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Akiknek a szívműködése rendetlen,
erőlködés nélköl ugy érhetnek el könnyfrszékelést, ha naponta reggel éhgyomorra megisznak egy kis pohár természetes . F e r e n c József*
keserüvizet. Szivszakorvosok megállapították,
hogy a Ferenc József viz szivelzslrosodásnál és billeniyühibáknál is enyhén, biztosan
és mindig kellemesen hat. A Ferenc József
keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és
ffiszerüzletekben kapható.
bi
— Részeg ember halála az urcán. A hétfőről
keddre virradóra a járókelők a Kisfaludy-ucca 3.
számú ház előtt egy arccal földrebukott émbert
találtak, akiről azt hitték, hogy alszik. Megpróbálták felébreszteni, de minden kísérlet hiábavalónak bizonyult. Kihívták a mentőkét, akiknek
azonban nem akadt dolguk, mert megállapították,
bogy a földön fekvő ember h a l ó t t. Rendőri
bizottság szállt ki a helyszínre, hogy a halál
okát tisztázza. Megállapították, hogy a halott
C s ö k e István 67 éves bérkocsis, aki egy kocsmai
borozgatás után teljesen ittas állapotban botorkált
hazafelé. A Kisfaludy-ucca 3 számú ház előtt
elvesztette az egyensúlyát és arccal előre a földre
bukott. Ebben a helyzetben érte utói a halál.
A rengeteg szesz élvezésétől valószínűiig szívbénulást kapott A halál okának megállapítására
Csöke István holttestét az orvostani intézetbe szál
lltotték.

Szegeden mutatják be
József Ferenc főherceg színmüvét ?
Budapest. május 5 A Magyar Távirati Iroda
kedden éjszaka a következő budapesti jrlenlést
adta k|: József Ferenc főherceg Kolumbtis« cimü
színmüvét a szegedi Városi Színházban mutatják
be. A darab scenikai részét Heves! Sándor, a Nemzed Színház igazgatója készítet le. A díszletek és a
rendezési munkálatok Kürthy György igazgató vezetése mellett készülnek. Á darab valószínűleg
május végén, vagy junius elején kerül szinre. A
bemutatóelőadásra Szegedre érkezik a főherceg
feleségével és kíséretével együtt, de számítanak
előkelő fővárosi vendégek megérkezésére ls.

Súlyos szerencsétlenséget okozott Prágában a felhőszakadás
(Budapr
l ó s i t ő n k t e l e f o n jelent é se.) Prágából jelentik: A cseh főváros felett
kedden délután hatalmas felhőszakadás
vonult
végig. Két óráig zuhogott az eső; a Wenceifér egyetlen hatalmas tóvá változott. A tér közepén levő földalatti toaletthelyiségben majdnem
végzetes szerencsétlenség történt. A térről ugyanis
hatalmas víztömegek zúdultak a helyiségbe, ahová
sok asszony és gyermek menekült a vihar élőL
Az asszonyok és gyermekek fejvesztetten menekülték, de egyrészük elől • viz elzárta as utat, B gy,
hogy csak a helyiség betonablakának betörése
után tudták a szorongatott helyzetben lévő araszonyokat és gyermekeket kimenteni.

AZ I D Ő

SZEGED:

A szegedi egyetem földrajzi intézetének meteorológiai obszervatóriuma
jelenti, hogy kedden Szeg den a hő.
mérő legmagasabb állása 28.2 fok Cel.
sius, legalacsonyabb 13 9 fok Celsius.
A barométer adata 0 fokra és tenger,
színre redukálva reggel 7OT9 mm.,
eele "59 4 mm. A levegő relatív pára.
tartalma reggel 63 százalék, délben
28 százalék. A széi iránya de keleti,
erőssége 2—fi volt

BUDAPEST:

A Met^orologiai Intézet jelenti f *té
10 Órakor: Hazánkban esőt nrm Jé.
lentettek Este a Svábhegyen vil'o.
gásl észleltek. A hőmérséklet Buda.
pesten, Szegeden és Debrecenben 28
—29 fokig emelkedett, ami ezidőszerint a legm gisabb hőmérséklet
egész Európában
Prognózis: Zivatarra hajló idő,
némi hőesökkenéssel.

1M.LMAG* *
M e g í r k e i e t t Az

MERKÚR kerékpár rtszleffizetásre P 185
CSEPEL kerékpár részieifzetésre
P 165

uj typusu

Déry G é p á r u h á z ,
— Kérelem a Déímagyarország elöfize
•öihez. Tisztelettel azt a kérelmet intézzük
valamennyi előfizetőnkhöz, tehát ugy a
havi, mint a heti előfizetőkhöz, hogy fizetéseket kizárólag a kiadóhivatal aliai ki.
állított nyugta ellenében eszközöljenek.
Más módon teljesített fizetéseket a kiadóhivatal nem ismeri el s igényét teljes
egészében fentartja. Déímagyarország kiadóhivatala

Kis u e c a .

Szzin&ász
és ftfüvés&et
A szinházi iroda hirei:

A >Feke(eszánu cseresznye* kél utolsó előadása.
Ma cs vasárnap este kerül még színházunk já
tékrendjére Hunyady Sándornak páratlan sikerű
színjátéka, a Fefcelészáru csereszny?. Ez lesz a
kitűnő darab tizenegyetlik. illetőleg tiz-nkelte likelőadása. a premier nagyszerű szereposztásában,
csak Palásthy szerepét veszi át Károlyi Vilin**-,
mivel Palásthy súlyos operáció előtt áll.
Kosáry Fmmi és társulatának vendégjátéka Napról-napra fokozódik az érdeklődés a kitűnő fővárosi művészgárda háromnapos szegedi vendégszereplése iránt. A ma már világsikerekben gaztl ig
Kosáry Emmi országos turnéját Szegeden kezdi
I da'esok utlevélnehézségek miatt kedden nem meg és hozzánk »A hárem« budapesti előadásáérkeztek meg Szegedre
nak eredeti és teljes személyzetét hozza el A
(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l )
művészgárda tagjai Kosáry Emmin kivül Szokolay
Kedden délután felvonultak a szegedi dalárdák a
Otly, Kertész Gábor, Sziklái József és D'Arrigo
pályaudvarra, hogy ünnepélyesen logadják a KoKornél. Az országos érdeklődést kiváltó művészlozsvári Magyar DHlárda Szegedre érkező tagjait.
gárdát Király Ernő kíséri, aki »A hárem« budaA kolozsvári dalárdát a délkerületi dalosok hivták
pesti előadását rendezte és annak szegedi előatlá
meg Magyarországra és elhatározták, hogy a da- sait Szegeden személyesen vezetni fogja.
lárda tagjait ünnepélyesen fogadják. Megjelent az
»A hárem« csütörtök, péntek és szombat eslc
állomáson a város hatósága képviseletében dr.
van müsonon 50 százalékkal felemelt helyárak
vitéz Szabó Géza kulturtanács .ok, az egyetemi
mellett. Köztisztviselői kedvezmények ráfizetés meltanács képviseletében dr Dillról Gábor profeszlett érvényesek.
szor. az egyetemi énekkar, ezenkívül * polgári
Szombaton délután ifjúsági előadás: Travlata
énekkarok igen sok tagja.
Vasárnap délután: Knniclakodalom, mérsékelt
A kolozsvári dalosokat a rókusi
állomáson
helyárak. délutáni bérlet.
Pongrácz Albert, a Szegedi Polgári Dalárda elnöke és dr. Vadász János társelnök várta, akik a
vendégeket át akarták kisérni Szeged-állomásra.
A korán reggel érkezett távirati értesítés szerint
a kolozsváriak a három órakor befutó békéscsabai
vonattal jöttek volna meg, a vonat azonban befutott a rókusi állomásra, de az erdélyi dalosokat
nem hozta magával. Senki sem tudta, hogv mi
Zürichi deviza zárlat: Párjs 20.29, Loödon
történt, miért nem jöttek meg pontosan az c dé25 23.75, Newyork 519 02.5, Brüsszel 72.17.Ö, Milánó
lylek. Szeged-állomásról végigtelefonálták a halár27.17.5, Madrid 5225, Amsterdam 208.60, Berlin
állomásokat, Lókősházál, Kötegyámot. sőt LOkös123.57.5, Bécs 7303, Szófia 3.76.5, Prága 15.3725,
házáról érdeklődtek a kürtösi rómáti határőrségnél
Varsó 58.20, Budapest »fl.53 5, Belgrád 9.13.5, Buis, de felvilágosítást senki sem tudott adni.
karest 3.08.75.
A szegedi dalosok vezetői nem tudták megmaBudapesti valuta zárlat: Angol font 27.78—27 93,
gyarázni a történteket. Előkeresték a leveleket, a
Belga frank 79.50—79.90, Cseh korona 1688—17.00,
táviratokat és megállapították, hogy félreértésről
Dán korona 153.15—153.75, Dinár 10.01—10.09, Dolnem lehet szó. Rezlk Károly, a kolozsvári zenelár 570.20—573.20, Francia frank 22.:J0-22.60. Holiskola igazgatója és a magyar dalárdák országos
karnagya néhány nappal ezelőtt élkűldötte az érlandi forint 229.70—230.70, lengyel zloty 63 90—
kező dalosok teljes névsorát, amely szerint hatvan61.30, Len 3 38.25—3.42.25. I.eva 4.12-418, Fira
hat kolozsvári dalos indul Szegedre és kedden
29.90— 30.20, Német márka 136 10—136.70, Norvég
érkezik Ide. Kedden reggel még külön távirat is
korona 153.20—15380, Osztrák schilling 8037.5—
érkezett Kolozsvárról, amely közölte, hogy a da80.775, Svájci frank 110.05—110.55, Svéd korona
losok
kedden
délután
a békéscsabai vo153.40—154 00.
nattal érkeznek Szegedre. Ennek a táviratnak az
irányzat: A mai értéktőzsdén a hangulat egy
alapján rendezték meg atsután az állomási fogadárnyalattal barátságosabb volt, miután valamivel
tatást és gondoskodtak arról is, hogy az egyejobb külföldi jelentések érkeztek. Az érdeklődés
temi internátusban a rfendégdaJosokat ebéd várja.
a közönség részéről minimális volt s az arbitrázs
Az esti órákig nem érkezett magyarázat a kolozsis alig volt tevékenység. Az irányzat mindvégig
vári dalárda érkezésének elmaradására, pedig már
jól tartott s a hangulat nyugodt volt. A fixpiaeon
minden előkészület mégtörtént a szerdára terveaz árfolyamok tovább gyengültek, a devizapiacon
zett hangversenyre. A hangversenyt a kolozsvári
nincs jelentősebb árváltozás.
dalárda a fogadalmi templomban tartja meg és
Határidős terménytőzsde zárlat: Magyar buza
a közönség érdeklődéséből következtetve, a t mpmáj. köt. 15.13, 15.26, zárlat 15.26—1527, jun.
lomot zsúfolásig megtölti majd a közönség.
köt. 15.02. zárlat 15.14—15.16. Rozs máj. köt. 13.70,
Későn este azután megoldódott a kolozsváriak
13.75, zárlat 1375—13.77. Tengeri máj. köt. 1339,
érthetetlen még nem érkezésének rejtélyé. Táv;ra!
13.40, zárlat 13.39—13 40, jul. köt. 13 69, 1378,
érkezett Pongrácz Albert cirnére. amely a követ13.76. zárlat 13.76—13.77. Transit tengeri jul. k- t
kezőket mondotta:
11 15 Az irányzat barátságos, a forgalom csend 's.
»UtlevéJengedélyezés egy napot késeli. CsütörtöBudapesti terménytőzsde zárlat: Magyar buza
kön délután 3 órakor érkezünk Hangverseny csü77-es tiszavidéki 14.80—15.00, 78-as tiszavidéki 14 95
törtökön. Kolozsvári Magyar Dalárda.*
—15.15, 79-es tiszavidéki 1515—15.60, 80-as tiszaA rendezőség a távirat vétele ulán azonnal Invidéki
15.25—15.75, 81-es tiszavidéki 15.25—15.85.
tézkedett és a végiégés megállapodások szerint
Takarmányárpa I. 19 25—19 50, II. 18.75—19 00 Söra kolozsvárlak hangversenyéi nem srerdán, ha.
árpa felsőmagyarországi 20.50—22 00, egyéb 19.75—
nem csütörtökön este 8 órakor tartják meg a fo2050.
Tengeri tiszavidéki 15.00—15.20, egyéb 14.40
gadalmi templomban.
—14.60. Irányzat tartott, a forgalom csekély.
A hangverseny műsorát már régebben közölték
Csikágól terménytőzsde zárlat: Buza alig tara szegedi rendezőséggel. Az utolsó pillanatban
tott. Májusra 84 egynyolead, juliusra 63 háromazonban módosítani kellett a műsort. Az illetékes
egyházi hatóságok kívánságára ugyanis kihagy,
nyolcad, szeptemberre 62 hétnyolcad. Tengeri tarták a műsorból Petőfi Sándor egvIK megzenísitelt
tott. Májusra 56 ötnyolcad, juliusra 58, szeptemkölteményét, amelynek cime: »Egy gondolat bánt
bérre 58. Zab tartott. Májusra 26 hétnyólead. juengemet* Az egyházi hatóságok felfogása szerint
liusra 27 háromnegyed, szeptemberré 28 Rózs
ez a költemény túlságosan világi és nem a>
tartott Májusra 33 ötnyolcad, juliusra 36 egyketted.
kaliriás templomban való előadásra.
szeptemberre 38.

A Kolozsvári Magyar Dalárda
hangversenyét
csütörtökön tartják meg

