.10: A
»Wiener Madrigalverefnigung« hangversenye.

készen rés rendelésre is égy és asztalnemüek,
paplanok, baby, női, férfi és gyermek fehérnemOek

Pollák
Testvéreknél 300
és u. F e k e t e j o » u. sarok.

Csrkonlc*

Kárász uccai

tehermentes üzlethez közreműködő és
kereskedelmi érzékkel biró férfi vagy
nő 20.000 pengővel betársulhat.
Ajánlat a kiadóba küldendő 610
„50°/o részesedés"
jeligére.

Minden baf a szájon keresztit éri az
embert! A védekezési módszerek közül
a legsikeresebbnek bizonyult a törvényesen védett Varga-féle Hyperdent-szájviz,
amelynek használata után sok szenvedéstől

megmenekül. Hyperdent fertőtleníti a szájat. fehéríti a fogakat, meggyógyitja a foghust, megakadályozza a fogak romlását, a
fogfájást megszünteti, megszűnteti a száj
kellemetlen szagát, üdítő és kellemes ízzel
telili a száj üregei: Hyperdent teljesen
feleslegessé leszi a fogkrém és a fogpor

használatát. Hyperdent a gyermekeket sok
fertőző betegségtől menti meg, felnőifeknél
pedig fogromlást, fogsorvadást akadályozza

meg. Hyperdent egyszeri kísérlet után
mindenkit meggyőz erről
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G . F . B . a tökéletes Bembergselyem harisnya lerakat Pollák Testvéreknél

