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Üzletemet Kárász n. 10. s helgeztcm át, ahol folytatom képedben 
ón Keretekben a rend-
kivtll o l c s ó v á s á r o m a t 
részletre is. 71 frelmaiM I I I K S Ü 

Nehéz székelé9ben szenvedők, akiknek 
as agyvértódulás, a fejfájás és szívdobogás, 
m emésztési zararok és különösen a vég-
bélbalok teszik az é'elet nehézzé, igyanak 
reggel és este egynegyed pohár természetes 
>Ferenc József« keserflflzel. Klinikai vezető 
orvosok igazolják, hogy a Ferenc József viz 
mflléték előtti és ulánl időszakokban Is nagy 
értékű hashajtónak bizonyul. A Ferenc József 
keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és 
füszei-üzletekben kapható. B.i 

— A TAKARÉKOSSÁGI SZERVEZET vásár, 
löst könyvelt előfizető nk az Aradl-itcem ki-
adóhivatalban átvehetik. 

— Előadás az influenzajárványról az Or-
vasszövetségben. Az Országos Orvosszövetség 
szegedi fiókja mai ülésén megemlékezett Ap-
ponyi Albert haláláról. A kegyeletes emléke-
zés után dr. Engel Rudolf egyetemi magánta-
rár tartott előadást nagyszámú hallgatóság 
előtt az influenzajárvány mai állásáról tudo-
mányos szempontból megvilágítva. 

A Szeged—Vasas-mérkőzés birája. Buda-
pestről jelentik: A futballbuák testülete a va-
sárnapi Szeged—Vasas magyar kupa-mérkő-
eésre Borost (Békéscsaba) küldte ki. 

— Városrendezési előadás. A Mérnökegvlet 
és az Alföldkutató Bizottság tegnap tartotta 
meg a városháza zsúfolásig megtelt közgyűlé-
si termében a városrendezési előadássorozat 
második előadását, amelyen dr. Sztankó De-
zső pénzügyi titkár ismertette Szeged demo-
gráfiái viszonyait az uj városrendezési terv 
elkészítése szempontjából. Bevezetésül felso-
rolta azokat az okokat, amelyek a népesedési 
viszonyok ismeretét a városfejlesztésnél szük-
ségessé teszik. A modern városrendezési terv 
ugyanis különböző épitési körzetekre oszlía a 
várost és a rajonokat a különböző foglalko-
zású és anyagi teherbírású embercsoportok 
tényleges szükségleteinek méretezi. Statiszti-
kai adatok alapján megállapította, hog\ Sze-
geden a városképző elem, vagyis az iparos, 
kereskedő, tisztviselő, stb. az összlakosságnak 
sokkal kisebb százalékát alkotja, mint más 
hasonló méretű nyugati városban. Az alföldi 
városok speciális adottságával az uj város-
rendezési terv elkészítőjének feltétlenül szá-
molnia kell. Dr. Sztankó ezután rámutatott 
arra a sok nehézségre, amellyel a statisztikai 
adatokat ősszegyüjthette és hangsúlyozta, 
hogy a jövőbeni városfejlesztés szempontjá-
ból szükséges ezen adatok feldolgozása, hogy 
a várostervező ne legyen hézagos és sokszor 
ellentmondó magánadatgyüjtésre utalva. Az 
előadást beható vita követte, felszólaltak dr. 
Tonelli Sándor, Jnng Sándor, dr. B"?don Ká-
roly, Gál Miksa és dr. Kogutovlcz Károly. 

— Adományok az orszápzásztöra. A Délvidéki 
Orszáigzászló-alapra januárban a városi főpénz-
tárba a következő adományok folytak be: Szatv-
mazi Levente Egylet 15.72, szatymazi plébánia 
hivatal 3, Böszkei Ifj. Egylet 2.94, Temesváry 
Ilona —.80. Bohár B. és Rezsek Alndár 2, Szeged-
Alsóközponti Hangya Szöv. 8.93, Szegedi Tűzoltó 
Testület 5, Szegedi" 6. sz. Postahivatal 1.10, Mó-
ravárosi Népkör 2, Szeged Városi Nyugdíj Egye-
sület 10, Szeged város kertészete 7.10. viléz Zá-
dori Béla ezredes 10, Vármegyei Vegyesalap 
Szeníes 49.86, Máv. Üv. Közp. személyzete 20, dr. 
Szabovlyevics Dusán, Baja 10, Deák, Bodor Jó-
zsef, Belod 2, dr. Holtzer Gyula 20, Pusztaszeri 
Arpád-Egyesület 50, Királyhalmi Népkör 3, Do-
ma<széki Gazdakör 5, Szeged belvárosi 2. kath. 
egyház 20, DM KE 50, Szegedi Kath. Legényegylet 
2, dr. Turóczy Mihály gyűjtése 22, Ketter Gyula 
23.50. Januárban összesen 346.25 pen.ffő folyt be 
és így a gyűjtés eddigi eredménye 1431.12 pengő 
A záítzlóbizottság felkéri az ivtartókat, hogy a 
gyűjtést folytatva, az iveket a begyült összegek-
kel lehetőleg március 15-ig a városi főpénztárba 
küldjék be. 

A Dréhr-ügy 
a vádtanács előtt 

Budapest, február 10. Dréhr Imre bűnügyé-
vel, akit az ügyészség háromrendbeli hűtlen 
kezelés bűntettével, egyrendbeli hűtlen keze-
lés vétségével, egyrendbeli csalás bűntettével 
és tizenháromrendbeli hivatali sikkasztás bűn-
tettével vádol, ma foglalkozott a büntetőtör-
vényszék vádtanácsa. Dréhr a vádirat ellen 
terjedelmes kifogásokkal élt. A kifogásokat 
a nyilvánosság kizárásával tárgyalják. A 
nagy anyag miatt a jövő hét három napján 
keresztül tárgyalják az ügyet. A határozatot 
minden valószínűség szerint csak február vé-
gefelé fogják kihirdetni. 

— Evangélikus egyházi hírek. Vasárnapi isten-
tiszteletek sorrendje: 9 órakor középiskolások 
bibliaórája az elemi Iskolában, 10 órakor gyüle-
kezeti istentisztelet 11 órakor vasárnapi iskola, 
délután egynegyed 4-kor az evangélikus leányok, 
fél 5-kor a háztartási alkalmazottak bibliaórája, 
este 6-kor könyörgés. 

— Arany János emlékünnep. Az Országos Lut-
her Szövetség szegedi fiókja tegnap Arany János 
emlékünnepet tartott, amelyen Arany Jánosról 
dr. Gerhauser Albert tanár tartott előadást, 
Szarka László gordonka számokkal, Kekezovieh 
Miklós énekszámmal, Benkö László és Bajrfnyi 
Irén szavalattal áldoztak a költő emlékének. A 
zongorakiséretet Egyed Aladár látta el. 

— Az ITjszegedi Népkör gyűlése. Az Ujszegedi 
Népkör választmánya szombaton este 7 órakor 
tartja meg a rendes évi közgyűlés után alakuló 
ülését a Liget-vendéglő helyiségében. Az alakuló 
ülésre külön meghívókat nem bocsátott ki az el-
nökség. 

— W. H. Kotas: A titokzatos gépmadár — 
Délmagyarország kölcsönkönvvtár. 

| SELYMET BLAÜNÁLSrtgr'| 

Az idő 
Szegeden a hőmérő legmagasabb állása + 7.6 

C. a legalacsonyabb — 1.0 C. A barométer adata 
nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 769.8 
mm, este 762.7 mm. A levegő páratartalma reggel 
88 százalék, délben 80 százalék. A szél iránya dé-
li, erőssége 3—5. 

Időjóslat a Délvidék számára: Változóan 
felhős, aránylag envhe idő. 

A Meteorológiai Intézet Jelenti este 10 órakor: 
Prognózis: Megélénkülő északnyugati szél, főleg 
az ország északi felében esők. Egykét nap alatt 
valószínűleg lehűlés. 

— Baleset nmnkaközben. Pénteken délután 
baleset érte Kiss Lajos napszámost, akinek a 
johblábán a főldhordó csille keresztül ment A 
mentők részesítették első segélyben. 

— A Magántisztviselők Országos NvuRdijegye-
sflletének szegedi csoportja vasárnap délután hat 
órakor az ipartestület egyik helyiségében ös-
szejövetelt rendez, amelyen a budapesti központ 
kiküldöttje is megjelenik. Az egvfk vezetősége ké-
ir a tagokat, hogy minél nagyobb számban jelen-
jenek meg ezen az összejövetelen. 

— öngyilkosság. Csatár Károly 38 éves, Hul-
lám-ucea 6. szám alatt lakó villanyszerelő pénte-
ken reggel felakasztotta magát Mire rátalál-
tak, már halott volt. Az öngyilkos villanyszere-
lő súlyos idegbeteg volt. 

— Ponson: A florenci méregkeverő — Dél-
magyarország kölcsönkönyvtár. 

— A rádiólámpák megadóztatásának különféle 
hatásait tárgyalja a Rádió Újság legújabb száma. 

— Mérgezés. Baloph Péterné Pusztaszeri-ucca 
1. szám alatt lakó piaci árus pénteken délután 
ismeretlen méreggel megmérge^e magát A 
mentők a kórházba szállitatták. Állapota súlyos. 

A Vasas—Szeged FC 
Délmagyarország jegyirodában. 

és Miívésxet 
Fi-tL Tizenkét év után telt ház előtt vonult be 

ismét a színpadra Fidiász mester és párisi ked-
vével megint megnevettette a nézőteret. Az of-
fenbaehi emlékekből virult ki ez az operett, né-
hány évvel megelőzte a letűnő revüket és lenge 
görög toalettekben bevezette a görlseregek előőr-
seit. Kevés kosztüm, sok látnivaló és egy kis pá-
risi világ az athéni függönyök mögött... De 
azóta Yvain is megjelent az operettpersziflázsok 
világában és azóta a letűnő revük megdöntötték 
azt a tételt hogy csak athéni tolaettekben lehet 
megmutatni — a leplezetlen látnivalót... De azért 
Henry Christiné muzsikája ma is pezsgő és pat-
togó, —csak a rímekben bentmaradt sok „olcsó-
sági hullám" jelzi az idők drága változását. És 
Fi-fi hamiskás kedvén kivül Heltai Jenő párisi 
mosolya, édes-mézes rimei maradtak meg osengő-
bongó pestiesen, szellemesen. A színház nagy 
kedvvel készült Fidiász bevonulására és a ked-
vet sok nevetéssel honorálta a nézőtér. A tempót 
és a lendületet Christiné tempójában még fokozni 
lehet. A leplezetlen látnivalókról H o r v á t h 
Böske, P a l l a y Manci és a modellek serege gon-
doskodott, a humorról pedig Be l l á k jókedvű 
Fidiász a, To l n ay Andor fess Xylanderosza, 
V á r a d y Maximusza. A rendezést V á n d o r 
Andor végezte nagy ambícióval, a zenekart B e c k 
Miklós vezényelte lendületesen. 

HARMÓNIA HANGVERSENYEK: 

Gu^lielmetti ária- és dalestje iránt megérde-
melten nagy érdeklődés mutatkozik. A rezervált 
jegyek ma estig átveendők. 

A s?;nt>ázi Iroda hirei 
Fi-fi — Tolnay Andor vendégfelléptével még 

csak ma és holnap este kerül szinre filléres hely-
árak mellett 

Fi-fi ma este Tolnay Andor felléptével. 
Fi-fi holnap este Tolnay Andor felléptével. 
Fi-fi összes előadásai — filléres helyárak 

mellett. 
Ma délután ifjúsági előadás: A gyimesi vadvi-

rág. Góczy István 100 arannyal kitüntetett nép-
színműve ma délután ifjúsági előadás keretében 
a népszerű filléres helyárak mellett kerül szinre. 

Vasárnap délután fél négy órai kezdettel fil-
léres helyárakkal Hont Erzsébet és dr. Pártos 
István vendégfelléptével A mosoly országa. 

x Lakatos Árpád saxofonvirtuóz Szegeden. La-
katos Árpád saxofonmüvész vidéki hangverseny-
kőrútja során Szegedre érkezett és szombaton, 
vasárnap fellép a Kass-kávéházban Walter Sauer 
zongoraművész társaságában. Lakatos Árpáid 
nem ismeretlen a rádióhallgatók előtt és külföldi 
hangversenyein mindenütt hatalmas sikert ara-
tott. A magyar saxofonmüvész Jade Hylton vi-
lághírű zenekarának is volt tagja, gramofonleme-
zei széles körben vannak elterjedve. Szegedi hang-
versenyein Veosey, Wiedocft Gourevitsch, Rink-
Hnger, Dvorak és saját szerzeményeit játsza Wal-
ter Sauer zongorákiséretével. Hangos fiilmsláge-
reket és jazz paródiákat is játszi'- a Kass-kávé-
házban. 

SplinS üfusütfhJiair 
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