
6 

Elrontott gyomor , bélzavarok, émeNgés, 
kellemetlen szájíz, homlokfáfás, láz, szék* 
szorulás, hányás vagy hasmenés cseleinél már 
egy pohár természetes .Ferenc Józsei • ke-
serQvIz gyorsan, biztosan és kellemesen hal. A 
gyakorlati orvostudomány Igazolfa, hogy a 
Ferenc Józsei víz használata a sok evés és 
ivás káros következményeinél Igazi Jótéte-
ménynek bizonyul. A Ferenc József keserű-
víz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszer-
üzletekben kapható. B.sg 

Március 15. 
A Vitézi Szék kapitánya közli, hogy március 

15-én, szonibaloa féltízkor gyülekezés a fogadalmi 
templom előtt a régi toronynál. Mise után ugyanolt 
gyülekezés és elvonulás a Kossuth-szoborhoz. 

A zsinagógában szombaton délelőtt háromne-
gyed 11 órakor ünneplik mes a március 15-iki 
nemzeti ünnepet. 

A Szervezett munkásság, kulturszervelnek be-
vonásával, csütörtökön este 7 órakor, a Munkás-
otthonban tartandó gyűlés keretében emlékezik 
meg a 48-as márciusi eseményekről. 

A Délvidéki Egy elemi és Főiskolai Hallgatók 
Egyesülete vasárnap délelőtt 11 órakor az egye-
tem aulájában nagyszabású hazafias matinét ren 
dez, amely alkalommal az ünnepi beszédet dr 
M e n y h á r t Gáspár egyetemi tanár mondja. Vá-
logatott művészi számok teszik a műsort gazdaggá. 

Mozgásmüvészefl I*emulaí6 
(A Dél magyar ország munkatársától.) A 

test kulturája egyre nagyobb teret hódit. Nem-
csak külföldön van ez igy, hanem most már 
nálunk is, sőt Szegeden is. Ezt bizonyitja 
az a nagyarányú érdeklődés, amely dr. Egán 
Ernőné mozgásmüvészeti iskolájának vasár-
nap délutáni bemutató előadását kisérle. Az 
ipartestület márványtermét színültig megtöl-
tő közönségnek valóban művészi élményben 
volt része. A szereplők munkáját harmónia, 
báj graciőzilás jellemezte. Különösen hatá-
sos látványt nyújtottak a csoporttáncok, de 
a közönség lelkesen megtapsolta az egyes nö-
vendékek egyéni teljesítményét is. A legna-
gyobb hatást talán a gyermekek teljesítmény« 
keltette. Fegyelmezett és pompásan kidolgo-
Fzott gyakorlataik szűnni nem akaró tapsra 
ragadták a nézőközönséget. 

A műsort »Egy nap a gyermek életében« című 
mozdulatgyakorlatok sorozata vezette be, 
amelynek keretében Balassa Juci, Beck Kató, 
Bornsteln Peti, Csermák Klári, Egán Ma-
rianne, Kiss Jani, Kiss Jutka, Kolozs Jani, 
Kolozs Mata és Lusztig Erzsi arattak sikert. A 
mozgásmüvészeti előgyakorlatok első csoport-
jában Biró Agi, Déry Zsuzsi, Gönczy Erzsi, 
Kun Jutka, Lörincz Magdi, Röth Magdi és 
Szabó Klári, a második csoportban dr. Ba-
lassa Istvánná, Békéi Márta, Eidus Lilly, 
Frankéi Laura, Heksch Ágnes, Kárász Ju-
dit, Oblatt Erzsébet és Pataky Lilly szere-
peltek nagy sikerrel. A műsor első felének 
kiemelkedő száma volt a magyar tánc, ame-
lyet Déry Zsuzsi, Gönczy Erzsi, Kun Jutka, 
íörincz Magdi, Rőth Magdi, Szabó Klári, 
Zsiday Ada és Zsiday Magda mutattak be. 

A műsor második része Goitein Licy gro-
teszk táncával kezdődött. Megérdemelt sikere 
volt. Igazi művészetet jelentett dr. Balassa 
Istvánná, Goitein Licy, Heksch Ágnes, Kárász 
Judit, Pataki Lil ly és Schiller Ilus által be-
mutatott ritmikai gyakorlat is. Schiller Ilus 
szép keringője után egy finom kép, a »Ta-
vasz« szereplői: Goitein Licy, Heksch Ágnes, 
Pataky Lilly. Schiller Ilus arattak hangos sikert. 
Az Élet és halál Geilein Licyvel és Schiller 
Hússal, az Áhítat dr. Balassa Istvánnéval, 
Frankéi Laurával, Goitein Licyvel, Ileksch 
Ágnessel és Kárász Judittal fejezte be a ní-
vós bemulató előadás sikeres műsorát. 

A közönség a fe'ejlhcletlenül szép dt lu'ánért 
hálás és lelkes tapssal jutalmazta az iskola 
kiváló vezetőjét, dr. Egán Ernőnét. 

l>ÉT,MAf!VAHORSZAG 

46-os nap 
A szálnoki csata emiékire v w l n i i p a volt 

46-osok ünnepséget rendeztek, ökrös László 
tábori alesperes misét celebrált a rókusi temp-
lomban, ahonnan mise után a 9. honvéd-
gyalogezred laktanyájába vonultak a volt 
46-osok és koszorút helyeztek az udvaron álló 
emlékműre. Az ünnepi beszédet Szvoboda Ká-
roly tábornok mondotta, aki a 46-osok dicső 
haditelteiről emlékezett meg, a legendás hirű 
szegedi bakákról, akiket minden harci kész-
ségen és rátermettlégen kívül a bajtársi sze-
retet és az önfeláldozás jellemzett. 

A tábornok nagyhatású beszéde után a ka-
tonazenekar játéka következett, majd dr. Haj-
nal István ügyvéd szavalta el az ünnepi alka-
lomra irt ódáját. Az ünnepség végén a volt 
46-osok négyes sorokban az Ipartestület szék-
házába vonultak, ahol a márványteremben 
barátságos sörözés közben újították fel az em-
lékeket. 

Egy íápéi koldusasszony 
és a mentők 

Nehéz problémát adott fel egy szegény tápéi kol-
dusasszony a nemes és kegyúr város hatóságának, 
helyesebben a problémát nem is a szerencséilen 
koldusasszony adta fel, hanem Papp Ferenc tüz-
ol tó főparancsnok, mint a mentők főnöke. 

A tűzoltóparancsnok terjedelmes jelentést nyúj-
tott át a napokban a polgármesternek és ebben a 
jelen lésben körülbelül a kővetkező tényállást is-
merteti : 

A kérdéses koldusasszony — közel jár a nyolc-
vanhoz, vagy talán már tul is ment rajta — 
Tápé faluban lakik. Innen Jár be, természetesen 
gyalogszerrel a városba koldulni. Ha öreg, resz-
ketős lábai már nem bírják, akkor a Somogyi-
telep uccáit barangolja végig és beimádkozik a 
szegényes ajtókon néhány fillérért, falatért, rongy-
ért. Amikor azután a jószivü szegényemberek sze-
gényes alamizsnájával megtelik a rongyos koldus-
tarisznya, az öregasszony indul hazafelé, Tápéra. 

Ebben nem is lenne semmi baj sem, de baj 
azért mégis van és ott kezdődik, hogy a töpörödött 
anyóka kegyetlen betegségben szenved. Epileptikus 
roti-im i vannak. Az alattomos 1 e egsé4 nem \ á asztja ' 
ki a helyet és az időt, amikor és ahol ráront ál-
dozatára. Vagy talán nagyon is kiválasztja, mert 
szinte minden nap megtörténik, hogy telefonon 
kihívják a mentőket a város határába, ahol az 
öregasszony eszméletlenül viaskodik a kegyetlen 
rohammal. Rendszerint a város határán éri utol a 
baj, de a határon innen, ahol még a szegedi men 
tők az illetékesek. Talán tízszer is megtörtént 
egymásután, hogy az eszméletlen koldusasszonyt 
a szegedi mentők autója szállította be vagy a sze-
gedi kórházba, vagy pedig ki, a tápéi kuckóba, 
mert a kocsiban megszűnt a roham, magához 
tért az áldozat és nem kívánta már a kórházi 
ápolást. 

A mentők — ugy látszik — megunták az öreg-
asszony rendszeres me ;autózlatását. A főparancs-
nok azért fordult a polgármesterhez, hogy csi-
náljon rendet ezen .a téren, mentesítse valahogy 
a mentőket a szinte mindennapos tápéi kirándulás 
kötelezettsége alól. 

— Nem tehetek semmit — vont vállat sajnál-
kozva a polgármester —, az epilepszia nem tar-
tozik az én hatáskörömbe, nem parancsolhatok 
rá, akármilyen széles jogkörrel Is ruházott fel az 
uj közigazgatási tőrvény, hogy a város határán 
belül ne látogassa meg azt a szegény tápéi kol-
dusasszonyt, mert az nagyobb ur az én autokra-
taságomnál is és fütyülne a parancsomra. így pedig 
a mentőknek bizony továbbra is vállalniuk kell a 
fuvart . . . 

— A kereskedelmi utazók vasúti Jegye. Buda-
pestről jelentik: A kereskedelmi utazók mérsékelt 
áru bérletjegyének igénybevételénél a Máv. igaz-
gatósága a kedvezményjogosultságot kiterjesztette 
olyan1 hivatásos kereskedelmi utazókra is, akik a 
gyárak, vagy ipartelepek nyersanyagának beszer-
zése, vagy egyes cégek által forgalomba hozott 
áruk, főleg nyerstermékek bevásárlása céljából 
utaznak. 

fibí&S^ svéd golyóscsapágyak kaphatók Ku-

cses és Magay, Szeged, Kölcsey H. 1. 915 
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— A ván>»l nyugdíjsat* egyesületének vasár-
nap délelőtt megtartott közgyűlése Polczner el-
nök indítványára egyhangú lelkesedéssel, fölirat-
tal üdvözölte Horthy Miklós kormányzót kormány-
zóságának a 10 éves évfordulója alkalmából. 

z Bach tüzelőan vágja az elismert kvalitác. 
— A MEFHOS« tízéves Jubileuma. A Magyar 

Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Szövet-
sége március 14—16-án üli meg fennállásának 
tízesztendős jubileumát. Ebből az alkalomból a 
szövetségbe tömörült diákszervezetek kongresz-
szust tartanak Budapesten, amelyen a főváros 
diákságán kivül résztvesz Szeged. Debrecen, Pécs, 
Sopron, Miskolc, Kecskemét, Sárospatak, Pápa, 
Keszthely és Magyaróvár főiskolai ifjúsága is. A 
kongresszust 14-én díszközgyűlés nyitja meg, 
amelynek ünnepi szónoka dr. S z t r a n y a v s x k y 
Sándor belügyi államtitkár. A nienáris ülések 
15-én és 16-án lesznek 

Magyaror t zA" legfőbb hlrnevU <Srálcége 
BRAUSWETTER JÁNOS I 

Qról A p p " n y l Albert (liWa)ucca 23. I t A m . 

Sxint>ásc 
és ftíüvés&et 

Ka'lca — ma este. — Szerdán az áiMz emlé-
kezete: János vitéz. — Csütörtökön Sziklai Jenő 
25 éves színészi jubileuma: A cigányprímás. — 
Pénteken: Madarász. — Szombaton március 15. 
emlékezete: I. A költő és a «aláí. II. Égő város. 
— Vasárnap: A cigányprímás. — Pénteken dél-
után rendkívül mérsékelt helyárakkal: Szökik a« 
asszony. — Szombaton délután ifjúsági előadás: 
Aranylakodalom. — Vasárnap délután: Matytka 
színésznő szeretne Irnnl. 

Nyörl ka l apu JdonsAgok m r g f r k e r t c k ' 
Stelner Sománénál 902 

trtt Apponyl Allinl <l«fao'«) utca ti. i t t a . Teietan H->1. 

Rádió 
A nagyobb leadódlTomdsolt 

mai mllsora 
Budapest. 915: Hangverseny. Közreműködik Se-

bők Márta (ének), Szarvas Klári (hárfa) és Rejt« 
Gábor (gordonka) Zongorán kísér Polgár Tibor. 
9.30: llirek. 9.45: A hangverseny folytatása 13.05: 
Eugen Stepat orosz balalajka zenekarának hang-
versenye. 12.35: A hangverseny folytatása. 14.30: 
Hírek," élelmiszerárak. 17.30: A Mándits-sza'onzene-
kar hangversenye. 18 30: A m. kir. Operaház elő-
adásának közvetítése »Istenek alkonya.« Zene-
dráma egy előjátékban és 3 felvonásban. Szö-
vegét és zenéjét írta Wagner Richárd. Fordította 
Radó Antal. Vezényel Failoni Sergio. Rendező 
Márkusz László. Személyek: Siegfried — Pistor 
Gotthelf; Gunther — Farkas Sándor; Hagen — 
Kálmán Oszkár; Alberich — Maleczky Oszkár; 
Brünnhilde — Larsen-Todsen Nanny; Gutrume 

— Belle Gabriella; Woglinde — Halász Gitta; 
Wellgunde — Diósy Edit; Flosshílde — Budano-
vits Mária; Waltraute — Budanovits Mária; I. 
Norna — Bársony Dóra; II. Norna — Sándor 
Mária; III. Norna — Virág Ilona; I. vitéz — Pa-
lotay Árpád; II. vitéz — Ney Dávid; III. vitéz 
— Ádám Győző; IV. vitéz — Körmendi József; 
V. vitéz — Abai József. 23.15: Bura Károly és 
cigányzenekarának hangversenye. — Frankfart. 
21.10: Szimfonikus jazz-hangverseny a Hoch-zene-
konzervatórium jazz osztályának előadásában. — 
Kostce. 17.10: Hangverseny. 19.05: Beethoven I. 
és III. szonátája. — Köln. 20: I. Strauss János 
müvei. — Napoll. 17: Zene, ének, szavalat 21X12: 
A San Carlo-szinház előadása. — Oslo. 18.45: 
Dalok. 20.30: Rádiózenekar. 22.10 "angverseny. 
— Praha. 16: A cseh filharmonikusok gyermek-
hangversenye. 21: Hangverseny. 21.20: Csellójáték 
zongorakísérettel. — Róma. 16.30: Időjelzés. Utána 
nemzetközi hangverseny Kussakabé japán zongora-
művész közreműködésével. 21.02: Opera valamelyik 
színházból, vagy hangverseny a Stúdióból. — 
Torino. 21: Szimfonikus hangverseny a királyi 
színházból. — Wien. 20: Életem, szerelem és gyö-
nyör. Zenei egybeállítás. 22: Spanyol és francia 
zongoramüvek. — Zürich. 20: Régi hollandi és 
belga lupéd ü zene. 
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