— 'A természetes »Fereno Józsefe keserűvíz
régóta kitűnően bevált báziszer megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél; biztos, enyhe és gyorsan bató hashajtó, mely számos betegségnél aa emésztési javítja és az étvágyat fokozza. Kérdezze meg orvosát!
— Az egyetemi sportpálya tribünjének értékesítése. Az uj egyetemi sportpályával kapcsolatosan értékesíteni kívánják a régi tribünt, hogy az
érte kapott összeget az egyetemi pálya felszerelésére fordíthassák. A faanyagért több érdeklődés
történt az egyetemen, jelentkeztek elsősorban a leventék, akik a tribünért 15 ezer pengőt ajánlottak
fel. Megnézte az értékesítendő tribün faanyagát
P i c k Jenő szalámigyáros is és utána levélben
értesítette az egyetem rektorát, hogy az anyag értékes és valóban megér tizenötezer pengőt. Tekintettel azonban arra, hogy ezt az összeget a leventék felajánlották, Pick Jenő értesítette az egyetemet, hogy mivel a leventeképzés fontos hazafias
célt szolgál, nem kiván annak akadályozója lenni
és a hazafias célokra való tekintettel lemond arról, hogy a leventékkel szemben a tribün anyagát
megvásárolja. így előreláthatólag a leventék veszik meg az egyetemi pálya tribünjét.
_ Cimtábláit festesse Kószónál.
• — A kereskedelmi iskolát végzettek közgyűlése.
'A Szegedi m. kir. Állami Felsőkereskedelmi Iskola Végzett tanulóinak Szövetsége március 30 án
vasárnap délelőtt az iskola dísztermében tartja
közgyűlését A kereskedelmit végzett tanulók szövetsége tovább folytatja jótékony működését és
ennek során a szegénysorsu tanulókat támogatja.
Az elmúlt hónapokban is számos szegénysorsu kereskedelmista növendéket ruháztak fel és láttak el
tankönyvsegéllyel a szövetség jótékony akciója
során.
— Janik-vendéglőben ma flekken ée vargabéles.
— 5 zsák buza
egyhavi fogház. K o v á c s
r
Eajos dorozsmai napszámos február 12-én betört
az egyik dorozsmai gabonaraktárba, ahonnan i
zsák gabonát emelt el. Amikor értékesíteni akarta
az ellopott búzát, rajtakapták s megindult ellene
az eljárás. Pénteken került Molnár törvényszéki
biró elé, aki a gabonatolvajt 1' havi fogházra
Ítélte.

Berndorfi alpakka
evöeszközők kaphatók
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Hungária edényházban

Hsza Lajos körút 55.
(Mihályi fűszerüzlet mellett)

— Nyolchónapi börtön
röpiratterjesztésért.
F á b i á n Máté felekezetnélküli nagykutasi szabó
1939. évben röpiratot terjesztett A röpirat a római katolikus egyház, a protestáns és a zsidó bitfelekezet, továbbá a papi osztály és különféle közyjtézméuy ellen izgatott. A győri törvényszék Fábiánt báromhónapi fogházra Ítélte. Az ügyészség
semmisségi panasza folytán a Kúria elé került az
ügy. A Kúria, tekintettel arra, hogy a vádlott hanonló cselekmény miatt már többször volt büntetve s igy cselekménye izgatás bűntettének minősült, büntetését felemelte 8 hónapi börtönre.
_ Kószó cimfestőmester, Horthy M.-n. f t
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Bejárat a hallból.
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MŰVÉSZET
Megftezdtéif a Hamlet keddi
előadása tegueinek árasltásái
Nagy érdeklődés az érdekes diákelőadáe iránt
Régen vártak Szegeden olyan nagy érdeklődéssel művészi eseményt, mint a Hamlet keddi előadását. Az egyetemi színjátszók lelkes gárdája
teljesen elkészült a darab betanulásával. A szinházi pénztár megkezdte az előadás jegyeinek árusítását s a közönség mindjárt az első órában
nagyszámban kezdte vásárolni a jegyeket, jeléül
annak a rendkívüli érdeklődésnek, amelyet a különleges esemény váltott ki. A jelek szerint a
jegyek nagyrészét elővételben vásárolják meg.
Az előadás iránt nemcsak Szegeden, hanem vidéken és budapesti színész- és sajtókörökben is
nagy az érdeklődés. A budapesti színész- és írótársadalom több jeles egyénisége jelentette be,
hogy résztvesz a diákszinészek előadásán. Kilátásba helyezte lejövetelét ü r a y Tivadar, a Nemzeti Színház művésze, aki legutóbb nagy sikerrel
jelenítette meg az ország első színpadán a dán
királyfi alakját.

—«o®—

— Ruhapénzt kapnak a kultuszminisztertől a
vidéki színészek. A kultuszminisztériumban megtartott szinészeti értekezlet, amelyen amint ismeretes, Szeged és Nagyvárad képviselői kijelentették, hogy városaik ragaszkodnak az önálló színházhoz, több érdekes határozatot hoztak. A minisztérium megígérte, hogy a jövőben közbenjár a
budapesti színházaknál, hogy újdonságaik játszási engedélyét korábban adják ki a vidéki színházaknak. Bejelentették, hogy a jövő szezontól
kezdve állandóan működik az opera-stagione. Elhatározták, hogy a vidéki társulatok vezető színészei számára, tekintettel a drágaságra és az
általában alacsony gázsikra, 60.000 pengő keretében ruhapénzalapot létesítenek. Egyes esetekben
az arra rászoruló színészek ebből az alapból kaphatnak segélyt színpadi ruháik elkészíttetéséhez.

AKOS GYÖRGY

A VÁROSI SZÍNHÁZ HETI MŰSORAJ
Szombat délután: Hajnalodik. (Ifjúsági előadás,
filléres helyjirak).
Szombat este: Kolozsvári dáridó (Eredeti operettbemutató. Premierbérlet 24.).
Vasárnap délután: Kolozsvári dáridó (Rendes
esti helyárakkal).
Vasárnap este: Kolozsvári dáridó.
Hétfőn: Kolozsvári dáridó (A-bérlet 24.*
Kedd: Hamlet (A Szegedi Egyetemi Szinjátszó
Társaság előadása. Mérsékelten felemelt helyárak).
Szerda: Kolozsvári dáridó (B-bérlet 24.).
Csütörtök délután: Kolozsvári dáridó (Katonaelőadás, filléres helyárak).

— Az árvizi »látogatás« V ége : 25 napi fogház.
M o l n á r István törvényszéki biró elé lopassál vádolva került pénteken K i r á l y József
orosházi n a p s Z ámos. A vádlottat elővezették a
tárgyalj
^ v o lt a vád ellene, hogy februárban
József gazdálkodó üresen álló tanyájáb
Y ? ? , Z o t t és onnan különféle berendezési tárgyakat S , t A g a z d a az árvíz miatt hagyta el a
tanyáját, a t n e l y h e l e k e n k eresztul lakatlanul állt
a viztenger közepén. Ezt hasznalta ki K i r á l J 6 m
*
zSef » eglátogatta« a tanyát és emiatt került
birosag elé, Kihallgatása valamint a t a n , l k v a l .
lomásf. utan a biróság 25 napi fogházra Ítélte KirálV J° /Sp fpt.

A SZÍNHÁZI IRODA HTRBSt
Ma, szombat délután fél 4 órakor Hajnalodik,
a legszebb irredenta darab kerül színre.
Ma este nagy társadalmi ée művészeti esemény színhelye lesz a szegedi Városi Színház Ma
este kerül ősbemutatóra a Kolozsvári dáridó. A
szerzők nem ismeretlenek a szegedi közönség
előtt Seffedin Sefket bey irta a Kolozsvári dáridó
érdekes meséjét és verseit. Szövegkönyvében Kolozsvár életének utóbbi 25 évét meséli el, amelyet
az erdélyi magyarság a román uralom alatt elszenvedett. Az operett zeneszámait Soproni Ehrlinger József és Schack Manka szerezték. Tihanyi
Vilmos fővárosi vendégrendező irányítása mellett
teljesen
és káprázatos pompájú díszletek kö-

es ui

Q a I e ( r e s K c d t s
KlSS-UTCA (Párisi Nagyáruházzal szemben)

Csütörtök este: Kolozsvári dáridó.

Asztalrendelés a főpincérnél
zött, remek szereposztásban mutatja be az újdonságot. A főszerepeket Antal Ila, Fogarassy Mária, Jurik Julcsi, Almássy Judit, Krémer Böske,
Vass Irma, Nagy Erzsi, Madarász László, Szokoly
Gyula, Horváth Jenő, Zách János, Solymossy Imre, Ignáth Gyula, Juhász János, Márky Géza, Balajthy Andor, Pálos György, Herczeg Vilmos, Vámossi Lajos és Pagonyi Nándor alakítják. A zenekart Szemerjay D. Tibor vezényli. A díszleteket
Plivelicz Emil tervezte és Sándor Sándor festette,
a táncokat Vámossi Lajos lanitotta be
A Kolozsvári dóridénál szebb operettet még
nem látott Biztosítsa a helyéit az első előadásokra.
A Kolozsvári dáridó szombaton este premierbérlet 24-ben, vasárnap este bérletszünetben, hétfőn este A-bérletben, szerdán este B-bérletben,
csütörtökön este béríetszűnetben kerül színre, vasárnap délután pedig rendes esti helyárakkal
megy.
Vasárnap délután 4 órakor: Kolozsvári dáridó
rendes esti helyárakkal. Siessen biztosítani a jegyét mert igen nagy az érdeklődésKedden este mutatkoznak be a Szegedi Egyetem Szinjátszó Társaságának tagjai, akik bemutatkozó előadásul Shakespeare remekmüvét, a
Hamletet választották. Jegyek mérsékelten felemelt helyárak mellett a színház pénztáránál válthatók.

ÍVxa 26 éve
Ezen a napon történt, hogy a volt budapesti 32. gyalogezred IS. százada, a Lnpkovtól keletre fekvő uralgó Wolosáh tető megszállása
alatt észrevette, hogy kőzte és a hegy déli
lejtőin lévő szomszédos csapatok között nagyobb hézag keletkezett, melybe az oroszok:
máris beszivárognak. A század paransenoka,
felismerve a veszélyt, mely az oroszok beékelődéséből támadhatott, saját kezdeményezéséből, nyomban támadásra vezette a századot,
mellyel az oroszokat nemcsak, hogy visszavetette, hanem még 180 emberüket foglyul ejtette. A század e dicséretesen derekas fegyvertényéről vannak ugyan hiteles feljegyzéseink, de arról, hogy ki volt akkor a század
parancsnoka, sajnos, semmit sem tudunk. Ebből kifolyólag — bármennyire is akarnók —<
nem nevezhetjük meg névszerint az ezred agott
tisztjét, aki a századot ily eredményesen vezette.

Párisi Nagy Áruház Rt.
á z s g e d (Cseksnies é s Kiss-dfca s a r a k i
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