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Könyvek 
Dolgozatok. 

Rigler Gautáv egyetemi tanár negyedszáza-
dos tanári mflködésének emlékére egy viskos, 
850 oldalas kötet jelent meg, amely az egészen 
leegysierű ilett Dugoiataic cimet viseli. A 
munkát a jubiláló egyetemi tanár fsnárlárssi 
és tanítványai irták és adták ki, minden más-
nál szebb és mél óbb megemlékezés gysnánt 
a jubiláris évfordulóról. Az érdemes löayvet, 
amely sok igen érdekes és nigyértékö dolgo-
zatot tartalmaz, dr. /«ac»d Miklés, dr. Lőte 
Jézref és dr. Ptőr Ferenc egyetemi tanárok 
szerkesztették. 

A hatalmas kötetben 56 dolgozat sorakozik 
egymás mellé. Tanársegédek, gyakornokok és 
orvostsnhallgatók munkát me'iett ott találjuk a 
szetedi egyetem orvosi fikuliása igen sok 
tanárának a munkáját, söt vannak olyanok is, 
mint dr. Lőta Jázsef és dr. Rtiabald Béla, akik 
két munkával szerepelnek. A tudományos érte-
kezéseknek ebben a gazdag sorában találunk 
szegtdi vonatkozású dolgozatokat is. Dr. Cie-
gezy Qéta lanárstgéd Szeged ártézi kutjsiról 
ír, mig dr. Atzaléa János gyakornok a törvény-
széki orvostani intézetben és farkat József 
orvostanhallgató a kővetkező cimen tesznek 
közzé az emlékkönyvben tudományos do'goza-
tot: ,A dentitió aliku ása Szegeden és alkal-
mazása éleikor megállapítási céljából." Dr. 
Imre Jízsef, a siegedi egyetem nyug. tanára, 
az Or«oaez0vetség elnöke, az orvosok munkájs 
és a közművelődés cimen elmélkedik határozot-
tan érdekes, néha ugyan elfogult, de mindig 
rokonszenves szempontok szerint. Dr. Haltiss 
Elemér a női tej itneunanyagairél, tehát arról 
a témárál ír, amellyel sokat éa behatóan fog-
lalkozott. Dr. Kublnyl Pi l , aki ma már a 
bud'pesli egyetem tanára, igen közérdekű témát 
bonco gat, dr. Kaici Andor a modern nöklinika 
berendezéséről, tehát olyan témáról ir, amely 
Szegeden mgyon aktuális. Igen érdekes és 
értékes dr. Stábé jő set dolgozata „A tudatos-
ság a reflexelmélet megvilágításában" cinen és 
érthető, h í vonz minden intelligens lsikust is 
az a do'gozat, amelyet vitéz Varga Lajos tanár-
segéd tett lössé a halált közvetlenül megelőző 
és kövelő vérképekről. 

A szegcdi egyetem tanárai és tanítványai — 
ismételjük — nem állíthattak mél óbb emléket 
egy egyetemi tanár negyedszázados tanári mű-
ködésének, mint azt, hogy buvárkodáiok éa 
tapasztalatok alsplán megirt és szorgalommal 
összeg)üj'ölt Igen sok dolgosatot kiadtak. A 
felsoroltakon ki #01 természetesen még egész 
sor é dekas és értékes munka teszi változs-
toasá és gazdaggá ezt as igen síép és marx-
i s a d é értékű könyvet. 

Egy ember élete. Ez a cime Kassák Lajos uj re-
gényének, amelynek közlését a Nyugat október 1-iki 
számiban kezdi meg. A regény, amely tulajdonképpen 
az ir6 önéletrajzát adja, már első fejezeteiben lebilin-
cselő érdekességQ. Kassák regénye mellett Kosztolányi 
Dezső regényének, az .Édes ánná'-nak ujabb remek 
fejezeteit találjuk az uj Nyugat számban, amely további 
szépirodalmi részében ia rendkívül gazdag. Surányi 
Miklós „A commode" cimen irt pompás elbeszélést, 
két nagytehetségű fiatal írótól, Sziráky Judithtól és Pap 
Károlytól szintén novellákat kapunk. Gellért Oszkár, 
Monostori Hugó és Lukács László versei teszik tel-
jessé a folyéirat szépirodalmi részét, amelynek egyéb 
tartalma: Ignotus cikke a bolsevizmusról, Harsányi 

.Zsolt cikke Mikszáth nagy népszerűségének igazi 
okairól, SchOpflin Aladár, Alkalay Odőn és Lányi Viktor 
színházi beszámolói,IHevesy Iván filmkaiikaturái stb. A 
szám közli még a Nyugat tízmilliós novellapályázatá-
nak feltételeit. Ara 2o.ooo korona. Negyedévi előfizetési 
dij loaooo korona. Aki októbertől a Nyugat előfizetői-
nek sorába lép, külön kedvezményeket élvezhet. Kiadó-
hivatal: Budapest, VII., Ilka ucca 31. 

A Milliók Könyve cimü népsierü regénysoro 
sat legújabb száma Csaihó Kálmán „Te csak 
pipálj, Lad'nyi" cimü hites, humoros regényét tar-
talmazza. Mint a többi szám, ez is jó papiion, 
szines borítékban jelent meg. A Milliók Köoyve 
előfizetési ára télévre 48.000 korona helyett 40.000 
korona, az Uj Idők előlizetői abban a nagy ked-
vezményben részesülnek, hogy félévre, vagyis hat 
regényre 30.000 koronával fizethetnek elő. Mutat-
ványszámot szívesen küld 8000 korona beküldése 
ellenében a kiadóhivatal, Budapest, VI., Andrássy-
ut 16. 

Herczeg Ferenc képes szépirodalmi hetilapja, 
as Uj Idők 40. számával u] évnegyedbe lép. 

Ebben a ssámbsn kezdi meg a* Uj Idők Szép 
Ernő „Vaienline* cimü uj regényére* közlísü, 
amely a mai jazz bardes, bubifrizurás, ruzsos, 
charlesionoa nagyvárosi életet és szerelmet állítja 
elénk kifinomult müvésaeltef, eüenáühata tan hu-
morral és mély érzelmességgel. Sfép Ernő regé-
nyé* Zádor Isiván müvésii rajzokkal ülusz'ráijs 
Az Uj Időknek ebben számában Síép E^nőn 
kivQt Herczeg Ferenc Rákosi Jenő, Swányi Miklós, 
Fala Tamás s?S Terescsényi György irtak s az ö 
írásaikon kivül közli as Uj Idők Rodolph Stratz 
regényének folytatását, Ttieodora Weld e biszéé 
sét éa a szebbnél-szebb mü/észi és idősre ü 
képek gardag sorát. A lap tartalmát érdekes ro?a 
tok: srerkftsxtöi, gasztronómiai és szépségápolási 
üzenetek teszik teljessé. Az Uj Idők kitdóhivatata 
(Budapest, VI., Aodrássy-ut 16) bárkinek, aki 
leveietölapon kéri, dij'alanul kü'dt el mutatványul 
ezt n számot. A lap eőiizetési ára negyedévre 
80.0C0 korona. 
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A Képes Kiónlka október 3-iki (VIII. tvf., 43.) 
száma a szokott előkelő kiállításban, megnagyobbo-
dott terjedelemben, gvönyörü illusztrációkkal és vál-
tozatosan gazdag tartalommal jelent meg. Külön érde-
kessége ennek a számnik az eu'ópai nagy események-
ről közölt szenzációs képek, a mesteri l a izo tka i illuszt-
rált pompás novellák, érdekes humoreszek , nagyon 
szép versek, legkivált pedig a pompás mélynyomás, 
mely rézkarcból hasonló remek illusztrációkkal gazda-
gítja a lapot. Közel száz, min Jenféle érdekes és raüvészf 
kép, aktuális fejek é s események díszítik a Képts 
Króniká-aak ezt a számit, amelynek hisábjain a leg-
jelesebb irók találkoznak. Tóth László megrázó cikk-
ben fejtegeti — a floridai katasztrófa alkalmából —, 
hogy miért fásult el a társadalom a nagy emberi sze-
rencsé fenségekkel szemben; ezt a cikket, valamint a 
mélynyomást is, eredeti felvételek illusztrálják a floridii 
ciklonról. A hazii é s kültöldi novellák — Rexa, 
Palásthy, Lovászy stb. írásai — mellett Bozzay Margit, 
Siposs Wán, Kosár yné Réz Lola stb. cikkeit hozza a 
gazdag é s értékes szám, mely minden ujságárusitónát 
kapható, vagy előfizethető lapunk kiadóhivatalában is . 

d i v a t c i p ó i v i l á g s z e r t e e l i s m e r t e k . 
Uj őszi modelljeink megérkeztek. 

SZEGED, KÁRÁSZ-UCCA 6. SZÁM. 

c f M E G N Y Í L T "ÜÖ3 
MÉHES ÉS PRIVINSZRI párisi divatszücsök 
újonnan átalakított szőrmeáruháza Szeged, Széchenyi tér O. 
sz. alatt (volt Engelsman cipészüzlet helyén). A legújabb szőrme modellek dus válasz-
tékban raktáron. Eredeti 25 éves párisi szaktudásunkkal készítünk modellek után rendelé-
seket és átalakításokat a legjutdnyosabb árban, m̂ ? pt>:w:no_il: párisi 
An.é. közönség szives pártfogását kérve, tisztelettel 1*181188 B5» r r l V I I I S Z f t l , divatszücsök. 
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Blau Ignác Szeged, Kelemen u. 5. 
Férfi öltöny 600.000 
Ragián 700.000 
Hosszú fekete télikabát szil 

szőrmével 1200000 
Gyermekraha 200.000 
K é " A n g o l u r i 

Nőt velourkabát . . . . 650.000 
Női velourkabát szőrmével 800000 
Rövid szőrmebunda . . 1.800 000 
Sil bunda crep de chin 

béléssel 3,000000 
s z a b ó s á g ! 

Részletfizetésre is készpénzérban 

A szúnyog: a láz és a 
Halál ü lnöke!! ! 

A különféle lázak tanulmányozása sok tudós életébe került, de — r em hiába. Most már bizonyos, 
hogy a malária baciliusát és más hasonló betegségekét a szúnyog terjeszti. Ha nincs szúnyog, nincs 
malária 111 

Sok évi kutatás ufán a legnagyobb amerikai szakmabeli gyár, a Standard Oil Co. (New-Jersey) 
Newyork, felfedezte a FLIT-készítmény!, a rovarok elpusztítására legegyszerűbb és legcsalhatalla-
nabb szerét. FUT elpusztítja a kártékony rovarokat. 

Néhány perc alatt megszabadulunk a FLIT segítségével a fertőző betegségekei terjesztő rova-
roktól: legyektől, szúnyogoktól, poloskáktól, svábbogaraktól, hangyáktól és ami a legfontosabb: tojá-
saiktól és petéiktől. A FLIT behatol minden zugba, ahová ezek csak elrejtőznek. A ruhákra perme-
tezve megöli a molyt és petéit, amelyek a szöveteket szélroncsolják: viszont a legkényesebb szövetnek 
éppoly kevéssé árt, mint az élelmi szereknek. 

FLIT használata könityii, tiszta és csalhatatlan. 
Kapható mindenütt I Magyarországi központ: PANACEA GYÓGYSZERVEGYÉSZETI RT., BUDAPEST 4. 

Köve tel jik 
a sárga kannál 
fekete sávval. 
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