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— A természetes »Ferenc József* keserűvíz
régóta kitünöcD bevált báziszer megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinéi; biztos, enybe és gyorsan bató basbajtó, mely számos betegségnél az emésztést Javítja és az étváevat fokozza. Kérdezze mee orvosát!
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fűző-, ernyő- és keztyűkészítőnél. KölCsey-utea
12 (Tisza Lnjos-körút sarok) Alapítva 1913-bau.

SZENTESI HIREK
A bankok álíamosilásá! indítványozzák
a szentesi gazdák
Szentes, november 12. Eddig az 1937 után folyósított kölcsönökért a bankok 7.5—8 százalékot
számítottak, az 1935 elölt felvett kölcsönért az
úgynevezett gazdaadós 5 százalékot fizetett, mig
a védett birtokost a bankoknál felvett kölcsönök
után 3.5—1 százalékkal terheltek meg. A most Lindott kainalrcndclclckkel kapcsolatban, hogy a
bankkamatlábak sem maradtak változatlanok s a
legutóbb kiadott nyugtákon egyszázalékos emelkedést mutatnak, mozgalom indult szentesi gazdakörökben.
— Nem mi, hanem kölcsöneink élnek nagy lábon — mondják a szentesi gazdák. — Szentesi
gazdakörök a legkomolyabban készülnek arra,
bogy az ottani gazdaszervek kereten belül indítványt tcrjfs-zenek elö az illetékes minisztériumokhoz a bankok államosítása érdekében. Indokolásul
azt mondják, hogv az czidci rossz termés és a
még rosszabbnak Ígérkező jövő válságos napjaiban cz az ujabb teher válósággal reménytelenné
teszi a gazdaadós helyzetét, akit habár mostanában »gnzdaadós*. neveznek a különböző rendeletek,
főként nost, a kamatlábak emelkedése után csak
•adós gazda* marad . . .
(w. j.)
—oQo—
(—•) A rendőrség megakadályozta több nagy
gaboniszállitmá.ny clfuvarozását. A kiadott rendelkezések folytán 5 mázsánál nagyobb gabonamennyiség még Szentes város területén sem cserélhet gazdát, vidékre pedig csak külön polgár,
mesteri engedéllyel lehet fuvarozni gabonát éppúgy, mint sertést és annak termékeit. Ugy a rendőrség, mint a csendőrség szigorúan őrködik
c
rendelkezés betartása fölött, amely mindaddig érvényben marad, an.4g a varos közellátásának zavartalansága biztosítva nem lesz. Értesülésünk
szerint már a rendelkezés életbelépésének első
napján, mult hét szombatján a rendőrség több nagyobb gabonaszállitmánynak Szentesről való clfuvarozását megakadályozta. A kétségkívül rosszhiszemű szállítók ellen az eljárást megindítják.
(—) Tizenöt év után az Ipartestület „megunta*
pénztárosát. Yass Imre papucsosmcstert 16 évvel
ezelőtt választotta meg Szentes és környéke ipartestületeinek közgyűlése a pénztárnoki
teendők
ellátására. Azóta Vass kifogástalanul
végezte
teendőit s noha kizárólag személyes okoknál fogva már a mult év őszi választások során •ellenzéke* támadt, a többség választása rrégis őrá
esett, mert hűsége miatt rckompcnzálni akarták a
mestersége kárára pénztárkódé iparosmestert. A
legutóbbi választást azonban ezúttal az •ellenzéke* megellelzbezto s ennek eredményeként
a
szentesi iparhatóság közigazgatási
képviselője
Vasst elmozdította helyéről azzal az indokolással,
hogy megválasztása törvényellenesen történt. A
határozat utasította az ipartestület elöljáróságát
nj pénztáros kijelölésére. Ez meg is történt, Vass
azonban megtagadta a pénztár átadását az iparhatóság határozata ellen beadott fellebbezésének
eldöltéig.
( ) Műsoros táncestclyt rendeznek az eszper.mflsták. A magyar cszperantisták jövő évi kongresszusukat pünkösd két napián Szentesen rendezik meg. A kiadásokra szükséges összeg ró szív ni
előteremtésére a szentesi cszperantisták november
30-án, szombaton esti 8 rtrai kezdettel tánccal egy.
bekötött rr.üsoros estet rendeznek. Ugy ennek az
estélvnek, mint a pünkösdi kongresszusnak előkészítő munkálatait T h n - r á n s z k y László nv. főtisztviselő vállalta magára. A műsoron helybeli
szerző darabja is szerepel. Az. estélyen a közönséget Fekete Nagy Ignác, az államépitészctl hivatni mérnöke. Szentes legrégibb eszperantistájt
fogja üdvörolrit A kongresszus sikerének biztosi,
tására január óla négy iz.ben 20 20 estből álló
tanfolyamot tartottak, amelyeken 110 résztvevő
•aaiátitotia el az. es/.ncranto nyelvel..
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MAGALOFF
zongoraest

Műsoron: BeeiDouen mondscheín
s z ó m iflussorgsüu: KWiailifós,
LlSZt IMSZiO Keringő SÍD.

jcőija Délmaguarország fcgiHrodóban
színház

A VÁROSI SZÍNHÁZ HETI MÜS.ORAi
Szerda: Féltékenység (B-bdrlct 4.)
Csütörtök délután: Rang és mód (Filléres hely*
árak)
Csütörtök: Tokaji nszu.
Péntek: Viktória (Operett Felújítás, Premier*
bérlet 5.)
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MŰVÉSZET
Csütörtökön indul a hangversenyszezon.
(A Délmagyarország
munkatársától)
Szeged zenei eletének (világvárosi nívóra történt
fejlesztésében igen nagy szerepe van a „Harmónia," hangverseny irodának, amely szép múltra tekint vissza. Felejthetetlen zenei esték
egész sorozata fűződik a hangversenyiroda nevéhez. A „Harmónia"
hozta cl Szegedre Hubermann Broniszláv varázsos
hegedűjátékát,
Cortot, Marion Anderson. Klcibcr,
Backhaus,
SaTicr és más világnagysúgok művészetét és
mindig nagy fontosságot tulajdonított annak,
hogy a magyar, zenei élet vezéregyéniségeit:
Hubayt, Bartókot, Dohnányit
megszólaltassa
a szegedi konccrtpódiumon. Dohnányi
Ernő
Szegeden mái; jubilált: tízszer szerepelt a
„Harmónia" rendezésében . . .
Az idén nagy nehézségekkel indult a hangversenyszezon. A mai súlyos időkben sokan
visszahúzódnak a nyilvános előadások élvezésétől. Pedig a művészet az, ami fölötte áll minden világégésnek, ami a legnagyobb kataklizmák idején is vigaszt és fölemelkedést nyújt
az emberiségnek . . . A „Harmónia" lelkes cs
hivatástudatos vezetősége átérezve ezt az örök
igazságot, a legnagyobb erőfeszítések árán
összeállította az idei hangversenyprogramot s
valóban bccsülésre méltó igyekezettel állította
össze. Az első hangversenyre holnap, csütürtöküu kerül sor: Nikita Magaloff, a tüneményes
játékú zongoraművész ad koncertet a Tiszaszálló nagytermében. Beethoven örökszép Holdfény-szonátája, Bach—Bussoni két Coral-előjátéka, Liszt „Mcfisztó-keringője",
Müssorgsky
„Egy képkiállítás"
című zongorakoncertje szerepelnek a műsorán.
A további tervek szerint Fisclier. Annié lép
fel ismét Szegeden. A fiatal, rendkívüli tehetségű zongoraművésznő éppen a napokban aratott kirobbanó sikert budapesti koncertje alkalmával. A hegedű mesterei közül Telmúnyi
Emil játékát fogjuk élvezni a „JJarmónia" rendezésében, majd Giulia Busfabo
és
Vanda
LuzZalo művészetében; gyönyörködhetünk.
A
kamarazenét pedig a JFt/Wbouer-kvartctt képviseli, amelynek fellépése szintén élménynek
ígérkezik a zenekedvelő közönség számára.
Ezek a tervek a mai körülmények között,
valóban megérdemlik, hogy Szeged közönsége
megértő szeretettel karolja fel a hangversenyeket. Nemcsak azért, mert a mai időkben a lélek
neinesítőjo a zeneművészet, de azért is, mert
a zenekultúra lángjának, amely Szegeden világvároshoz méltó magasságra lobbant a Szabadtéri Játékok revén is, nem szabad a niösto-,
ha időkben sem kialudnia . • .
-oOo—
Harmónia

Hangversenyeit

Holnap I. mcslcröérlet
a szezon kimagasló zenei eseménye,

HdgaSoff zon^orscs!

a s pa s ia
Glykonin kézés bőrápolószer
Aki bor és kézápolására
gondot
fordít, az fclicllenül
Aspásia
nGlykonin*
jőr és kcz.rinomilójzért használjon.
A kéz bőre ritkán
zs i ros,
többny i re
száraz és leginkább azzá teszi a gyakori kézmosás.
A szél hamar kifújja, érdes, vörös és durva lesz.
Ezért a lágyító bőrtápláló kenőcs naponta többszöri használata ajánlatos. Különösen szükséges
házi munkák végzése után, amikor a kezet tisztára megmossuk, nem egészen szárazra törülve
bekenni az Aspásia bőrápolószerrel, utána a bőr
nyugodt puha és bársony sírna lesz.
Ezen szer ajánlatos akkor is, ha az arc, vagy
fejbőre száraz. Előfordul érzékeny
börűeknél,
hogv fürdés, vagy borotválkozás után a bőr száraz és viszket, ezek mind megszűnnek, ba a fenti
eljárás szerint Aspásia »Glykonin« bőrápoló szert
használja.
Sokan panaszkodnak, hogy fájdalmasan ég *
lábuk a ripőbe, ez rrind megszűnik, ba este. vagv
reggel lábmosás után a lábat bedörzsöljük Aspásia Glvkoninnal.
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A világhírű zongoravirtuóz műsorán:

Dccíticvcn Hon<Sschcíví
szonáta, Müssorgsky Képkiállítás, Liszt,
Schumann, stb. müvek.
Jegy Délmagyarország jegyirodában.

A SZÍNHÁZI IRODA H I R E l :
Ma este B-bérletben (B-bérlet 4.) kerül sánre
az elmúlt héten nagy sikert aratott Arcübasev*
dráma, a »F61tékenység«. A két főszerepet a mai
előadáson is a kitűnő Sándor Iza és Horváth Jeuft
játssza.
Ilyen siker még nem volt: Tokaji aszó.
Holnap esto tizenkettedszer kerül szinre az idef
szczonslágcr: a »Tokaji aszú*. A vasárnapi két
előadáson, valamint kedden este olyan nagy törne-,
megek keresték fel a színházi pénztárt, hogy *
jcgyigénylésck jelentős részét nem tudták kielégíteni, éppen ezért a színház igazgatósága elhatározta, bogy a kitűnő operettet továbbra is műsoron tartja. Így mindenkinek alkalma losz ezt st
remek operettet megnéznie.
Pénteken: Viktória — Antal Ila, Madarás®
László.
Pénteken este prcmicrbérletben
njitja fel S
színház az utóbbi évek egyik legszebb nagyoperettjét, a 'Viktóriá«-t, amelynek cselekménye Szibériában, a fogolytáborban kezdődik, KinábaS
folytatódik és a Szegeddel szomszédos Dorozsmai*
végződik. A változatos helyszín bő alkalmat ad a.
rendezőnek, Tihanyi Vilmosnak arra, hogy a különböző színhelynek megfelelően ragyogó színpadképeket állitsOD a nézőközönség elé. Tihanyi Vil-1
mos évekkel ezelőtt a budapesti előadássorozat
után külföldre vitte a darabot és némi átdolgozás
titán uj rendezésben Hollandia különböző valósaiban kivételes sikerre vitte a »Viktóriác-t. A neves
fővárosi rendező czalkalommal Szegeden is a külföldi tüzpróbákat kiállott rendczőpéldnnya alapján állitja bc ezt a romantikus nagyoperettet. A'
főszerepeket Antal 11a, Madarász László és lg*
náth Gyula játssza, rt.dg a humort a Jurik Julcsi—
Szokolv Gyula—Almássy Judith—Solvniossv Imre-kvartett szolgáltatja.
Csütörtökön délután 4 órakor nér-ies előadásban filléres helyárakkal Szigeti József legszeblf
színmüve: Rang és mód.
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