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_— Ha az arcszíne fakó, szürkéssárga és te-
kintete bágyadt, ha szomorú, hangulata nyo-
iiott és nehéz álmok gyötrik, ha a bél túlsá-

gos rothadási folyamatai, gyomorfájás és epe-
pangás kínozzák, olyankor tanácsos néhány 
napon át reggel éhgyomorra egy-egy pohár ter-
mészetes „Ferenc József" keserüvizet innia. Az 
orvosok azért rendelik már régóta a Ferenc 
•lózsef vizet oly gyakran, mert ez a rosszullét 
okát rendszerint gyorsan megszünteti és az 
egész szervezetet felfrissíti. A Ferenc József ke-
scrüviz gyógyszertárakban, drogériákban és fü -
szerüzletekben kapható. 

—- Szegedi dalárdák sikere a pécsi iparos Ha-
losversenyen. Pünkösdkor rendezte a Pécsi Pol-
gári Daloskör a harmadik országos iparos dalos-
versenyt. A vidékről érkező dalosokat Pécs váro-
sa kitünö vendégszeretettel fogadta és látta el. Az 
ünnepélyes fogadtatást, elszállásolást, étkezést, a 
versenyt, az ünnepélyeket mind mintaszerűen ren-
dezték meg. Szegedről a Polgári Dalárda és a 
Honszeretet Dalkör vett részt a versenyen, ahol 
fényes sikert arattak. A Polgári Dalárda a nehéz 
műdal csoportban hármas holtversenyben első lett 
í Hódmezővásárhelyi é>s Győri Iparos Dalárdák-
kal, a bíráló bizottság csak sorshúzás utján tudta 
a díjazás sorrendjét eldönteni. Ennek eredményft-
ként a Polgári Dalárda az első b) dijat, a belügy-
miniszter nagy ezüsfrserlegét nyerte. A dalárdát 
Antos Kálmán karnagy vezényelte. Ugyancsak fé-
nyes sikert hozott Kertész Lajos karnagy vezetése 
alatt a Honszeretet Dalkör munkája is, amely a ve-
gyeskari csoport első diját nyerte el. 

— Lugkő. B a r s i Julianna Holló.ucea 3. 
szám alatt lakó leány szerdán öngyilkossági 
rzándékból lugkőoldattal megmérgezte magát. 
A leányt a mentők sulvos állapotban a belgyó-
gyászati klinikára szállították. 

— Térswme a Széchenyi-téren. A „Hunyadi Já-
i'os" 9. honvédgyalogezred zenekara csütörtökön, 
délutáji 5 órakor • a Széchenyi-téren térzenét tart 
a következő» műsorral: 1. Stritzl: Közvitéz-induló. 
2. Suppé: Siíép Galathea nyitány, 3. Strauss: Bor, 
asszony és d'al keringő, 4. Kral: Zenei jegyzetek, 
5. Offenbach: Barcarola a „Hoffmann meséi"-ből, 
6 Fauhvetter: Éljen a haza, induló. 

— ..Egymillió pengős gazdapör a Kisbirtoko-
sok Országos Földhitelintézete ellen." A Dél-
niagyarország részletesen beszámolt arról a 
gazdaperről, amelyet S z e m e r é d y Károly 
és társa indított a Kisbirtokosok Országos Föld-
hitelintézete ellen. A Kisbirtokosok Országos 
Földhitelintézete a cikkre nyilatkozatot kül-
dött, amelyet leközöltünk. Most a másik ol-
dalról kaptuk a következő nyilatkozatot: Sze-
merédyéknek és rokonságaiknak igenis 611 
hold földjük, 1000 darab kos, jószáguk és 
rgyéb értékes gazdasági felszerelésük volt, ami-
kór a Kof. a 72 ezer dollár kölcsönt megsza-
vazta. A fenti ingatlannak értéke abban az idő-
ben 1 millió és 600 ezer pengőt tett ki. Az in-
tézet becslője a 611 hold földből 436 holdat és 
a ra j ta levő ingatlanokat becsülte 1.200.000 
pengőn felüli értekre. Ezen becslés alapján sza. 
\ azta meg a kölcsönt a Kof. A Szcmerédv-csa-
lád baja az volt, hogy az intézet nem hosszú-
lejárati kölcsönt nyújtott . Szemerédvék és ro-
konságaik. 

— Vitézi várományosok avatása. A kormányzó 
funius 3-án délelőU 9 órai kezdettel, a MAC mar-
gitszigeti pályáján avatja a vitézek sorrakerülő 
várományosait és azoknak, akik eddig bármely 
okból az ünnepélyes vitézi avatásról visszamarad-
lak. Belépőjegyek a vitézi szék irodájában — régi 
honvédtaktanya — igényelhetők. 

Szomorúan tudat juk, hogy 

nem nyul a töltőtol Iához, becsületes megtaláló tottát 
* • J visszaadja, ha nálunk vásárol töltőtollat, vagy csa-

varceruzát, amelybe aláírását ingyen bevéssük az 
ipari vásáron. 

W i r i h é s R e n g e y 
irógép- és 
vállalat. 

irodaberendező 

Feltámadt 
Móra Ferenc Szegeden 

A májusi napsütésben u j szín tarkázza a 
város képét: a Könyvesboltok Móra kirakatai. 
Az iró meleg tekintetű arcképe üdvözli min-
den boltban a vásárlókat, akik eddig nem ta-
pasztalt érdeklődést tanúsítanak a Móra-köny-
vek iránt. Tömegestül keresik nemcsak a „Da-
ru.uccától a Móra Ferenc-uccáig" könyvet, ha-
nem az író többi müvét is és minden vásárló-
nak kedves meglepetés az az igazán művészi 
kiállítású kis Móra emlékknöyv, amit ajándé-
kul kapnak. Kiváló írók irnak ebben hasonló-
kép kiváló társukról és a könyv illusztrációi-
ban megelevenedik Móra élete. 

A szegedi Móra-hét nagy sikere kívánatossá 
tenné, hogy a kiváló iró propagálását az ország 
többi városaira is kiterjesszék és minél gyak-
rabban kerülhessen az irodalom ilyen ünnepi 
formában a magyar olvasóközönség elé. A Bé-
vaí Testv. írod. Int. bizonyára ki fogja terjesz-
teni az ilyen nagysikerű propaganda hetek 
rendezését; ehhez a szegedi közönség nagy ér-
deklődése adta meg a szükséges buzdítást. 

Elsőrendű UárpiiosmunKúK 
készítése éa javítása, etyl és modern párnázott bátorok, szolid ár 

Sxedresi Kárpitosnál 
Szent MlhAly ti. 1. (Fodor u . s a r o k ) 15 

— A Szent Imre Gyermekszanatórium Egye-
sület 28-án délután 5 órakor tartja közgyűlését 
Deszken az egyesület gyermekszanatóriumában. 

— Súlyos szerencsétlenség. F a r k a s Antal 59 
éves sándorfalvai gazdálkodót szerdán reggel be-
szállították a városi közkórházba. Farkas kocsi-
val igyekezett Szeged felé. Útközben a lovai va-
lamitől megbokrosodtak és a szekerei felfordítot-
ták. Farkas a felbomlás alkalmával oly súlyos sé-
rüléseket szenvedett, hogy állapota életveszélyes. 

— A Pajor-szanatórium (Budapest, Vas-ucca 17.) 
uj olcsó kórházi osztálya. A Vas-uccai dr. 
Pajor-szanatórium a gazdasági helyzethez al-
kalmazkodva, kórházi osztályt nyitott szana-
tóriumi ellátással napi 8— pengő ápolási 
díjjal. A különszobák árait is lényegesen le-
szállította. Különleges gyógytényezői: Bádiumke-
zelések, bélfürdők (enterocleaner, Darmbad), szív-
betegeknek kímélő és pihenő kúrák (electrocar-
diograph), szénsavas fürdők stb Nagyszabású viz-
gyógy. Zander és ortopád gyógytermek, asthma-
szobák. sebészeti osztály elsőrangúan felszerelt 
mütőtermeivel, plasztikai sebészet, emlőplasztika, 
orrkorrekció, arcmegfíatalitás (ránceltüntetés) stb., 
urológiai osztályán a legmodernebb berendezés és 
készülékek. Szülőosztály 10 napi legmérsékel-
tebb átalányárban stb — Tájékoztatást nyújt szí-
vességből Szegeden: Temesváry József gyógy-
szerész, Makón: Szöllőssy Jenő gyógyszerész. 

Goldschmidt Lajos 
sgy hosszú, munkás életet követő fájdalmas betegség után 77 éves korában jobblétre 
szenderült. 

Temetése csütörtökön, e hó 24-én délután 6 órakor lesz az izr. temető cintermé-
ből. Külön villamoskocsi fel 6-kor a Dugonics térről indul. 

A gyászoló család 

és MiiKPSzeí 
Növendékhangverseny. Már nem újság, hogy 

városi zeneiskola növendékhangversenyein gon 
boslünyi hely sincs a Tisza nagytermében. Szerd 
délután is zsúfolt terem tapsolt és különösen sz 
retetébe fogadott egy kisfiút. N á d a s Istvánt, aki 
tizenkét évével olyan nagyszerű kvalitásokat áruUl 
el zongorajátékával, hogy mint a jövö nagy piaj 
nistáját kell számontartanunk. Ezért a kisfiúéig 
— aki rendkívül szűkös viszonyok között él —, al 
társadalomnak még áldozatot is érdemes lenne 
hozni. Mozartban, Chopinban kitűnően érezte meg] 
a hangulat és stílus változását, mély érzésével ési 
ösztönös zenei intelligenciájával valósággal elbű-
völte a hallgatóságot, amely Karganoff-száma utáni 
tomboló tapsokba tört ki. Nagyon szép sikere volt 
E r d é l y i Ilonkának, aki művészi érzékkel ke*j 
zeli a hegedűt; érett játékát, szép tónusát nagy él-̂  
vezettel hallgatta a közönség. W i t z e n e t z Jtw 
Ián is dísze volt a hangversenynek. Énekben ígért 
előnyösen fejlődik a bájos T ö r ö k Rózsa, akincM 
kitűnő pódiumikészsége is nagy előnye. Dr. Sch í h 
f e r t Györgynek szép énekkulturája van. Eckerdt 
László tehetséges zongorista és ügyesen játszott 
zongorán D a nk'Marica. T ó t h István hegedű já-
ték a sok tapsot kapott. Az iskola zenekara, ameljj 
szinte hangversenyről hangversenyre tökél etesediiy 
ezúttal Ábrányinak Petőfi-szvitjét játszotta P e r é -
n y i Pál agilis vezetése mellett. A műsor b e f e j j 
zéseül az intézet női kara előadta Schuntano Ká-
polna című dupla kánonját, amely — König Péten 
érdeme —. remekül hangzott és hibátlanul érvé< 
nyesült. A különböző zeneszámok zongorakisére-
tét az intézet kitűnő növendékei, A g ó c s v Ida éa 
K n ö p f 1 e r Ilonka látta el. 

| Esőernyőket Testvéreknél 

Meghívó. 
A Hűtőház és Élelmiszerszállitó Rt. szegedi bejj 

cég folyó évi junius 3-án délelőtt 11 órakor a tár-
saság hivatalos helyiségében, Ilona-ucca 16—20* 
szám alatt tartja 

XIII. rendes évi közgyűlését 
amelyre a vállalat részvényeseit tisztelettel m e ^ 
h i v j a

 a z Igazgatóság 
Tárgysorozat: 

1. A jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvényes kK 
küldése. , « 

2. Az igazgatóság jelentése az elmúlt uzletév/0L( 
3 A felügyelőbizottság jelentése. 
4 Az 1933. évi zárszámadások előterjesztése, 

határozathozatal a nyereség feloszlása, valamint 
az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok tisz-
teletdijának megállapítása tárgyában. , 

5. Határozathozatal az igazgatóságnak és fel-
ügyelőbizottságnnk adandó felmentvény tárgyában, 

6. A felüpv:!' álság mandátumának lejártai 
folytán uj felügyelúDizottság választása az alap-
szabályok 26. §-a értelmében. 

7. Esetleges indítványok. , 
Jegyzet (az alapszabályok 14. §-a): A közgyű-

lésen csak az a részvényes vehet részt, aki a rész-
vénytársaságnak legalább 1 darab részvényét leg-i 
alább 8 nappal a közgyűlés megtartására kitűzött 
határnap előtt a vállalat pénztáránál leteszi. 

Mérleg-számla: 
Vagyon: Pénztár 5.177.35, Telek 8.000.-, Épületek 
58.000.—, Berendezés 114.199.22, Árukészlet 57.117.—, 
Adósok 244.871.19, összesen" 487.364.76 pengő. 
Teher: Alaptőke 80.000-, Tőketartalék 43.62961, 
Értékcsökkenés 40.601.—, Segélyalap 25.000.—, Hi-
telezők 292.528.01, Nyereségáthozat 1932-ből 314.43, 
Nyereség 1933-ban '5.291.71, összesen 487.364.76 
pengő. Az igazgatóság. 

Megvizsgálta és rendbenlevfinek találta 
a ti liisyclöbizottság. 


