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A Szeged F C csapata 

hazaérkezett Franciaországból 

1. 12, 

Elrontod gyomor, bélzavarok, émelygés, 
kellemetlen szájíz, homlokfájás, láz, szék-
szorulás, hányás vagy hasmenés eseteinél már 
egy pohár természetes „Ferenc Józset • ke-
serűvíz gyorsan, biztosan és kellemesen hat. A 
gyakorlati orvostudomány {gazolja, hogy a 
Ferenc József vtz használata a sok evés és 
ivás káros következményeinél igazi jótéte-
ménynek bizonyul. A Ferenc József keserű-
viz gyógyszertárakban, drogériákban és fii szer-
üzletekben kapható. B ] 

Első dij 
Alig van ma boldogabb leány Szegeden Mfiller 

Arankánál, aki a közelmúlt napokban megnyerte 
a „Tűzhely" rejtvénybajnokságának egyik első 
diját Az első dij: 219 darabból álló Ízléses és fi-
nom kelengye. A „Tűzhely" propagálja a kézi-
munka ipart és munkásságával nagy népszerűség-
re tett szert. 

Beszélgettünk Mfiller Arankával Korona-uccai 
lakásán. Testvérével, Báder Györgynével együtt 
örffl az értékes első dijnak. Báderné szintén a díj-
nyertesek sorában van: hat pár selyemharisnyát 
nyert. 

— Amióta a% utóbbi években az újságok for-
szírozzák a rejtvényeket — mondja Müller Aran-
ka —, mindig foglalkoztam rejtvények megfejtésé-
vej, mondhatom szép sikerrel. Rengeteg dijait nyer-
tem, de ilyen szépet, mint a Mössmer-kelengye, 
még sohasem. El is kérték tőlem, mihelyst Sze-
gedre érkezett és ki is állították. 

Müller Aranka nem hajlandó többet mondani. 
Huga ezt súgja a búcsúzáskor. 

— Már öten megkérték a kezét levélben, mi-
óta megnyerte a bajnokságot... 

x Óráját javíttass« Bírónál. Tisza L.-körnt 42a. 

x Fizetéscsökkentés nem okoz önnek gon-
dot, ha cipőit az „Unió" cipőjavító üzemmel, Pal-
lavicini-ucca, autóbusz-állomásnál, javíttatja. Női 
sarkalás 30, talpalás 150 fillér, férfi sarkalás vagy 
gummizás 70, talpalás 190 fillér. Elsőrendű mun-
káéit és anyagért teljes szavatosság 227 

— A Szegedi Katolikus Legény Egyesület pén-
teken este fél 8 órai kezdettel Galamb-uccai he-
lyiségében kulturestet rendez. A műsor keretében 
Mester János egyetemi tanár előadást tart a „Fas-
cizmus szelleme" cimmeL 

— Legújabb könvvek gazdag választékban a 
Délmagyarország kölcsönkönyvtárában. 

— Famunkások gyűlése. A szegedi fa murik ások 
csoportja csütörtökön délután fél 6 órakor a 
Munkásotthonban (Hétvezér-ucca 9.), taggyűlést 
tart, amelyre ezúton hivja meg a szakmabelieket. 

x Precíziós zsebórák és mindennemű zsebórák 
és mindennemű ékszerek szakszerű javítása igen 
jutányos árban MfllhofTeméL 266 

— 80 könyvet cserélhet havi egy pengőért a 
Oélmagyarország kölcsönkönyvtárában. 

— Szegedi iró győzelmével végződött a „leány-
negyed" vitája. Ismeretes, hogy a szegedi törvény-
szék egyik bírája, dr. Kelemen László évekkel ez-
előtt tanulmányt irt a leánynegyedről és ebben a 
jogtörténet eddigi álláspontjával szemben több te-
kintetben ellentétes eredményekre Jutott. A szak-
irodalomban élénk vita keletkezett, Holub József 
dr., a pécsi egyetem történelemtanára ellentanul-
mányban kelt a régebbi tételek védelmére, viszont 
Kelemen László két ujabb értekezéssel válaszolt 
Holubnak. Most a Magyar Történelmi Társulat 
megbízásából dr. Eckhart Ferenc, a budapesti 
Pázmány Péter tudományegyetem professzora 
szólt hozzá a vitához és azt Kelemen javára dön-
tötte el. 

— A Szeged-Rókusi Ifjúsági Egyesület vasár-
nap délelőtt 11 órai kezdettél a Madách-uccai pol-
gári fiúiskolái termében tartja ujjáalakuló közgyű-
lését. 

x Tört aranyért, zálogcéduláért legtöbbet fizet 
Mfilhoffer, Széchenyi-tér 9. 266 

— Giglt, a világhírű operaénekes regényes pá-
lyafutásáról rendkívül érdekes riportban számol 
be a „Délibáb" uj száma, amely gazdag és válto-
zatos tartalommal jelent meg. 

Kérelem elöfixetöin'k&exi 
A Délmagyarország kiadóhivatala tisztelettel 

kéri valamennyi előfizetőjét, tehát agy a havi, 
mint a heti előfizetőket, hogy előfizetési dijai-
kat csak nyugta ellenében fizessék ki. Nyugta 
nélkül vagy javított nyugta ellenében teljesí-
tett fizetéseket nem ismerünk el. 

Szerdán reggel a Szeged FC csapata megér-
kezett Franciaországból. A drukkerek egymás-
után látogatnak el a törzsasztalhoz az élmé-
nyek meghallgatására. 

Gyurcsó és Havas kivételével valamennyi já-
tékos hazaérkezett. Mind egészségesek. A ve-
seasztal erősen működésbe lépett, nagyban fo-
lyik a vita arról, ki volt jó, ki volt rossz. 
Kiderül, hogy a koszttal eleinte bajok vol-
tak. A szegedi gyomroknak sehogysem Ízlett 
a vékony francia étrend és csak akkor békél-
tek meg, amikor Párisban felfedezték a »Kis 
Pipa« vendéglőt, ahol »hazai formájú« papri-
kás várta a társaságot. 

Mondják, hogy a győzelmes rennesi meccs 
nagyon nehéz volt, nehezebb mint a párisi, 
amelyet pedig elvesztettek. A bresti nagy győ-
zelem után azonnal vonatra ültek és vasárnap 
délutántól szerdán hajnalig utaztak egyfoly-
tában. 

A jól sikerült francia tura alkalmából a 
Szeged FC vezetősége most két hétre szabad-
ságolja a játékosokat. Január utolsó hetében 
újból munkába állnak, mert február 12 én a 
Szeged FC-nek kupameccsre kell kiállania a 
Vasas ellen. 

Február 26-án kezdődik 
az amatőrök szezonja 

A DLASz intézőbizottsága kisorsolta az ama-
tőr elsőosztály tavaszi mérkőzéseit Eszerint a 
szezon február 26-&n kezdődik és junius 25-én ér 
véget. A sorsolás a következő: 

Február 26: MTK—SzTK, HTVE—MTE, KTE 
—HMTE, SzAK—Vasutas, KEAC—KTK, UTC— 
CsAK, KAC—MAK. 

M&rclns 5: Vasutas—KEAC, KTE—SzAK, SzTK 

—HTVE, HMTE—MTE, CsAK—KAC, KTK—UTC. 
Március 12: SzAK—MTK, KEAC—SzTK, UTC 

—MTE, KAC-KTE, Vasutas—CsAK, KTK—MAK. 
Március 19: MTE—KTE, SzTK—Vasutas, MTK 

—KTK, CsAK—HTVE, HMTE—KAC, SzAK-UTC, 
KEAC—MAK. 

Március 26: SzTK—HMTE, SzAK—MTE, KEAC 
KTE, UTC—Vasutas, KAC—KTK, CsAK-MAK. 
HTVE—MTK. 

Április 2: Vasutas—KAC, KTE—UTC, MTE— 
KEAC SzTK-SzAK, HMTE—KTK, MAK—HTVE. 

Április 9: SzAK—IIMTE, KEAC—HTVE, MTK 
—UTC, KAC—SzTK, MTE—CsAK, KTK—UTC, 
MAK—Vasutas. 

Április 16: MAK—MTK. 
Április 23: KTE—Vasutas, MTE—KTK, CsAK 

-SzTK, MTK—KAC, HTVE—UTC, HMTE—KEAC, 
SzAK—MAK. 

Április 30: Vasutas—MTE, KEAC—SzAK, UTC 
-HMTE, KAC—HTVE, MTK—CsAK, KTK—SzTK, 
MAK—KTE. 

Május 14: Vasutas—KTK CsAK—KTE, MTE— 
KAC, SzTK—UTC, MTK—KEAC, HTVE—SzAK. 
HMTE—MAK. 

Május 21: Vasutas—MTK, KTE—SzTK, UTC— 
KEAC, KAC-SzAK, HMTE—CsAK, KTK—HTVE. 
MAK-MTE. 

Május 28: SzTK—KTE, MTK—MTE, HTVE— 
Vasutas, KTK—HMTE, SzAK—CsAK, KEAC— 
KAC, UTC—MAK. 

Junius 11: HMTE—Vasutas, KTE—HTVE, MTE 
—MTK, KAC—UTC, CsAK—KEAC, KTK—SzAK, 
MAK-SzTK. 

Junius 18-án és 21-én kerületi döntő Szegeden, 
illetve Békéscsabán. 

A Szeged FC vacsorája. A Szeged FC sikeres 
franciaországi túrájáról hazaérkezve, szombaton 
este 8 órakor a Dréher külön termében ünnepi va-
csorát rendez, amelye« a klub barátait is szíve-
sen látják. 

Szinfiáz 
és Művészeti 
Colefíe Franíz hegedüeslje 

Vénuszi termet Hófehér mousselinba burkolva 
a megtestesült tavasz, fiatalság és finomság ez a 
nagyon csinos francia müvészleány. Colette Franta. 
Fiatal zongoraművésznőket, boszorkányos tech-
nikusokat a legújabb francia iskola ügyes repre-
zentánsait volt már alkalmunk megismerni. A he-
gedű művelői közül Colette Fran/tz hosszú évek óta 
az első, akit erre mifelénk vetett a Harmónia sor-
sa. Nagy és vázlatos vonásokban megegyeznek a 
világot járó francia müvészleányok: nem a szá-
guldó vihar, lenyűgöző szenvedélyesség, a fiatal-
ság forradalmi örvénylése hajtja művészetüket 
elementáris kifejezések felé, hanem valami meg-
nevezhetetlen tartózkodás viszi a formák zártsá-
gának bástyája mögé a szivüket. 

Colette Frantz is egészen más stílust intonál, 
mint ahogy Saint Saensit, vagy Franck Cézárt el-
képzeljük. Halkabb és csendesebb, kevésbé koo-
vulziv és több gráciával érinti a francia klasszi-
kusokat, ami valószínűleg nem is véletlen Colette 
Frantznál, hanem fajtájának adottsága lehet. 
Amit és ahogy csinálja, tipikusan francia iskola. 
Szép, mélyen zengő tónusa, felfogása a szubtilis 
egyéniség halk játéka. Amit kifogásolhatunk, az a 
technika, amely nem jutott még el Colette Frantz-
nál a virtuózok iramáig. 

Mégsem mondhatjuk, hogy nem adunk megtisz-
telő helyet a fiatal francia müvészlánynak a vilá-
got járó sok, kiváló hegedűművész galériájában. 
Franck Cézár remek szonátájával ugy meg tudta 
halni közönségét, Saint Saenssel is olyan spontán 
indította meg a tapsvihart, hogy a sikert elsősor-
ban művészi vénájának, kisebb részben szobor-
szerű alakjának, bájos mosolyának és gyönyö-
rűen ivelő vonóvezetésének kell betudni. 

Műsora hosszú és szép volt. V i v a l d i C-dur 
hegedűversenyét lámpalázzal, kissé felzavart ide-
gességgel kezdte, amit azonban a tapsok hama-
rosan eloszlattak. T a r t i n i-K r e i z 1 e r, P i g-
non i-Kre is le r Darms M i l h aud , Wie-
n i a w s k y egy-egy müve szerepelt még műsorán, 

L v. 
mindvégig sűrű tapsoktól kisérve. Colette Frantzot 
Herz Ottó kísérte Művészetének elismeréséül 
meg kell jegyezni, hogy finom ösztönnel alkalmaz-
kodott a művésznő tempójának, stílusának, egész 
külső és belső formázásának átmintázásához. 

A színházi iroda hirei 
Ma este: IV. Henrik. Premierbérlet Pirandel-

lónak Hagyarorscágon eddig nem ismert pompás 
modern szatirájáit mutatja be ma este a szegedi 
színház. A legnépszerűbb modern drámaírónak, a 
IV. Henrik egyik legérdekesebb müve, a legmoder-
nebb és legérdekfeszitőbb színpadi müvek egyike. 
Az előadást Hont Ferenc rendezi. A IV. Henrik 
fő szerepi fii Pailay Manci, Rásó Ida, Deréky Já-
nos, Herczeg Vilmos, Sötét Balázs, Fábry József, 
Füredy József, Oláh Ferenc, Marinkovios Sebő. 

Ma délután Havassy Mimi és Tolnay Andor 
vendégfelléptével filléres előadásban szinre kerül 
a mult hét nagysikerű, gyönyörű operettujdonsága 
a Manolita 

Pénteken: IV. Henrik. A. bérlet 

Szombaton délután: János vitéz. IJusági elő-
adás Tolnay Andor vendégfelléptével, filléres 
helyárakkaL 

Szombaton este: Diadalmas asszony. Tschaj-
kovsky operettje premierbérletben, Havassy Mi-
mi és Tolnay Andor vendégfelléptével. 

Vasárnap délután fél 4: Diadalmas asszony. 
Délutáni bérlet. 

Vasárnap délután 6: Jó házhói valö nrileány. 
Csak felnőtteknek. Filléres helyárakkaL A sze-
zonban utoljára. 

Vasárnap este 9: Diadalmas asszony. 

Törzs Jenő és Lázár Mária Szegeden. Hétfőn 
kimagasló művészi eseménnyel kedveskedik a kö-
zönségnek a színház igazgatósága. Louis Verneuil 
világsikerű vígjátékában, az Asszony és a rabló-
ban vendégként fellép Törzs Jenő és Lázár Mária 
akik az Asszony és a rabló budapesti előadásain 
is főszereplői voltak a nagyszerű vigjátéknafc 

— Telefonrendelésre házhoz küldi színház-

jegyét a Délmagyarország kiadóbiyatafaL 


