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' Gertrúd. A nap kel 6 óra 11 pere-
li«', nyugszik 6 óra 8 perckor. 

Somogyi-könyvtár ':5znnpokon délelőtt 1" tői 
¿-ig. délután 4-től 7-ig, a Városi Múzeum minden-
nap. vasár- és ünnepnap is, délelőtt 10-tC fél l-ig 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem, 1. eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap, 
van nyitva. Folyóiratcsere kedden, csütörtökön, 
«zombnton délután fél 5-től fél 6-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot 
tartanak. Grünwald I. örökösök Kálvária-ut 17 
(telefon 1225), Just Frigyes Petőfi Sándor-sugár-
ut 41 (telefon 1777), Temesváry József Kelemen-
ueca 11 (telefon 1391), Moldván Lajos Újszeged, 
Vedres-ucca 1 (telefon 1816), Selmeczi Béla Somo-
gyi-telep IX. ucca 489 (telefon 3425V Török Már-
ton Csongrádi sugárut 11 Melefon 1364). 

— Apad a Tisza. A hirtelen áradás meg-
rzünt a Tiszán, hétfó óta lassan apad a viz. 
Hétfőn még 542 volt a vízállás, kedden 535, 
szerdán 528 és csütörtökön 520. Az apadás kö-
vetkeztében az algyő-dorozsmai csatorna is 
egyre kevesebb Tíszavizet visz a fehértói hal-
gazdaság medencéihez. Valószínű, hogy egy-
két napon belül be is kell szüntetni a szivaty-
tyuzást. 

— 81 és fél százalék az adóhátralék Cson-
íTrádmegvében, A pénzügyigazgatóság jelen-
tése szerint 3 millió 219 ezer 789 pen'gó adót 
kell befizetni ebben az évben Csongrádmegve 
lakosságának. Erre januárra befizettek 123 
ezer 188, februárban 111 ezer 791 pengőt, ösz-
szcsen 333 ezer 933 pengőt. A ténvleges adó-
hátralék 81.54 százalék. A folvó év első két hó-
napjában 119 ezer 597 pengővel több adó folyt 
be, mint tnvalv ilyenkor. 

— Előadás a pszichoannlÍ7Í*rő1. A szegedi 
Orvosszövetség és Gyógyszerész Egvesület ott-
honában kedden este dr. Egán Ernő tartott 
előadást a pszichoanalízisről nagvszámu hall-
gatóság, köztük pszichoendissel foglalkozó 
meghívott nem orvos vendégek jelenlétében. 
A gonddal összeállított előadást élénk és ma-
gas színvonalú, tartalmas vita követte, mely-
ben Stief, Rusznvák és Miskolczv egyetemi 
tanárokon kivül, kik a pszichoanalízisnek or-
vostudomány! értékét bírálták, nagvsz;'T 

"vnkorló orvos és vendég vett részt. Az elő 
ndns előtt az elnöklő dr. Meskó Zoltán meg-
emlékezett március idusáról. 

x ITa Budapestre n?a:Mk, első útja legven a fé-
nyesen átalakított és kibővített II un^á'ia.fürdőbe 
'Budapest. VTL, Dohány-uccn 14) menni Ott már 
regge l 5 ó r a ko r n y i t n a k és 1.40 pen 
cőé r f nemcsak meg f ü r ödhe t , hanem 
Jói meg ts reggelizhet 

— Belefulladt a Tiszába egy 4 éves kiafin. 
Szerdán délután Eke János csongrádi hajós 4 éves 
kisfia a csongrádi téli kikötőnél beleesett a Tiszá-
ba. A gyermeket nem lehetett megmentem. A sze-
rencséllenség ugy történt, hogy a gyermek a ki-
járó palinesról belezuhant a vizbe. 

— Sinclair Lcwis: Egy modem asszony szive 
—. Dé'megyarország kölcsönkönyvtár. 

ÖFELSE 
A VENDÉG! 

Ez a mi jelszavunk és a mi sike-
rünk titka. 

Mindent a vendégért és mindent a 
vendégnek! 

A legjobbat, a legolcsóbbat! 

A legjobb helyen fekvő szállodánk-
ban nagyon jó szobát kitűnő ellátással 

1 2 " — P . ért 
adunk. 

Bristol Szálloda Budapest 
Dunapart! < 

Székrekedésnél , emésztési zavaroknál, gyo-
morégésnél, vértódulásnál, fejfájásnál, álmatlan-
ságnál, általános rosszullétnél igyunk reggel éh-
gyomorra 1 pohár természetes „Ferenc Józsc." 
keserüvizet. A belorvosi klinikákon szerzett 
tapasztalatok szerint a Ferenc József viz az 
ideális hashajló minden Jellemző tulajdonsá-
gát egyesiti magában. A Ferenc József keserű-
víz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszer-
üzletekben kapható B.i 

— A hivatalos váró« kirándulása a fehértói 
halgazdasághoz. Csütörtökön délelőtt a hivatalos 
város rándult ki a fehértói halgazdaság fertői 
medencéjéhez, ahol nagyban folyt a benépesítés 
n,unkája. A kirándulókat, akik között ott volt dr. 
Somogyi Szilveszter polgármester, dr. Simkó Ele-
mér főügyész, dr. Szekeike Lajos tb. főügyész, 
Seultéty Sándor főszámvevő, Back Bernát és a vá-
rosi üzemigazgatóság számos tagja, autóbusz vit-
te ki a helyszínre, ahol H. Papp István igazgató-
főmiérnök, a halgazdaság tervezője tájékoztatta a 
vendégeket a tervekről és a folyamatban levő 
munkálatokról. 

— Rzivenlőttc magát Nagyistók Pál 25 éves 
csongrádi hentessegéd munkaadójának lakásán 
szivenlőtte magát A fiatalember szerelmi bána-
ta miatt vált meg az élettől. 

— Frontharcosok szervezkedése. legutóbb, — 
mint ismeretes —, megalakult az OMIKE Zsidó 
Hadviseltek szegedi osztálya, amelynek tagjai 
mindazok az izraelita vallású hadviselteit, akik a 
világháború alatt katonaii szolgálatot teljesitettek. 
Az osztálynak eddig több, mint 300 tagja van. Az 
egyesülés célja tagjainak elhelyezkedését, jólétét 
előmozdítani. Tagjai sorából mindazokat akik 
harctéri szolgálat, illetve kitüntetések tekinteté-
ben az Országos Frontharcos Szövetség által elő-
irt követelményeknek megfelelnek, beszervezi a 
Frontharcos Szövetségbe. Az egyesület a legtisz-
tább szempontoktól áthatva, kezdte meg működé-
sét és esetleges félreértések elkerülése végett át-
írt az Országos Frontharcos Szövetség szegedi 
főcsoportjához, tájékoztatva azt célkitűzéseiről és 
egyben biztosította harmonikus együttműködési 
szándékáról. 

Fürdőkádak, 40 
fürdőkályhák, mosdók, angolklozet, bidék 
és piperecikkek elsőrendű kivitelben Feltßtß 
Nándornál. Kossuth L. sucrárut 18. Tel. 22-72. 

nvor&vonat 
S s e g e d r ő í B é c s b e 

Réqi és jogos panasza a szegedi és egyálta-
lán a vidéki közönségnek, hogy a magyar ide-
genpropaganda kizárólag Budapestnek dolgo-
zik• Budapestre szállít ¡dk a vidéki közönséget 
és csak Budapest^ viszik el a külföldieket. A 
vidéknek legfeljebb olyan külföldiek jutnak, 
akiket a város hiv meg. vagy ak'ket Budapest-
ről a város költségére dirigálnák le- Ugyancsak 
bosszantó olvasni a sok külföldre induló kirán-
duló vonatról, amelyek olcsó utazásokat és 
még olcsóbb ellátást biztosítanak külföllre 
utazó budapestieknek• Csak budapestieknek, 
mert ha a vidékről is csatlakozni akar valaki 
a kirándulók csoport ahoz. annak Szegedtől Bu-
dapestig maid nnn'it kell fizetnie a vasúti 
jegyért, amennyibe a küljölii nt vasúti jegye 
kerül- Ezt a sérelmet akarja kiküszöbölni a 
Déimawjarország, amikor sorompóba szólítva a 
környék városainak lapjait is és különvonatot 
indit március 25. és 26. napjaira Bécsbe. A 
gyorsvonati sebességgel mrnő vonat Budapest 
elkerülésével Kelen;öldön keresztút halad Bécs-
be és módot nyújt arra. hoqy a két ünnepnapot 
Bécsben tölthessék a szegedlek. A vasúti jegy 
Szegedtől Bécsig és vissza mindössze 26 pen-
gő és a pensió egy napra tíz shilling. Nagy 
megtakarítást jelent, hogy a kiránduláshoz út-
levél nem kell és gondoskodás történt aziránt 
is. hogy a látványosságok díjtalanul, vagy igen 
szerény dijak ellenében legyene'< megtekint-
hetik. A legnagyobb jelentősige enne": a társas-
kirándulásnak azonban az, hogy rövid időn be-
lül valószínűleg cl'envonat jön Bécsből Sze-
gedre, aminek nemcsak erkölcsi, de anyaal 
hasznát is látná a város-

és Müvésszeí 
A TROUBADUR hétfői, nagyszerűnek 

ígérkező előadásán a budapesti Operaház leg-
első erői: Halmos János, Svéd Sándor, Báthi 
Anna és Elek Szidi éneklik a főszerepeket. 
Karmester a szegedi származású, európai hirii 
Fleischer Antal. Komplett Verdi-zenekar, 36 
tagu kórus. Jegyek Délmagyarországnál és a 
városi színházban. 

Az élet álom 
Több mint 300 év romjai borultak Calderon-

nak, a spanyol klasszikusnak grandezzával és pá-
thosszal megirt, de költői erőben is fogant darab-
jára. A lepergett századok alatt mindég más és 
más eszmének „titkára" jött rá az emberiség, 
amit a maga és kora számára vélt felfedezni. Cal-
deron is. A költő, aki volt katona és pap, királyi 
kegyenc, játszva lelte meg a költői dicsőséget, 
mégsem tudott hinni a győzelemben, nem látta 
az emberi sorsban a boldogság beteljesedését, az 
élet elől az álomba menekült és az álmok tanítá-
sában forrongó gondolatokra és vágyakra, erre 
a káoszra akart magyarázatot adni — egy másik 
kaosszal. Akkor lenne csak szép az élet b a ál-
modunk, vagy az ébredéstől való félelmünk vará-
zsolja szelíddé tekintetünk, lággyá kezünk simo-
gatását, jóvá és emberségessé szavunkat, hogy el 
ne riasszuk az álomhoz hasonló szépet, ameUyel 
dőre és céltalan földi utiinkon találkozunk? 

Calderon 300 év előtt élt és mily sokban ráhi-
bázott azokra a furdaló lelki kettőségek re, ame-
lyekben szétzúzódunk ma jobban, mint valaha. 
Mindegyik külön életet él, titokzatos hatalmak 
álom és valóság kőzött... Tervezgetések be rin-
gatnak, vágyakra ingerelnek és cserben hagynak, 
ha erejébe számítunk . . . 

Calderon azonban oly korban élt amely még 
álarcot hordott és elburkolta sóvárgásait... Nincs 
sok vére, annál több a buzgalma, hogy a korszerű 
és királyi udvarában kötelező eszmei harc előtt 
meghódoljon, olyan nehezire eshetett, hiszen ő is 
csak költő volt, akinek a szabadság lehetett min-
den vágya .. . Selvemköpenyében, bársony ruhá-
jában láthatatlan béklyók lánca csüngött, a ke-
gyenc költő pedig a fény mágiája előtt a vallás 
és csuha egyszerűségéhez menekült 

Alom volt számára a fény, amely nem hozott 
boldogságot vagy öröm volt-e a lemondás, amely-
ben álmodni lehetett?... 

Meseképeket, mesejátékot irt az É l e t álomul 
ban. Királyfiról, kii baljóslatok között született, 
mégis bíborban teljesedett ki a jóslat Királyról, 
aki ki akarta játszani a baljóslatot és belátta, a 
földöntúli hatalmak ellen küzdeni meddő dolog Ar, 
ily mesejáték titokzatos tendenciáit túlhaladott 
álláspontnak érezzük, de ami benne emberi: a ké-
telyek és töprengések, a szerelem elkezdése, az 
telyek és töprengések, a szerelem ébredése, az 
apa felrajrvoffása fia lelki szépségének kibonta-
kozásán, ma is olv közel fekszik szivünkhöz, mint-
ha Calderon a XX-ik század fáidalmns golgotá-
ját járná. 

A Színházbarátok Társaságának előadása is-
mét a hangulat és siker jegyében zajlott la Ter-
mészetesen a rendezésnek kell betudni legelsősor-
ban mindent, ami ki tudta emelni Calderont a ti-1 

rádák és olvkori avultságok fenyegető veszélye 
alól. Hon t Ferenc ismét szép mur' " végzett, a 
szinészekből többet nem csiholhatott ki. Segítsé-
gére volt T á r a v Ferenc, ez a kitűnő művész, 
aki a bilincsbe vert és kiszabadult királyfi szere-
pét élettel, lendülettel töltötte meg. a monológok-
ban pedig a költői szépségeket és gondolatokat az 
egyszerűség és intellektnalizamis finom stílusával 
cizellálta ki. A résztvevő színészek közül szint 
hozott P a 11 a y Manci és segítettek a sikerben 
Sö t é t , V á r h a l m y Irén, O láh , Cseí le . J<S 
epizódformát alakított Füredy . 

A díszleteket ízléssel és dekoratív érzékkel 
festette Temesv á r y József. 

A szokatlanul nagyszámú közönség lelkes tap-
sokkal honorálta a teljesítményt és sokszor hivta 
függöny elé a színészeket és rendezOt L v. 

Fájdalomtól meprtl't »l iwel tndatjnk, hotjy dr*c* 
jó felen**, édes anyink, nacranytak, any6»onk 

K e c s k e m é t i J á n o s n é 
szül. V a r s á n y i R o z á l i a 

fnlyó h6 15-én hossza men vedé« utÁn A4 frnm korftNm 
•Ibunyt. 

Drásr* halottnnkat nrUretna tT-éo dfflntAn 3 Arakor 
temetjük Va»ss«mtpéter non» 28..«x*mn <ryí«b*ibAl, 

Kemkem^ll János oy. Mrttafir 
éa családfa. 


