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KÖNYVEK 
Pierre Benőit : Ferié kisasszony. A francia 

írógárda egyik !egolva:otttabb és kétségtelenül 
értékes tagja Pierre Benőit, az „Atlantisz" szer-
zője. Jelen regényében nem a romantikus, káp-
záztató faniá/ia és buja sóhajok íróját kapjuk, 
aki mozaikszerű élményhalmozással vonta ma-
gára a közönség figyelmét és illuzionizmussal 
járta végig a hangos sikerek útjait. Megtalál-
juk ehelyett komoíy, nagy előadók, Slendha, 
Flaubert, Dosztojevszkij örök értékeinek kis 
gyűjtőlencsébe veti'ett teljességét. Pierre Bencit 
kissé a patologikusba hajlott a Ferté kisasszony 
megírásánál, de azért mégsem hat problemati-
kusán. Nem keres uj utakat, csak a léleknek 
mozgásait fotografálja, mintázza, boncolgatja, 
anélkül azonban, hogy nagy e'emi életigazsá-
goknak akarna nyomára vezetni. A hűvös epika 
köntösébe bújik és a háttérben marad, helyelte 
a sors akarafa dönt és a végzet játsza „Dance 
macabre"-jit két pattanásig feszitett élethuron. 
A történet főhősnője, Anne d<s la Ferté jófor-
mán még ki sem gubózhatoit a gyermekkor 
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óra 29 perckor, nyugszik 7 óra 24 perckor. 
Meteorologiai intézet időprognózisa: Az időjárásban 

javulás várható. 
Somogyi-könyvtár és muzeum nyitva d. e. 10—l-ig. 
Egyetemi könyvtár vasár- és ünnepnanokon zárva van. 
A szinházi előadás fél 4 és 8 órakor, a mozielő-

adások 3, 5, 7 és 9 órakor kezdődnek. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: 

Apró Jenő Kossuth Lajos-sugárut 61 (telefon 996), Barcsay 
Károly Széchenyi-tér (telefon 27o), Borbély József Ta-
karéktár-utca (telefon 1268), Nagy György Boldog-
asszony-sugárut (telefon U25), Moldvány Lajos Új-
szeged (telefon 84G). 

Makón ezen a héten Breuer Zoltán Fő-téri gyógy-
szertára tart éjjeli szolgálatot. 

A miniszterelnök Vásárhelyen. 
Bethlen István gróf miniszterelnök szombaton 

este 10 órakor indult el Budapestről a Nyugati-
pályaudvarról Hódmezővásárhelyre, £lnl vasár-
nap délelőtt beszámolót tart. A vonat hajnali 

iiiuii incst ni acm £uuu£iiaiuu a ^yciiiicivnui 4 óra körül érkezik Szegedre. A miniszterelnök 
virágos ártatlanságából, máris segélyt nyújtó jj csak visszatérve fog kiszállni Szegeden. Kisére-
egyéniséggé kellett növekednie és a családi J tében vannak: VÜSS József néjóléti miniszter, 
romlás minden tragédiája reá hullott. Ebbe a ' Pesthy Pál igazságügyminiszh r, Almássy László 
nőbe o yan lelket öntött Benőit, amely fájdal- j a párt ügyvezető alelnöke, Fáy István, Brandt 
mas előreérzéssel megsejti, mit szabott reá \ yilmos főispán, Barabás Samu, Bugyi Antal, 
az élet. Védekezik, ahogyan tud, de ebben a 

- titkos harcbin megkeményedik s ugy látszik, 
éizéketlcnné válik minden öt környező szépség 
iránt, mig megjelenik a férfi, akit szomorú és 
elfojtott életinek minden belső áradásával sze-
ret. Ebben a férfiben csalódott, ez a férfi egé-
szen szimple, nyárspolgári okokból mást vett 
el feleségül. Lenyűgöző, ihogy Benoií ezen az 
elszánt lelken a hatóerőket mükcdieli. Antié-
ból, a szomorú Fertő kisasszonyból asszony 
lesz, nő lesz, a férfi csókjától kábult, gyűlölő 
nő, a it a fátum könyörtelen itéle'e végkép 
odakö ött az emlékeihez, a délfrancia mocsarak 
gőzölgő, sáíos reménytelenségéhez és Anne még-
sem tanult meg sírni, mintha a bánat nem 
tudna kiolvadni lényéből és a szabadító köny-
nyek c;ak jégfallá merevednének szive körül. 
A művésziesen egyszeű eszközök Kutönös szem-
lé!etességge« jelenítik meg a Benoit-regény má-
sik nőalakjának, Qalsw/nthnek szerepéi Ferté 
kisasszony életében. Riválisát ismeri meg benne, j törni" 
Jaquss öivegyét, a kőanyüvérü kreolnőt, j _ 

Simon János, Szabó Zoltán, Erődí-Harrach 
Tihamér, Nánássy Andor, Kovács-NagySándor, 
Egri Nagy Sándor, Zeőke Antal, Puky Endre, 
Kovács János, Erdőhegyi Lajos, Kállay Tamás 
és Nemes Beríalan nemzetgyűlési képviselők. 
Hódmezővásárhelyre Petry Pál kultuszminisz'eri 
államtitkár már leuazott, Temesváry Imre, Var-
sányi Gábor és Maday Gyula nemzetgyűlési . 
képviselők szintén. A miniszterelnök beszá- J 
mólója elé nagy várakozással nézünk. Bethlen 
gróf visszautaztában Szegeden kiszáll s tiszte-
letére vacsora lesz az uri kaszinóban. 
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ar követ szom-
baton Konstantinápolyba érkezett és folytatja útját 
Angorába. — Az Egyesült Államok Albániától ötmillió 
dollár kártérítést követelnek két amerikai állampolgár 
Tirina ii el lett történt meggyilkolásáért. Ann i iban a 
helyzet nagyon zavaros, 3oo főnyi irregulárti csapat 
május 7-én'megszálIta Rumát, akiket a kormány csa-
patai heves harc után elkergettek. Pcntric körül komi-

í tácsik gyülekeznek, akik Görögországba akarnak be-

a sonnyuveru sreoinot. i _ A Somogyi-könyvtár kiállításai. A 
Somogyi-könyvtár igazgatósága tervbevette, hogy aki azonban a szelídségnek, a gyöngédségnek, 

raéljffáges meiegséga líráját rejti magában. A 
gyüic; t morajlik Anne-ban, de még sem (ud 
rostz lenni. A halott emléke egymáshoz vezeti 
a két női. Csak a halottat látják, akinek árnyéka 
víziószerű fantasztikummal szimbolikus magas-
ságokba nö s megbénult akaraterejükkel el-
választhatatlanul egyesíti a két természetes 
ellenséget. A két ellentétes lélek egymásra 
hatásának psychologiai felfejtésíben a szerző 
elsőrendű írói készséget mutat és meg tudja 
oldani azt, hogy a boldogtalanságában elsodró-
dott lélek mégis teljes illúziót kell az olvasóban. 
A könyv epikus stílusának megfelelően a nyel-
vezete egyszerű) de kiérett klasszikus forma. A 
regényt Komor Tamás fordította szép magyar-
sággal és a Genius kifogástalan ízlésű kivitel-
ben jelentette meg. (I, y.) 

Egy jd Mariska története. Olyan regény, 
aminőről azt is szokták mondani, hogy a szerző 
az életet irt: le benne, meg azt is, hogy lefény-
kepezle az életet. André Baillon azonban, aki 
a jó Mariska törlénetét megírta, nem — fény-
képész. André Baillon finom é> kiforrott mű-
vésze a szónak, a szerkezetnek, a meseszövés-
nek. Ö lefedi az életet, még pedig a legkivá-
lóbbak g fölérő kiforrott művészettel. Regénye 
sok-sok művészi töké; égü kisebb és na-
gyobb vászon. A tzinei árak és sötétek, sok-
szor valósággal kétségbe-jf, de zordon meglá-
tásait érzelgős alapíónu .. rajzolja fel és egé-
szen világos keretbe foglalja. A jó Mariska élet-
történetében a prostituált nő uj típusát adja, 
akihez humanitárius érzéseinek csordultig való 
teljességével hajol le, magát Mariskát és sok-
szor mozaikszerűen váltakozó környezetét pedig 
tokeletes?n rajzolja meg & naturálista megfigye-
lés megfázó ere évei. A pompás könyv magyarra 
való fordításával - - ezt a munkát Szinnal Ti-
vadar végezte - legkiválóbb irodalmi értékein-
ket szfporitotla a Genius, amely Baitlon regé-
nyét s2 Uj termés soroztban hozta csinos és 
izléses kiadásban. ( j g | 

kéthetenkint közszemlére teszi ki a képtári 
nagyterem űveglárlólbtn olyan könyveket, 
amelyeknek valami aktualitásuk van. Most 
vasárnap a Kant-centennáiiumra való tekintettel 
a nagy német filozófus müveinek első kiadásait, 
fordításait s a Kanlri vonatkozó irodalmat 
állítják ki. 

— A kincstári házhaszonrészesedés be-
fizetésének határideje. A városi adóhivatal 
közli az érdekeltekkel, hogy a kincstári ház-
haszonrészesedést a háztulajdonosoknak május 
20 ig kell az adóhivatal pénztárába befizetniök, 
a lakók pedig 15-ig kötelesek a kincstári ré-
szesedést átadni a háztulajdonosoknak. 

— Irodalmi matiné. A Pusztaszeri Arpád-
Egyestitet Tömörkény István irodalmi osztálya 
18-ikán, vasárnap délelőtt fél 11 órakor a város-
háza közgyűlési termében bemutatkozó matinét 
tart. A részletesen később közlendő változatos 
műsoron dr. Márki Sándor egyetemi tanár, a hír-
neves történettudós is szerepel, aki Árpádról fog 
felotvasni. Belépődíj nincs. Az Árpád- és Tömör-
kény-kultusz minden igaz barátját szívesen látja 
és megjelenésre kéri az egyesület. 

A Szegedi Kereskedők Szövetsége ez évi 
rendes közgyűlését f . hó 18-án délelőtt 10 óra-
kor a kereskedelmi és iparkamara közgyűlési 
termében tartja meg. A tárgysorozat pontjai 
között a szövetség mult évi működését tár-
gyazó jelentésén kivül az autonom vámtarifa 
ügye is szerepel, melyet az Országos Keres-
kedelmi Egyesülés kiküldöttje terjeszt elő. 

— Egészségügyi szolgálat Makón. Vasárnap déltől 
hétfő reggelig a sürgős megbetegedéseket: Dr. Istók 
Barnabás Lonovics-utca és dr. Latrányi Sándor Újváros 
látják el. Gyógyszereket vasárnap délután Breuer Zol-
tán Fő-téri és Kiss Ernő Újvárosi gyógyszertárak ké-
szítik el. Délig valamennyi orvos rendel és az összes 
evógyszertárak nyitva vannak. Ezen az egész héten 
éjjeli inspekciót Breuer Zoltán Fő-téri gyógyszertára tart. 

Cégviltozás. Rlpp Hugó, a Magyar-Olasz 
Bank szegedi fiókjának főnökhelyettese az inté-
zettől megvált és társként belépett Hauser 
Gyula szegedi gabona-, termény- és őrlemé-
nyek ügynökségi irodájába. Az uj cég Hauser 
Gyula eddigi üzletkörének fenntartásával Rlpp 
és Hauser név alatt fogja tevékenységét bővebb 
keretekben kifejteni. (Iroda: Somogyi-utca 11., 
telefon: 7-99J 

50-Ik Filharmonikus hangverseny (V-ik bér-
iét) vasárnap, 18-án délelőtt Tél 11 órakor a Bel-
városi Moziban. Műsoron Beethoven: Vl-ik szim-
fónia, Fichtner; zongora Fantázia, játsza V. Hegyi 
Emánuel zongoraművész, a budapesti zeneaka-
démia tanára és Csajkovszky: Fátum, szimfónikus 
költemény. Jegyeket a szegedi Korzó Mozi árusítja. 

Ezüst c igaret tatárcák Fischer Testvéreknél 
Szeged, Kárász-utca. 759 

— Nagy vihar • budapaat — szegedi vonal 
mentén. A szombati fcoir dé!e?5tt! órákban az 
egész baJa^esli vasútvonal mentén óriási vihar 
pusztított. Pilis és Monor környékén telefon-
oszlopokat döntött ki a vihar ereje. A Buda-
pestről 8 óra 7 perckor induló személyvonat a 
vihar következtében 1 órás késéssel érkezett 
Kecskemétre s onnan 3 órás késéssel Szegedre. 

— Megjelent a Ma Este. A színházba járó közön-
ség négy héten keresztül nélkülözte kedvenc lapját, a 
Ma Esti-1. Legújabb számában érdekes és tartalmas 
tudósításokat közöl a budapesti szinházi eseményekről. 
Huncut a lány, Zöld lift, Antónia, Apukám, Gyere be 
rózsám bemutatóiról illusztrált tudósításokat hoz. A 
most meginduló olympiai verseny minden fázisáról 
pontosan tájékoztatja a közönséget. Film-, divat-, rádió-, 
bélyegrovata szórakoztató és eleven. A Ma Este egyes 
példányszáma hétezer korona. Negyedévi előfizetési 
dija hetvenezer korona. Az előfizetőnek azonban a ki-
adóhivatal kedvezményt ad. Minden előfizető megkapja 
ugyanis az ez évi összes lappéldányokat. Előfizetése-
ket fölvesz a kiadóhivatal, Budapest, Rőkk Szilárd-
utca 4. Szegaden érdeklődőknek felvilágosítást nyújt a 
Szöveges Színlap kiadóhivatala, Telefon 16-34. 

Telefon 11-85. Korzó Mozi, S z e g e d Telefon 11-85 . 
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C Q B i n s Z K V T I B O R R A G , A ZSENIÁLIS GYERMEKSZINÉSSZEL A FŐSZEREPBEN : 

A CSODAGYEREK 
Egy gyermek élettörténete a kóborló ripacs-trupptól a londoni Music-Hall fényárban uszó koncertterméig 

6 felvonásban. — Irta és rendezte: KORDA ZOLTÁN. 

Főszereplők: L U B I N 8 Z K Y TIBOR, BERKY LILI, SZÓREGHY GYULA, BÁRDI ÖDÖN, BALASSA JENŐ. 

Ezt megelőzi: 

„Ö" a vad Nyugaton. 
Amerikai burleszk 1 felvonásban. 

Előadások kezdete: Hétköznap 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor, 

Allandlképkiállitás Megtekinthető vételkényszer 
nélkül F r c l m a n n é l , 
szeged, Takaréktár-utca 8 . 

Teleion 11-30. 
Speciális képkeretező műhely 


