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Epekő-, vesekő- és hólyaqkóbefegek, 

valamint azok, akik hugysavas sók lulszaporo-
dásában és köszvényben szenvednek, a termé-
szetes »Ferenc József« keserűvíz Állandó hasz-
nálata mellett állapotuk enyhüléséi érhetik el. 
Az orvosi gyakorlat számos kiváló férfla hosszú 
megfigyel*' alapián megállapította, hogy a 
Pcrenc József viz blzlos és rendkívül kelleme* 
fen haló hasha|l6 s préri prosfatabetegsépek-
nél Is afánlfák, A Ferenc József keserűvíz 
gyógyszertárakban, drogériákban és tüszerüz' 
letekben kapható. B.l 

4 pecsétflsztlfó szer 
Na bigyje senki, hogy egészen elsavanyodott 

•» világ ezekben a nehéz Időkben. A humor azért 
még nem halt ki teljesen. Teszem azt, megjelenik 
a kávéliőni törzsasztalnál egy gondosan öltözött 
tohérmellényes ur 

— De szép mellémyed van, — mondja a barát-
ja. Megint divat lett? 

— Nem tudom, ez békebeli Valamikor min-
denki ilyent viselt. Csak egy kicsit kényes. 

—- Szó sincs róla, vigyázni kell rá, hamar fel-
veszi a piszkot. 

Az érdeklődő előszed egy kis skatulyát, fehé. 
nor van benne 

— Ajánlom a figyelmedbe ezt az anyagot, cso-
dálatos a hatása, minden drogériában kapható, 
l'gv kivesz minden pecsétet, hogy nyoma se ma-
rad, csak rá kell hinteni. 

— Dörzsölni? 
— Ddiogy, épp ez a vicc benne, hogy rihin-

fed s kiszedi. Cseppnyi helye se látszik. Teszem 
azt. leöntöm a mellényedet ezzel a feketekávé-
val.. . 

— Talán még se. 
— Nincs nyoma, azonnal szárad. Látom, hogy 

hitetlenkedsz, de fogadásit alánlok, Itt ez a pen-
ííl. hogy nem marad semmi nyoma. 

Leteszi az asztalra a pénzt, amaz gondolko-
dóba esik Mégis csak kell lenni bemie valami-
nek, ha élőpénzzel jön! 

— Nem bánom, fogadjunk. 
A szer tulajdonosa erre veszi a kávéesészét és 

szakértelemmel végigöntj a fehér mellényen. 
Hosszú térképet pingál az oda, majd szedi a fe-
hér »>ort, hinti rá. 

Som ml eTrdménr. 
— Va. mi lesz? 

— Várj. nem megy az olyan gyorsan! 

TV a percek múlnak, a mellénv pedig esnk 
o'vnn k:'ivés, mint amilyen nz előbb volt. 

— Megsütheted n híres szeredet, nem er ez 
semmit, — mondia a mellénvtulajdonov 

'A feltilílő homloka ránrba szökik. 

— Mégis rsnk Imzad lesz, legokosabb kimo-
s.ihií a mellénvt TTgv látszik. peebem van. meg-_ 
nyertei' i fogndást. 

. . . Hát ha bolondjában akad valakinek egy 
felesleges pengője. nem éri meg a szórakozás? 

n 

— 12 eser vásárhelyi pnlyka Londonban. A 
';nrársonvl finnepefcre minden ér-ben soker.er 
•rv.ir pulvkát visznek ki Londonba. Ezévben Vá-
^Srhelv 10 ezer pnlvkát adott el a londoni piac 
számár* kilőnként 1(10-130 filléres áron. Szen-
tesről is fcörfilbelül ilven mennyiségű pulvkát ex-
portáltak Londonba 

x StanfTer-vnJat követeljen mindenhol! 

— Lnminál. Szerdán delelőtt a mentők Szé-
•l envi-tér 7 szám alatti lnkásáböl sulvos biml-
•i;ílmérgezés tünetei körött n belsryéffvászati kli-
nikára szálli'ották özvegv Flseher Miklősné fiO 

*s uriasszonyt. Ecyelfíre nem lehetett megálla-
•»itant. hocv a méreg miiven mődon jutott özvegy 
Fischer MikMsné szervezetébe Megmenteni már 
•irm lehetett, f nngymennviséffü méreg felsrivó-
Intt * srervezelébe, a déli őrákban meghalt. A 
rendőri nyomozást meginditották. 

— 80 kfinvret cserélhet havi egv pengőért a 
Oélrnagvnrország kfilesonkönvvtárában. 

1 Valódi 

Rosenthal, Meisseni 
porceHdn. 

E q y h n m u t o i i O m A r 2 SO 

R o s e n b e r g iksierfsi, Kirolyt neoe 1. 
Scbilhnffer Mir c6giK\ Mrett nemes porcellint ol-

es<Sn immtok. 

Női Rumi hócipő 
rendkívüli ajánlatunk 

Párja pengő 

Teveszír házicipő 
kihajtós 

Párja 3 # 9 0 pengő 

Estélyi cipfik 
krepdesin 

Párja 9 * 8 0 progC 

Szabott árak. f , E L I T W S z é c h e n y i tér 1 6 . em.™ lum. 
Az elgazdátlanodoti 
városháza 

Szerdán elgazdátlanodott a szegedi városhá-
za. A vezető tisztviselők közül egyedül dr. vi-
téz Szabó Géza kulturtanáesnok jelent nte^ 
hivatalában és igy ó helyeltesitette a polgár-
mestert, ó bontotta fel á polgármesteri poi-
tát és ő irta alá a polgármesteri határosotokat. 
Dr. Somogyi Szilveszter polgármester, Iiack 
Lipót pénzügyi tanácsnokkal és Scuitéty Sán-
dor főszámvevővel Budapesten tartózkodott és 
a belügyminisztériumban tárgyalta a város 
jövő évi költségvetését Dr. Pól^p "József polgár-
mesterhelyettes dr. Tóth Béla fő jegyzővel Hód-
mezővásárhelyre utazott át. ahol dr. Farkas 
Béla főispáni installációján Szeged törvény-
hatóságát képviselte, dr. Csonka Miklós gaz-
dasági tanácsnok fát árverezett a városi er-
dőkbe!.. Baj azéri nem történt semmi. Nem 
lopták el a várost és nem dűlt össze a torony. 

— Borzalma« szerelmi dráma. Szolnokról Je-
lentik: Kenderesen az elmúlt éjjel Nagy Sándor 
géplakatcisegéd meggyilkolta Majzik Margitot, 
egy kocsmáros eselédleányát, akit pár nap óta 
szerelmével üldözött A gyilkos borotvával lerág-
ta az áldozat fejét a törzséről. Saját nyakát 1« 
átvágta borotvával, életveszélyes állapotban vit-
ték kőrházba. 

és Művészet 
Fanny 

(M&reel Pagnol arinmfive.) 

Tnplí tanár nr óta tudjuk, hogy Mareeí Pagnol 
költő, akinek szavalt és szürke embereit nem le-
het meghatottság nélkfil hallgatni. Ez a megbo-
esájtó és melengető sziv csak elmélyült Máriusz 
kltárulő, tengereket átölelő vágyakozásában és 
most még könnyesebben, még halkabban, még 
hegedflsebben itt van Fanny karjaiban. De hogy 
ilyen egyszerűim tiszta, Ilyen játékosan simogatő, 
ilyen édesen meleg és Ilyen boldogan pajkos, — 
ezt csak most érezzük a Fannv könnyében, drága 
mosolyában Oly költő és tir.zta, amilyen esek • 
provencei reggel lehet a május! napsütés csillo-
gásában. 

Marcel Pagnolnak van kedve és szive, min-
dennapi emberekkel beszélgetni és elhozni hoz-
zánk mindennapos étetük ee-yszerü válságalt. 
Itt nincsenek hősök, nagy elhatározások, me-
rész fordulatok. — itl a marseillei tenger egy-
szerű emberei élnek a maguk gondolatával és 
a maguk kérdéseivel. A tenger emberei, aki-
ket megmelegiett a napfény: Panicse mester, 
aki jóságával és nagy szeretetével apja tud 
lenni egy idegen adománynak; Cézár, aki meg^ 
védi a gyermeket a jogokat köretelve vissza-
érkező fiától; asszonyok, akik már-már össze-
törnek a kiscolgárl válságokban; Máriusz. aki 
követelö a fiatalság viharában, de nki feldúlva 
visszaindul a tenger végtelen kékségébe — 
és Fanny — és Fanny. aki könnyesen vérzik 
a fiatalság lángjaiban és a mindent megmele 
gitő jóság szeretetében. Pagnől megszériti az 
életet; csak jóság van Itt a tenger zenéjével. 
Egyszerű emberek és egyszerű történet, át-
fonva a mosolygó báj szalagjaival és a sze-
líd könnyek fátylaival \ Máriusz végtelen 
álmai után I annv, aki a brkéért és a jóságért 
lemond a fiatalság szerelmes álmairól. Egy 

' megértő sziv szelíd muzsikája szól. 

Kár, hogy a színházi küzdelem tvimpója 
nem 

engedett annyi időt amelybe® megérhetett volna 
az előadás A fokozott munkábin és a mindeana-

. pos hajszában így aerm mélyülhetett el Pagnel 
poezáse é* a marseillei szineik helyett olykor cfak. 

í a «zintelen szavakat kaptuk. A szereppel és a 

szavakkal folyt a küzdelem. Pagnol embereiből 
olykor csak a kontúrok látszottak. A becsületes 
igyekvést, az áldozatos munkát megnehezítették • 
szereposztás tévedései is. De Így is megcsiilogott 
Pagnol költészetének melegsége S t e l l a Adorján 
kitfinő fordításában. Könyves-Tóth Erzsi ko-
molyabb. difierenoiáltabb egyéniségét és Kiss 
Manyi könnyesen finom Fanny-pasztelljét győzte 
le Fanny szerepének vállalásával. Kivétele« szí-
nészi képességei Így is sokszor felragyogtak. De-
réky Panisse^alakitása mostlis megmutatta ér-
tékeit, csak a tempó volt az, ami elvontatódott a 
gvors munkában. Tapsok köszöntötték U t l Olza 
és R á s 6 Tda két asszonyát bár Itt is elhalvá-
nvodtak a marseillei színek Árnyalatai. C s a l i é 
Lajos Máriuszát, F ü r e d y alakítását és Fáb-
ry munkáját meg kell emHteml, de O l á h Ferenc 
nem találhatta meg Cézár hangját és szivét Mégis 
Fanny itt járt közöltünk Pagnol mindent megszé-
pítő lírájában. fv. gy. 

A szfntiAzl froda híre! 
Ma délntán: Ezerjő. A szezonsláger tovább 

folvtatja diadalmas sngedi karrierjét. Ma délután 
filléres helvárakkal kerül színre az Ezerjó, i z 
előadás teljesen a premier nagyszerű külsőségei 
között fog lezajlani. Ragyogó varietémüsor szó-
rakoztatja a közönséget, szenzációs bűvészmutat-
ványok, akrobatikus táncok, '1<HÓ mókák, ingyen 
büffé. sth., stb. 

Az Ezerjő ma délután filléres belyárskkaj. 
Ma este: Fanny. A) bériét 
Pénteken este mulatja be a megedl szinhá* a 

szezon legszenzációsabb zenés francia bohőzat-
ujdonságát. a Pesti Színház hatalmas rlkdrü aj-
donságát, a Tevét 

A Teve előadásait csak felnőttek qézheqL vft-
gig. 

Szombaton délntán tfjhuégt előadia. Szhrre Ia> 
rül Schubert remekművű operettje, a nagy siker-
rel most felelevenített Három a kislány. A szombat 
délutáni előadáson Is dr. <Vskay Kornél, az Ope-
raház nnirynevfl volt tenoristája és Hont Erzsé-
bet, a kitfinő ooeraénekewnő éneklik a főszerepe-
ket 

Vasárnap- délelőtt: szlnéazek a színészekért. 
A szegedi nyugdíjas színészek karácsonyi meg-
ajándékozására vasárnap délelőtt rendkívüli elő-
adást tart a színház. Szinre kerül Szép Ernő re-
mekmüve, a szezon egyik leAiagvobbsíkerü pró-
zai darabja, az Azra, a premier elsőrendű saerejH 
osztásában és ragyogó színpadi külsőséget kö-
zött Könyves Tóth Erzsivel a főszerepben. Pil-
léres helyárak. 

Vasárnap délntán még egyszer a szenzáció*: 
Jó házbői való urileány. 

Vasárnap este: Teve 

N. lapfárlv. A z év fSrlénete. 

Török Sándor: Novella. Dormándi: 
Forradalom a vásárcsarnokban. 

Ruszkabányai Elemér: Beethoven. 

Molnár Akos: Harlmann, az obo-

ísta. Hegyaljai Kiss G é z a : Kos-

suth, a kormányzó. Amon VII-

mosné: Boldogország királya. 

Hasznos tudnivalók. 

Cz lesz a (ártalma a 

DÉLMAGYRRORSZÁG 
KARÁCSONYI KÖNYVÉNEK, 

amelQCl az o| elOflzcfOh Is 
megkapnak. 

IDBI 


