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A serdülő ifjúságnak reggel felkeléskor 
egyegy kis pohárnyi természetes „Ferenc 
József* keserüvizet kell adni, mert gyomor-, 
bél- és vértisztitó hatásának fiuknál és leányok-
nál Igen fontos eredményeket köszönhetünk, 
A gyermekklinikákon a Ferenc József vizet 
mér a kicsinyek makacs szorulásakor kitűnő 
sikerrel alkalmazzák. Kapható gyógyszertárak-
ban, drogériákban és füszerflzletekben, B.1 

SZEGEDI SAKKELET. 
Sxeoed—Vástír&ely 

Amióta bevezette a Szegedi Sakk-Kör a vá-
rosközi mérkőzéseket, egyik szép eredményt a 
másik után érte el a környező városokban 
Legnehezebb küzdelme eddig a Hódmezővá-
sárhelyi Sakk-Körrel volt, amelyet csak igen 
nagy küzdelem után tudott 7:6 arányban meg-
verni. Minimális arányú volt tehát a győze-
lem, mindamellett a Szegedi Sakk-Kör jóhirü 
csapatán nem esett csorba: a hegemóniát vál-
tozatlanul birja. A két város csapata ma újból 
találkozik egymással, ezúttal azonban lénye-
gesen kedvezőbb körülmények között, mert 
a Szegedi Sakk-Kör a kővetkező csapattal 
startol: 

Becker, Bihari, Burger, Görög, Guczy, Kme-
tyó, Konrád, Köves, Liebmann, Lőwinger, 
Pauer, Puskás, Rosenberg, Sandberg, Soóky, 
Szántay, Szántó, Zemankovics. 

Ennek a kitűnő összeáUiiásu együttesnek 
most minden reménye meg van ahoz, hogy 

.győztesen kerüljön ki. 

Havifixfizetéssel 
és jutalékkal 

jó megjelenésű 

hölgyek és urak 
felvétetnek küiiöldi világcég helybeli kiren 

delteégénél. 
írásbeli ajánlatokat .96.475' jelige alatt a 

kiadóhivatalba kérünk. 867 

Műhely áthelyezés! 
Értesítem» lisztéit megrendelőimet, hogy műhelyemet 

Feltámadás ucca 11. szám alól Makkos-
erdősor 20. szám alá helyeztem. 

További szives pártfogásukat kérve 
kiváló tisztelettel 

-Paiteticö Ml&óly 
mlibutor- és épületasztalos. 

R O Y A L 
NAGYSZALLOPA 

J —MBIBMMMWK SiWM-^pWf^qPpH^X 

BUDAPEST, 

VU., Erzsébet k ö r ü l 45-47. 
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Szegediek kedvenc 
találkozó kelve. 

Magyarország legnagyobb szállodája. 
Szobák a legoicsóbbtói íuxusszobákic. 

S z e g e d i e k n e k k ü l ö n ö s 

k e d v e z m é n y e k ! 

nyaralhat 
a UOü i I pengőért 

Pemione Luisaban. 
Elaőringu csalaiil otlhun.- Ki.üuő konyha.— Magvar kiszolgálás ¿s 
levelezés. Tu!aiiíonrs Pál László. Lido—Venezla—Italt». "<17 

Vegyen 
részt a 

A plakáttervek lé 
nyege az, hogy a SALAN plakátpályázatán. 

S A L A N 
legtökéletesebb há?i fertőtlenítőszer sokoldalúságát és előnyeit kiemelje. A S A L A N szagtalan fertőt-
lenítőszer, amely minden bacilust megöl, sebet gyógyít, vérzést megállít, izzadást megszüntet, szagtalanít, 

nem mar, nem mérgez, nem rongál, gazdaságos és olcsó. Mindenütt kaphatói 

Egy Üveg ára 1'20 pengő. 
A pályázóira 1000 pengő dijai tüzünk ki a következő elosztással: 

I. di] 500 pengő 
II. dij 300 pengő 

III. dij 200 pengő 

M i n d e n k i r é s z i v e h e i ! 
Nemcsak kész plakátterveket, hanem étieteket is díjazunk. A pályázat feltételei megtudhatók: 

Benes Testvérek Vegyészeti Gyár R.-T.-nál 
Budapest, V., Akadémia ucca 11. M.33 

A színház heti műsora: 
Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: Olym-

pta. 
Vasárnap este: Az Oriow. 
Hétfőn: A Gyurkovics ftuk. 
Kedden: Pillangó kisasszony. (Teichmann Irén 

vendégfelléptével.) 
Szerdán: őnagysága őrangyala. (Premierbérlet.) 
Csütörtök délután mérsékelt helvárakkal: A 

Gyuritovlcs ftuk. 
Csütörtök este: Őnagysága ftrangvala. (A) bér-

let.) 
Péntek: Fedák Sári vendégfelléptével Antonta. 

(Premierbér let.) 
Szombat: Fedák Sári vendégfelléptévei Antónia. 

(A) bérlet.) 
Vasárnap délután mérsékelt helvárakkal: A 

Gyu rkovics fiuk. 
Vasárnap este: Fedák Sári vendégfelléptével Já-

nos vitéz. 
Hétfőn: Fedák Sári vendégfelléptével Borcsa 

Amerikában. (Premierbérlet.) 
Kedden: Fedák Sári vendégfelléptével Borcsa 

Amerikában. (A) bérlet.) 

Az Orlow vendégprimadonnával. Az O r l o w pa-
rádés szerepében mutatkozott be egy prima-
donna, L e n g y e l Irén. Az őszi hadgyakor-
latok első seregszemléje tehát megkezdődött, 
A közönség, amely ezúttal nemcsak szórakozó 
és kedvtőltő bonhomiával ült helyén, felvette 
a kritikus pápaszemét és sötétkeretes pillantá-
saival figyelte a primadonna-revü első szá-
mát. Az első és második felvonás közeiben 
valóságos börzévé alakult át a nézőtér és a 
primadonna sanszai a housse és baisse vá-
laszútján bizonyos kőziépfoku egyensúlyban 
maradtak. Lengyel Irén sok vonzó tulajdon-
sága mellett az első bemutatkozás alapján 
nem elégített ki teljesen. Bájos és decens tud 
lenni, játékkészsége fölötte áll az átlagos pri-
madonna modornak, megjelenése, már ami a 
természettől kapott tökéletes formát illeti — 
kifogástalan, a színésznő csak ott hibázta el, 
ahol a tökéletes formához a maga ízlését tette 
hozzá és akarla érvényesíteni. Magyarán 
mondva Lengyel Irénnek szép alakja van, de 
öltözködni egyáltalában nem tud. A szakértőt 
nem téveszti meg az erőszakolt pikantériája, 
ez Lengjél Irénnél nem szívből és kiedvből jön, 
csak — üzletből. De Szegedien sohasem voltak 
hívei a szecessziónak, így a vendégprima-
donna se tudott teljes mértékben sikert aratni. 
Tiszta, szép beszédével, pedáns és hajlékony 
táncával, fölényes otthonosságával a színpa-
don mindenesetre a jó primadonna fémjelzését 
érdemli meg, de aminek Szegeden kell, s z é p 
h angn . "nagyoperett diváuak mégsem alkal-
mas. Az igazgatónak tovább kell keresnie, 
még nem találta meg az igazi — orlowot, 
bár egy fellépés nem elegendő ahoz, hogy 
abból a iauglichl a lelkiismeretesség teljes fe-
lelősségével meg lehessen állapítani. 

Figyelem! F u c l j s Ervin zongoratanár növen-
dékeinek mai hangversenye a Kassban. Kezdete 
fél 7 órakor. 

FINN MŰVÉSZEK 

hangversenye a világhírű helsinki 80 tagu férfi-
kar szereplésével junius 15-én este fél 8 órakor 
a Belvárosi Moziban. Jegyek 1—5 pengőért Har-
móniánál. 

, A városi zeneiskola Schubert hangversenye jun. 
| 11-én a Tiszában. Jegyek a zeneiskolában kaphatók. 
< 

A színházi iroda hirei 
Olympta ina délután előszftr mérsékelt helvárak-

kal. Molnár Ferenc világhírű vígjátéka ma dél-
után először kerül mérsékelt helyárak mellett 
színre a címszerepben Málnaffy Ottyval, a jónevü 
és elismert vígjátéki színésznővel. A többi fősze-
repeket ezúttal is Rásó Ida, mint vendég, Egyed 
Lenke, Jávor, Bilicsi, Herczeg és Oláh játszák. 

Az Orlow — Lengyel Irén vendégfelléptével. Ma 
este A) bérletben mutatja be a szinház Gra-
nichstádten Bruno remek zenéjü operettjét Az 
Orlow-ot. A női főszerepet ezúttal is Lengyel 
Irén játsza vendégként. 

A Gyurkovics fiuk. Farkas Imre nagysikerű ope-
rettje ezen a héten háromszor szerepel a szín-
ház műsorán és pedig hétfőn este, csütörtökön 
délután és vasárnap délután mérsékelt helyárak 
mellett. A vezetőszerepeket mindegyik előadáson 
Sz. Patkós Irma, Neményi Lili, Beke Aliz, Toi-
nay, Páger. Bilicsi, Herczeg, Keleti, Uti Gilza. 
Rull Margit, Egyed Lenke, Jávor és Tasnády 
játszák. 

Pillangó Kisasszony — reichmann írén vendég-
felléptével. Puccini legnépszerűbb operettjét ked-
den este ismét műsorára tűzte a szinház, a cím-
szerepben Teichmann Irénnel, a Városi Szinház 
kiváló művésznőjével, aki ezzel a szerepével már 
Budapesten jelentékeny sikereket aratott. A többi 
főszerepeket Sz. Patkós Irma, Szórád. Antal, Mol-
nár, Bilicsi és Veszely éneklik. 

Őnagysága őrangyala. Szerdás este premierbér-
letben mutatja be a szinház az utóbbi évek leg-
mulatságosabb és legötletesebb francia vígjátékát, 
mely az idei szezonban a Vígszínházban aratott 
szenzációs sikert. Gombaszögi Frida szerepét Pár-
tos Klári, partnerét. Rajnai Gábor pompás szerepét 
Páger Antal fogja játszani. A többi főszerepekben 
Bardócz Rózsa, Egyed Lenke, Farkas, Veszely, 
Oláh, Rónai és Tasnády nyújtanak mulatságosnál 
mulatságosabb alakításokat. Az őnagysága őrangya-
la előadását csütörtökön A) bérletben megismétli 
a szinház. 

Fedák Sári vendégjátéka. A szezonvég hatalmas 
szenzációja lesz F e d á k Sárinak, a világhírű nagy 
magyar primadonnának szegedi vendégjátéka. Nem-
csak az ország határain belül, de külföldi szín-
padokon, sőt Amerikában is rengeteg dicsőséget 
szerzett a legnagyobb magyar primadonna a ma-
gyar színpadnak. A Fedák név már régen több, 
mint egy ragyogó színésznő neve, mert valóság-
gal fogalommá \áK milliók és milliók tudatában 
és fellépése mindenütt valóságos ünnepe a város-
nak és a közönségnek, mely határtalan lelkese-
déssel ünnepeli ennek a páratlan zsenialitásu mű-
vésznőnek minden egyes alakítását. A nagystílű 
vendégjáték pénteken este veszi kezdetét az Antó-
niával, melyet szombaton megismétel a szinház, 
vasárnap i a János vitéz címszerepét, hétfőn és 
kedden a Borcsa Amerikában címszerepét fogja 
Fedák eljátszani. A vendégjáték tartamára körül-
belül 50 százalékkal emelte fel a szinház a hely-
árakat. A bérleti előadások alatt csupán a helyár-
különbözet fizetendő rá, a köztisztviselői ked-
vezmények érvényben maradnak az alapárak után, 
vagyis a belyárkülönbözet után nincs kedvezmény. 
Jegyeket a Fedák-estékre a mai naptól kezdve m3r 
árusilja a színházi pénztár. 


