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Székelési 2Cverők, bélgCrcs, puffadtság 
gyomorszédülés, izgalmi állapotok, szivideges-
ség, félelemérzés, bódulgság és á'talánnc ro«7-
szullét esetén a természetes „Ferenc JÓZSCi" 
keserűvíz a gyomor és bélcsatorna tartatmál 
gyorsan és fájdalom nélkül kiüritf, a vér-
keringési előmozdítja s tartós megkönnyebbü-
lést szerez Korunk legkiválóbb orvosai a 
Ferenc József vizet ugy férfiaknál, mint 
nőknél és gyermekeknél teljp« predménnyel 
alkalmazzák. A Ferenc lÓZSCl keserüviz 
gyógyszertárakban, drogériákban és tüszer-
üzletekben kapható. b.i 

[ s e l y m e t BLAÜNÁL | 
« M m H n B a n K n n a a 

Beverték a londoni 
japán követség ablakait 

London, január 5. A londoni japán nagykö-
vetség ablakait ma délután beverték. A rend-
őrség a tüntetők közül egy nőt letartóztatott. 

— Tarhonyapropaganda a — gázgyári pénzből 
A belügyminiszter még jóvá sem hagyta a közgyű-
lés gázgyári határozatát, egyelőre tehát teljesen 
bizonytalan, hogy mikor fizeti be a város pénztá-
rába a gázgyár a régen várt pénzeket, de ezek a 
pénzek, legalább Is elméletben, már régen — el-
fogytak. Minden tervet, „külsőt" és „beksőt" egy-
aránt ezekre a pénapkre építenek föl. Ha össze-
számítanánk. hogy eddig ml mindent akarnak 
megvalósítani belőlük, kiderülne, hogy a szerző-
désben megállapított összegeit sokszorosa is ke-
vés volna. A legérdekesebb a dologban az, hogv 
már — országos híre van ennek a gázgyári pénz-
nek és nemcsak Szegeden, hanem már idegenben 
is erre építenek. Váradi Béla, Szegedről elszár-
mazott miskolci tanár, aki lelkes propagátora 
évek óta a szegedi paprikának és tarhonyának, 
nemrégen propaganda tanulmányt irt a szegedi 
tarhonyáról azzal a céllal, hogy kiszorítsa a tar-
honyával a magyar aszitalokról a külföldi rizst. 
Váradi most beadványt küldött Miskolcról a pol-
gármesternek és azt javasolja, hogy a város Sze-
geden forgolódó idegenek közötti szétosztása cél-
jából olyan szegedi utmutatót osztogasson ki, 
amelyek a tarhonyapropagandát szolgálják. Eb-
ből a célból a legjobb lenne, ha az általa irt pro-
pagandafüzetet kombinálnák az utmutatóval. Fe-
dezetet is kijelölt rá: — azt a pénzt, amit a gáz-
gyártól fog majd kapni a város. A polgármester 
elhatározta, hogy megköszöni Váradi Géza figyel-
mét, de sajnálattal közli, hogy az érvényben levő 
szigorú kormányrendeletek értelmében fedezetül 
nem lehet olyan bevételeket kijelölni, amelyek 
csak valamilyen későbbi időpontban folynak "be. 
Más pénze pedig nincs a városnak és igy kény-
telen lemondani a tarhonya ilyen módon való nép-
szerűsítésének lehetőségéről. 

— A Kálvinista Kör szombaton este 8 órakor 
tagavató vacsorát rendez Kálvin-tér 2. szám alatti 
helyiségében. 

— A Szegedi Zsidó Nőegylet elnöksége ezúton 
fejezi ki köszönetét mindazoknak, akik a decem-
ber 81-ikí estély sikeréhez szereplésükkel, tevé-
kenységükkel hozzájárulni szívesek voltak és ez-
által lehetővé tették, hogy a nélkülözők sorsán 
enyhíthessünk. 

x Tánciskola ma és vasárnap az ipartestületben. 

— Hargitavá ra Íja jelképes székely község 
szombaton este 8 órakor tartja a Raffai-étterem-
ben műsoros estélyét. 

— Adomány a tejakcióra. A szegény gyerme-» 
kek ingyentejakciőjára Spitzer Lajos a Délma-
gyarország szerkesztősége utján 3 pengőt küldött. 
Az adományt rendeltetési helyére juttattuk. 

x Díszfák, díszcserjék, szegély- és futónövé-
nyek, fenyők, rózsák, bogyósgyümölcsüek Ko-
lauch-faiskólában, PetőQ-sugárut 84. 

— Leveleket fosztogató postás. Szombathely-

ről Jelentik: Szombathelyen az elmúlt péntek óta 

erősen nyomoz a rendőrség a postarablás tettese 

után. K nyomozásnak ma érdekes mellékhajtása 

támadt. Letartóztatták Bali József postaaltisztet, 

aki egy bankban egy postacsekket és egy angol 

fontot akart beváltani. Bali József bevallotta, 

hogy múlt év májusától fosztogatta az Ameriká-

ból érkezett leveleket. Most folyik annak megál-

dása, hogy van-e Balinak valami köze a 17 

t>engő« postazsák eltűnéséhez. 

Déry Rádió ^ Gramofon 
As, Mö 

A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium je-
lenti. Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 
+ 3.1 C, a legalacsonyabb —1.4 C, A barometer 
adata nullfokra és tengerszintre redukálva reg-
gel 774.1 mm, este 774.1 mm. A levegő páratartal-
ma reggel 100 százalék, délben 84 százalék. A szél 
iránya délkeleti, erőssége 3—4. 

— Cserkészmatiné. Pénteken délelőtt féltizen-
egykor mutatják be a Széchenyi Moziban a lon-
doni cserkészvilágjamboreeról készült felvétele-
ket. A matinét abból az alkalomból rendezik, hogy 
az idén Gödöllőn lesz a cserkészvilágjamboree. 
A maiinén dr. Sik Sándor egyetemi tanár, a jam-
boree táborparancsnok helyettese tart előadást. 

— A Központi Társadalmi Kör pénteken dél-
után 5 órakor tartja tisztújító közgyűlését a kör 
helyiségében (Boldogasszony-sugárut 33.). A köz-
gyűlést társasvacsora követi, amelyen vendégeket 
is szívesen lát a kör elnöksége. 

— A Tisza Szegedi Evezős Egyesület az idei 
farsangon is megrendezi hagyományos álarcos-
bálját, február 18-án. 

Kérelem elöfiszeiőlnJi£ex! 
A Délmagyarorsziq kiadóhivatala tisztelettel 

kéri valamennyi előfizetőiét, tehát ugy a havi, 
mint a heti előfizetőket, hogy előfizetési dijai-
kat csak nyugta tllenéhen fizessék ki. Nyugta 
nélkül történt fiz?téseket nem ismerünk el. 

HaBÍaas?a 
I Járóka Lacika 7 éven csoda-

primásft a Dreherban. 203 

és Mtívésszef 
Manollía 

Még jól az emlékezetünkben él a Maya, a múlt 
év operettermésének egyik sikerült darabja, 
amely mindvégig meglepő és fordulatos 
tudott maradni, amolyan jó filmszerű de-
tektív tragikomédia. Az idén megszületett utó-
da, ugyanazon szerzők szellemes operettje, az öt-
letekben és a kiszámíthatatlan trükkökben Maya 
ikertestvére, a M a n o 1 i t a. 

Ismét felbukkan itt is a revolver. Fenyeget. 
Azután jön a váratlan. Ékszerrablás Váci-ucca 
nélkül. A szerelem nyugtalan árnya elkezd bo-
lyongani felvonásokon, képeiken keresztül, apacs-
táncon át, míg megjelenik a színen az apa és fiu 
harca freudi magyarázat nélkül, tisztán őskori 
természetű alapon, a fiatalság győzelmével. Voila. 
Egy csinos énekesnő á la Borgia Lucrecie, má-
zsás kosztümökkel, egy öregedő marquis, elmésen 
XV-ik Lajosnak megmintázva, a fiu rablónak 
kiadjusztálva és Nizza és Páris és ami csak jó 
és szép és elérhetetlen, mint mézes szallag az or-
runk előtt, hozzájárultak ahhoz, hogy az operett-
nek sikere legyen. A muzsika is kedves, ha oly-
kor-olykor sötétben tapogatódzott is a szerző és 
melléfogott a hangszerelés dzsungeljében. A me-
lódiák azonban fülbemászók és Fényes Sza-
bolcs még olyan fiatal. 

A színháznak ezúttal a premier lázán kivül uj 
operettprimadonna bemutatkozásán is át kellett 
esnie. Havassv Mimi határozottan rokonszen-
ves megjelenésű, csinos is, valószínűleg a „Coch-
ran" iskoláját vallja, aki tudvalevőleg a „molet-
tet" akarja divatba hozni. A hangját azonban 
kissé szorította a lámpaláz. Egyébként tetszéssel 
fogadta a nézőtér első szereplését, amely semmi-
esetre nem lehet döntő a primadonna tudásának 
elbírálásában. T o l n a y t természetesen öröm-
mel fogadta vissza Szeged és el is halmozta tap-
sokkal. P a 11 a y Manci ügyesen mozog és ked-
ves, H o r v á t h Böske B e l l á k k a l üdén szol-
gáltatta a humort, V á r a d y kitűnő táncai, ka-
rakterisztikus figurája aratott sikert R á s ó Ida, 
Deréky, Herczeg, Fábry , Fü redy terem-
tettek kellemes hangulatot. A rendezés lehetne 
már kissé modernebb szellemű és ízlésű. A kar-
mester, dr. S z a t h m á r y is élénkebb tempót 
diktálhatna. 

Mindent egybevetve: A szezon egyik legsike-
rültebb operettjéről számolhattunk be. 

Kollár Pál zongoraestje 
Csütörtökön este K o l l á r Pál, a városi ze-

neiskola művész-tanára hangversenyezett a Ti-
szában. És a hangversenyről szóló beszámolót a 
közönséggel kell kezdeni, nem a művésszel. Zenei 
életről nem lehet szó kirakatmentes művészet-
szeretet nélkül; fejlődés, haladás, nívó mind 
csak távoli illúzió mindaddig, amig a zene lel-
kes szeretete helyett közöny és részvétlenség 
jelentkezik akkor, ha tiszita művészi eseményről 
van szó. A csütörtökesti hangverseny nem volt 
fényes „társadalmi esemény", de művészi élmény 
volt a szó legtisztább és legnemesebb értelmezé-
sében. Kár volt az üres széksorokért és kár, hogy 
a megjelenteknél sokkal többen nem hallották 
Kollár Pál egyre fejlődő (és a közönyön is ke-
resztültörő) művészetét. 

Szinte csodálatos, hogy van még kedv. terv és 
hit folytatni ezt a munkát, de a megjelentek meg-
ismétlődő, lelkes és őszintén elismerő tapsai uj 
hitet kell, hogy gyújtsanak a további állomások 
felé. A fiatal művész jelentős és bensőséges utat 
tett meg azóta, hogv utoljára hallottuk. Művészete 
elmélyült, sokszínűbb lett, technikája pompás le-
hetőségekkel fejlődött, billentése bársonyos, fel-
fogása megértő és megmutató. Fantáziájának sok 
szine, a költő teljes szolgálata tette értékes él-
ménnyé Beethoven c-moll szonátáját. Drámai 
erővel, széles tónusokban hozta Chop i n g-moll 
balladáját;, elismert szépségű Chopin-játéka uj 
részletekkel gazdagodott. Műsorának második fe-
lében a technikai kivitel sok káprázatával mutat-
ta be Case l l a két opuszát, L i s z t három bo-
szorkányos etűdjét és az uj muzsika sok szerete-
tével játszotta B a r t ó k tüzfényességü Scherzo-
ját Végül pompás előadásban mutatta be egy fia-
tal szegedi szerző: S c h i l l hangulatos 
és finom Sarnbande-jáit. valamint szines és Ígére-
tes Bourreé-jét. A közönség lelkesen tapsolta a 
fiatal, tehetséges szerzőt a kitűnő Kollárral 
együtt, akinek pompás műsorát és élménye? játé-
kát két ráadással kellett megtoldania. Közöny he-
lyett szeretetet és elismerést érdemel ez a művész, 
akinek van kedve (és joga) dolgozni a szegedi 
zenekultura holnaoiáért. (V.) 

Cofette Frantz Samiár 11. 
A Harmónia legközelebbi bérletén a női hege-

dűművészek legkiválóbbja, a bécsi mü-
vészversenven dijat nyert fiatal párisi 
hegedümüvésznö szerepel. Frantz 1930-
ban megnyerte a párisi nagy aranyérmet. 
Első fellépésén Mozart, Prokofieff, Milhaud kon-
certeket játszotta a párisi szimfónikusokkal 
Pierre Moniteux vezénylete alatt, azóta bejárta 
egész Európát, vendége volt a berlini, bécsi, ham-
burgi, varsói filharmonikus zenekarnak, a mnlt 
évben a pesti hangversenyzenekarral aratott fé-
nves sikert. Kritikák: La Liberté: a talent de 
Mlle Frantz est impeccable; Újság: Frantz Pro-
kofieff ördögi nehézségű versenyművét bámula-
tos könnyedséggel oldotta meg, szines hangja 
meleg játéka a mü mesterkéltsége mellett is a 
nagv hegedűsök qunlitásait bizonyította. Néne 
Freie Presse: Colette Frantz bravúros tekniká-
val, biztos muzikalitással iátszotta Saint Saens 
h-moll versenyét. 

A Harmónia 4-ik bérlete ismét zenei szenzáció 
színhelye lesz. Jegyeket a Délmagyar jegyiroda 
árulja. Kísér dr. Herz Ottó. 

A szinhéx! iroda hírei 
Ma délután megisméili a szinház a kitűnő és 

nagysikerű szilveszteri kabaréelőadását. Olcsó 
délutáni helyárak. 

Ma este: Manolita. A. bérlet. Havaissy Mimi és 
Tolnay Andor vendégfelléptével. 

Szombat délután: Marica grófnő. Filléres elő-
adás, Tolnay Andor vendégfelléptével. 

Szombat este: Manolita. 
Vasárnap délután: Manolita. Délutáni bérlet. 
Vasárnap este: Manolita. 

Perzsa-, » Legjobb 
Csíké- és £ Legszebb 

Pézsma- „Legolcsóbb 

Rosmannál 
D 
A Kárász ucca. 


