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Bágyadt, leveri, dolgozni képfelen 
egyéneknél a természetes »Ferenc József 
keserűvíz szabaddá lezs! a vérkeringést és 
emeli a gondolkodó- és munképesséqet. Be-
haló kórházi kísérletek folyamán bebizonyult, 
hogy a Ferenc József vlz srelleml munkások-
nál, neuraszléniá" embereknél és helegesked-
asszonyoknál rendkiviM Jótékony halásu gyoö 
mor- és béltiszllló szer. A Ferenc József ke-
serűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és 
f&szerflzletekben kapható. ni 

— Rflhiminkák kiadására hirdet versenytár-
gyalást a börtönigazgatóság. A «zegedi börtön-
igazga lóság niintegv 100—120 főnyi rab mun-
kaerejének vállalatba adására hirdet verseny-
tárgyalást. A rabmunkások elsősorban gépüze-
mi cipészeti, férfi-, vagy nőiszabósági, asztalos-
sági. lakatossági. szerszámgvártási. bőrdíszmű 
ipari, kézi, vagy mechanikai szövészeti, továbbá 
villanyszerelési cikkek gyártásával foglalkozó 
üzemek részére adatnak vállalatba; más ipar-
ágak csak akkor jönnek számításba, ha az em-
lítettekre megfelelő ajánlat nem érkezik. Az 
egészségre káros iparágak egváltalában nem 
jöhetnek fisveWiihe. Az ajánlatokat március 
27-én déli 12 óráig lehet a börtönigazgatóság-
nál benyújtani. 

— Köszönetnyilvánítás. Édesanyám elhunytával 
kifejezett részvétnyilatkozatokért ezúton mondok 
köszönetet. Sandberg Henríkné. 

— „A táplálkozás kémiája". Az Egyetem Bará-
flai Egyesületének természettudományi szakosztá-
lya értesíti tagjait és az érdeklődőket, hogy har-
madik népszerű előadását kedden délután 6 óra-
kor tartja meg az I számú veevtani intézet elő-
adótermében a Templom-téren. Előad dr Náray-
S 7.abó István ..A táplálkozás kémiáia" cimen. Az 
előadásra való belépés dijtalan, vendégeket szíve-
sen Iát az elnökség 

— Sul.vos szerencsétlenség az istállóban. Su-
ryos szerencsétlenség történt hétfőn reggel az 
egyik naffvszéksósi tanyán. Kovács Sándor 30 
éves gazdálkodó a reggeli órákban az istállóban 
ennivalót adott a lovaknak Közben az egyik ló 
mögött lehajolt, az állat pedig ugyanakkor fejbe-
rugta. Kovács Sándor elvesztette eszméletét. Ko-
csira tették és behozták a közkórházba. Itt meg-
állapították, hogy a lónigás következtében rend-
kívül snlvos fejsérüléseket szenvedett, ugv, hogy 
é'letbenmnradásához kevés a remény. A vizsgálat 
megindult. 

Árverési hirdetmény. 
Szeged sz. kir. város Zálogkölcsönintézeténél 

elzálogosított. 1933 november 30-ig lejárt és nem 
rendezett zálogtárgyak 

19.14 márcins 13-án délután 4 órakor 

az Árverési Csarnok helyiségében megtartandó 
nyilvános árverésen elárvereztetnek. Hosszabbitá-
«ck március 10-ig a hivatalos órák alatt eszkö-
zölhetők. Az árverésre kerülő zálogtárgyak szám-
jegyzéke az 1881. évi XIV. tc. 16. értelmében 
kifüggeszt etett 

Szeged, 1934 február 26, 

Szeged szab. kir. váró« Zálogkölcsönintézete. 

Szeged, Cs«konlcs> és Klss-ucca sarok 
ÉLELMISZEREK: 

1 literes üveg oroszhal 16 drb. hallal 
(üvegbetét —.20) —.78 

1 kg. kitűnő óvári sajt —.98 
Negyed kg. uradalmi kék mák —.12 
Fél kg. mazsola —.98 
10 deka datolya —.22 

SZŐNYEG LÁBTÖRLŐ 
1 méter chepallum szegett papirszőnyeg 

1 méter széles —.24 
1 m. csíkos futószőnyeg 60 cm széles P 1.28 
Gyékény lábtörlő —24 
Vas lábtörlőrács —.98 

HAZTABTÁSI CIKKEK 
Vágott szciü alumínium lábas: 
cm. 12 14 16 18 

ár ^ M P~1.28 P 1.58 P 1.98 
Háztartási tollporoló —.24 
2 literes fonott demizson —.68 

Budaoestl Mezőga zdas ág i KláPi tás . 

félára vasúti legyek 
vásárlására jogosító igazolványok darabonként 1 pengőért 

Délmagvarország kiadóhivatalában válthatók. 

HETI MÜSOB: 

Kedden délután: Varázskeringő. Bérletszünet 
Filléres helyárak. 

Kedden este: ördöglovas. Bérletszünet. 
Szerdán este: Rigoletlo. Premierbérlet 
Csütörtökön délután: Csipetke. Filléres hely-

árak. 
Csütörtökön este: ördöglovas. Bérletszünet 
Pénteken este: ördöglovas. Bérletszünet. 
Szombaton délután: Varázskcringő. Filléres 

helyárak. 
Szombaton este: ördöglovas. 25-ik jubiláris 

díszelőadás. Bérletszünet 

Kecskeméti színházi különvonat 
Szeneden 

Vasárnap délben megérkezett Kecske-
métről, Félegyházáról és Kistelekről a 
Délmarjuarorszáq szinházi különvonata, 
mely 400 utast hozott Szegeire Az utasok 
egvrésze az Ördöglovas délutáni, másik 
része az esti előadást nézte végig. A vi-
déki vendégek na«v érdeklődéssel fi?yeV 
ték az előadást és reng:teget tapsoltak. 
Külö: . ; :en nagy sikerű volt az es.éli elő-
adás, amelv egyúttal a húszadik, jubilá-
ris előadása is volt az ö.döglovas iák. A 
kulturvonat az előadás után indult visz-
sza ós hajnalban érkezett Kecskemétre. A 
vendégek a legnagvobb elragadtatással be-
széllek a vasárnapi kirándulásról. Han-
goztatták, hogy hasonló körülmények kö-
zött »máskor is szívesen jön-
nek Szegedre. A vendége.», szabad idejük-
ben megnézték a várost, sorra látogatták 
a kávéházakat és általában igen jól érez-
ték magukat Szegeden. A kecskeméti vo-
nalról indított különvonatot is a Délma-
qxjarország kezdeményezte és szervezte 
meg, az ujabb szinházi különvonat sikere 
a Délmagijarorszáq akciójának sikere. 

Képkiállítás a debreceni Déry-muzeumban. 
A képzőművészeti élet nagy lendületet vett 
Debrecenben. 

A zenekar és a jubileum. A szinház nagylelkű 
mecénása, Török Emil karmester rábeszélésére el-
határozta, hogy az ördöglovas 25-ik előadására 
fejenkint egy liter bort ad a zenekar minden tag-
jának. A megállapodásban nincs szó arról, hogy a 
karmester mennyit kap, de bizonyos, hogy leg-
alább egy — hordónyit 

Harmónia hangverseny 
Heifefz hegeduesl 17-én 
A világvárosok ünnepelt hegedüvirtuóza sze-

gedi hangversenye ünnepi koncert lesz. A nagy 
koncert jegyeit már nagyrészt előjegyezték, ugy, 
hogy aki jelen akar lenni e ritka művészi ese-
ménynél, gondoskodjék jegyről a Délma«var iegy-
iioda utján. 

na 
ceni és fővárosi festők kollektív tárlata, meg 
jelent C z e n c z János, a kitűnő budapesti 
festő és alig zárultak az ő kiállításának kapui, 
a Déry-muzeumban már tömegek gyönvörköd- i 
hetnek a budapesti Képzőművészeti Társulat 
tagjainak csoportkiállitásán. Ezúttal Aba Nó-
vák, Glatz, Csók, Ivánvi-Grünwald, Pécsi-Pilch, 
Szőnyi és Kövesházi Kalmár Elza — az utóbbi 
szobraival jelent meg. A kiállítás vasárnap 
nyilt meg ünnepélvesen. A megnyitó beszédet 
dr. C s ű r ö s Ferenc kulturtanácsnok tartotta. 

A miskolci 9zinház. A miskolci színházat is ős-

bemutató foglalkoztatja. D i ó s g v ő r y Kálmánné 

Gerendy Bózsi Cigányvér című operettjét mulat-

lak be ünnepélyes keretek között. A Sárga liliom 

»ett házak előtt zajlik le esténkint. A főszerepet a 

szegedi szkiháztól nemrég eltávozott Eö ry Erzsi 

játsza 

Eredeti bemutató Debrecenben. A debreceni 
szinház is eredeti bemutatóval akar futtatni. 
M a r s c h a l k o Lajos, debreceni iró operettje 
lesz a kísérlet tárgya. A fiatal szerző ujságiró 
é.s több érdekes regény irója, aki társszerzőül 
dr. L i s z t Nándort vette magához. Érdekessé-
ge lesz az onerettnek. hogy zenéjét a szerző 
édesanyja. M a r s c h a l k ó n é , G a l á n f f y 
Ágnes komponálta és a hirek szerint pompás, 
friss ritmusu és melódiagazdag muzsika. A 
hangszerelést J a t z k ó Bezső, a szinház kar-
nagva végezte. Az operett cime Selmeczi bál és 
a Görgey-huszárok szerelmi regényéről szól. A 
hátteret a magyar szabadságharc momentumai 
adják. 

4 színházi Iroda híre] 
Pataky Kálmán és Svéd Sándor szerdán a Ri-

golettóban lép fel A szezon rendkívül nívós ope-
raestjeinek sorába holnap a Bigoletto nagys ĵgrö 
előadása illeszkedik. A dalmű főszerepeit Pataky 
Kálmán CMantua hercege), Svéd Sándor (Bigo-
letto) és Ladányi Margit (Gitda) éneklik. A szege-
diek köziil Hadnagy Mária, Faragó Panni, Már-
kus Lajos. Szabó Fülöp és Mezei Zsigmond egé-
szítik ki az együttest. 

A Rigoletto eseményt jelentő előadására még 
váltható néhány jegy. 

Az ördöglovas 25. jubiláris előadására, szom-
batra már most ajánlatos jejryről gondoskodni. 

Ma délután filiéres helyárakkal Strauss leg-
szebb operettje: Varázskeringő. A régen nem ját-
szott gvönvörü operett reprize iránt nagy az ér 
deklődé*;. 

Az ördőplovas minden előadására lehet jegye* 
váltani. Minden este telt ház lesz. 

Továris! Továris! a legragyogóbb franeia víg-
játék. 

Csipetke ntoljára csütörtökön délután filléres 
helvánkkal nremíer srerrnoisrtíebnn 

Mi várja kicsijét a 

M f e s e o r s s s á @ b a n ? 
Számára berendezett rnnsiiTfr"« h^'víseg. \ 
legmodernebb foglalkoztató játékok (Montesso-
ri, Decroly) ügyességének, érielmének, Ízlésé-
nek fejieszldsere. Délelőttönkint (9—1) játék, 
séta. torna, német tanulás, iskolás gy»rmekek-
nek délu'áni korrepetálás. *nr,f>—,gv'-'»korlás. 
.Tőjjön Asszonvom. nézzen körül nálunk ! 
Meseország, S. Bán Edith Kálvária'u. 3. I. em. 
(Lőw Lipót ucc3 sarok.) 311 

Dsroz s i P r r a 
B ő s z é r e 
Szento i t tá 'Vte lekre 
Kübe^Siázára 
Séndorfn lvára 
K i s zombor ra 
Desz!«r£ 
u jsáqk iho^ókat 

és ügynököket (lehető-

leg olyanokat akik ott 

laknak) fix fizetéssel ÉS 
¡UtaSékkaS alkalmaz 

a k i a d ó h i v a t a l . 


