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Széchenyi-tér 2. Tlsza-száitómellett 

A Röntgenszem!! ember 
Szegeden 

Szombaton Szegedre érkezett Haar PáT, akit min-
denütt mint a »Róntgenszemü embertt ismernek. A 
Selepatia valóságos művésze, akinek számos bűn-
ügyi nyomozásban volt jelentős szerepe. A Rönt-
genszem ü ember vasárnap a Kass-szálló különter-
n-f'bon két etgadást tart: d. n. fél « és este fél 8 ó n i 
kezdettel, a kétórás műsor keretében a legérde-
kesebb telepatikus szuggesztió, gondolatátviteli és 
grafológiai mutatványokat mutat be, egy-egy jel-
lemvizsgálattal kapcsolatben minden ember be-
pillantást nyerhet jövőjébe. A Röntgenszemn em-
bér bécsi, berlini, rio de janerioi és buenos-
tayresi sikerei után szegedi előadását rendkívül 
fcagv érdeklődés előzi meg. 

Ha fáf a feje és szédül, ha telfséget, 
Bélizgalmat, gyomorégést, mellszörnlást vagy 
szívdobogást érez, Igyék minél előbb valódi 
jFerenc József* keserüvizei. Gyomor- és bél-
szakorvosok bizonyítják, hogy a Ferenc József 
viz remek természetalkotta hashajtó. A 

Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, 
drogériákban cs fQszerfizletekben kapható. B.I 

x >Dóczy.foleIágy«, ottoraáu, Hidueea. 502 

z Száraz tűzifa és príma fojásbrlfcett minden 

mennyiségben házhoz szállítva kapható Szenesi 

Ferenc Damjanicb-uccai telepén (gázgyár mellett), 

vagontételekben árkedvezmény. 428 

— Adományok a főispán klsrongyosafeci-ájára. 
Szegedi Légszeszgyár és Villamtelep 40, dr. Már-
ton József 10, dr. Holtzer Gyula 20, Halász Ist-
ván ÍO, Faragó Lajos 20, Weil Z: ágmond 15 pengő. 

x Legjobb hashafó Sa'vator-dragee, Temesváry-

patika, Kelemen-ncca. 174 

x S'einer hangszer kitűnő. Kelemen-a. 7. 158 

— Az Alföldi Utazók és Kereskedők Egyesülete 
vasárnap délelőtt 10 órakor rendkívüli igazgató-
sági ülést tart, amelyen tiltakozni fog a tömeges 
felmondások ellen. Az AUKE vezetősége sürgős 
intézkedésre kéri fel a kereskedelemügyi kormányt, 
a 33-as bizottságot és tiltakozó memorandumát meg-
küldi a város három országtjyülési képviselőjének. 

x >Európa jővője«. Ez a kérdés ma minden gon-
dolkodó embert érdekel, ezért szenteli ennek tár-
gyalására a Dolgozó Nők Csoportja első előadását 
Sós Endrét, a Magyar Hirlap munkatársát, a 
fiatal Írógárda kitűnő tollú iróját és illusztris 
előadót nyerte meg előadónak. F. hó 15-én, (va-
sárnap) d. u. fél 6 órakor saját klubhelyiségében, 
(Deák Ferenc u. 23., II.) nyilvános előadást ren-
dez >Európa jővője« címen, melyre beléptldij nél-
kül mindenkit ezúton meghiv a vezetőség. Az elő-
adást vita követi 163 

x Ma este 8 órai kezdettel Munkás Dalárda 
hangversenye az Ipartestület márványtermében. 

x Orchydea arcszépitőszerek világhírűek. Meg. 

'váltó gyógyszertár, Kelemen-ncca. 174 

x Té l aftnák Károlyi-uccai gyümölcscsarnokban. 
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J l O Szegedi Bútorgyár R. T. 
^ ^ ^ 50 Cserzy Mihály u. 11. sz. 

•.«3jar «' -r-.. .. i n i i • • •minin ii i _ _ 

ff" • • $ tálcák, evőeszközök, disztár-
I lü b r l l l l&os ékszerük, 

H # I S S & i Schaffhansen, Omega, 
E k l b i l l ^ S i ó r á k l e g o l c s ó b b a n 
B O K O R I Z S Ó ékszerésznél. Ke imen u. 7. 

SzsinJ&áss 
és Müvé&ssett 

Városi Szinház heti műsora : 
Ma délután: A/iss Amerika,mérsékelthelvára' kai. 
Ma este: Szibill. (A. bérlet) 
Hétfő: Édes ellenség. (Premierbérlet) 
Kedd: Édes ellenség. (A. bérlet.) 
Szerda: Édes ellenség. 
Csütörtök délután: Vihar • Balatonon- Kovács 

Terus és Weygand Tibor vendégfelléptével, rend-
kívül mérsékelt helyárakkal, katonaelőadás. 

Csütörtök este: Cs. S* K- (Csalódott Szerelme-
sek Klubja.) Delly Ferenc vendégfelléptévei. (Pre-
mierbériet) 

Péntek: Cs. Sz K. (A. bérlet.) 
Szombaton délután Marfnka a táncosnő. (Ifjú-

sági élőadás.) 
Szombaton este: Cs. Sx. K. 
Vasárnap délután: Cs. Sz. K. (Mérsékelt hely-

árak.) 
Vasárnap este: Cs. Sz. K. 

S z i b i í l 

örök szomorúság, hogy a daípk oly tü-
neményes poétájának, mint Jaeőbi Viktornak a 
halál alig néhány operett után kiszakította a hár-
fát kezéből. A Szibi 1 annyira szép, muzsikája annyi-
ra szivén talál, hogy az operett csak a legr.a-ryob-
bakhoz mérhető. Homály nem borítja, salak nem 
férhet hozzá, rendezhetik, ahogy akarják, ezen a 
muzsikán nem ronthatnak. Déli izzás, forró erotika, 
fátyolos vágy, szelíd sóhaj röppennek fel és mi 
elkapva a dal sodró hullámaitól, talán köny-
nyezve, talán mosolyogva dudoljnk, még a sötét 
uton hazafelé is. El sem képzelhető azonban, 
hogy emlékeink egy operettelőadásról üy rokon-
szenvesek leimének, ha az előadás nem járult 
volna hozzá, hogy élvezetünk zavartalan legyen. 
Kondor Ibolya végtelen bájjal, művészi előadás-
sal, szubtilis muzikalitással és minden kis rész-
letéig finoman játszotta meg Szibill alakját. Ebben 
a színésznőben még nem csalódtunk, sőt, min-
dig jobban megszeretjük. Kiss Manyi is felvonul-
tatta lényének minden kedvességét ötleteit Po-
gány Irén Igen Ízlésesen, szép és festői képben 
játszotta a nagy hercegnőt. Sass kellemes hangja 
értéke lesz az előadásoknak, ha leszokik a prése, 
lésről és több ökonomiával, több finomsággal hasz-
nálja szép orgánumát, mivel hangja mellett 
játékkészsége Is van. Ajlag decens, férfias meg-
jelenése, Vágó jó humora kormányzója, Misopa 
különlegesen eredeti tréfái tették sikerültté az elő-
adást A közönség nem fukarkodott tapsaival, volt 
vastaps fs, mindössze a zenének kissé elnyújtott 
tempója ellen lehet kifogásunk. Szép, meleg este 
volt Mégis Inkább ötször Szibiil. mint egyszer 
Newyork szépe. 

Tápai szobrász kiállítása 
Tápai Antalt kell első kollektív kiállításával 

kapcsolatban megismertetnünk, ha ugyan kellenek 
szavak beszédes művészetéhez, amellyel máris ro-
bogó iramban indul előre. Kevésszer jelentkezett 
Tápai, akkor is félve, szerényen, mint a legtöbb 
igazi tehetség. Nagy teherrel nyomta az élet, szob-
rászkodott ipari célokra, hogy éhen ne vesszen. 
Közben azonban művészit alkotott meglenték a 
látomások millió csodái, kicsiségükben és múlan-
dóságukban is nagyszerű álmok, amelyeknek meg. 
örökítésére indult démoni viaskodásba. Kísértés 
és probléma lett számára egy kinba torzult mo-
soly, egy gyermeki könnycsepp, egy leánysz^j le-
vegőbe sóhajtott szűzi vágya, férfiak elmerülő te-
kintete, vagy markáns akarása, minden, érni az 
életben felmerül, eltűnik és mégis örök. 

Ha volna igazság, Tápainak már az elsők 'lőzött 
kellene állni, igy azonban egy szendergő alföldi 
városba temetkezve önti gipszbe költői l íráját 
sokak előtt ismeretlenül 

Tápaiban ihletten él az áhítat a vágyakozás va-
lami legszebb, legtisztább, legeszményibb után, 
amely fölötte álljon az embernek és mégis em-
beri legyen. Szinte vallásosság, zsoltár már ez a 
szobrászat, a legszebb muzsika. Gyöngéd, kiegyen-
súlyozott vonalak, semmi torzítás, zsúfoltság, min-
den a tárgyi és eszmebeli szépségre törekszik, 
egész akaratlanul, a művész érzéséből, mintha 
Tápai még ma is mesékről és angyalokról álmo-
dozna. Az ifjúság tombolása hamar elült, megliató 
harmónia, szintetikus összevonása, leegyszerűsítése 
a vonalaknak, formáknak, teszi a művészetét, 
mondhatnánk, bölccsé és magasrendűvé. Szinte 
hónapról-hónapra forr, tökéletesedik, nő Tápai ki-
fejező ereje. 

Egy tölgyfából faragott férfifej, Hegyi István 
író portréja, zseniális alkotás. Majd minden fa-
jen a lélek tükröződik. Ehez a megérzéshez egész 
különös művészi intuíció kell s ebben van Tápai 
legerősebb oldala. Móra Ferenc. Sebestén Károí> 
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portréja, két szép önarckép tűnik fel az ujabb 
müvek közül. De itt van a Tavasz ébredése és 
az álló remek akt, a Vívó, amelyek a mult év őszén 
a Fészek1 Klub é6 a Munkácsy-céh együttesen ren. 
dezett kiállításon nagy feltűnést keltettek. Meg-
kapó gondolatban a T e s t v é r p á r cimü kompo* 
zició, szimbolikája finom, az antikirozása mesteri. 
Van még néhány erőteljes kompozíciója, de ezek-
ben erős küzdelem is érzik a téma, a kifejezés,: 

a forma tökéletes összhangjáért, mégis szüretet-
tel kell megállni előttük: egy, sokra hivatott fia-
tal művész harcol bennük a kiteljesedésért. 

A kiállítás őszintén szólva — meglepő, öröm 
és büszkeség, hogy Szegedről hosszú idő után is-
mét elindul ilyen kiváló tehetség. 

Lengyel Vilma. 

Harmónia hangversenyek 

GnglieSmetti Unna Mária XI. 12. 
Tavaly mutatkozott be a fővárosban és Szegeden. 
Szószoros értelemben *Jött, énekelt, győzött.« Köz-
óhaj teljesül, amidőn az idén újra megjelenik 
a dobogón, az olasz énekművészet csodálatosan 
ragyogó csillaga. Hangja csodálatos, technikája 
kifejezéssel teli Igazi nagy élvezet, maradéktalan 
művészet, világvárosi zenei esemény. Az előjelek-
ből Ítélve a Belvárosi Mozi Wlünő akusztikája 
újonnan alakított nagy terme zsúfoltan fogadja1 

a ma éíő legkiválóbb koloratur énekesnőt, kinek-
kristálytiszta hangját, tökéletes hangvételét gyönyö-
rűség >allgatni. Jegyek 2 pengőtől. 

Zsögön—Laurasin december 3. 
a két nagyszerű énekművész ária- és magyar nóta* 
estjének első hirdetése nagy érdeklődést keltett 
Műsoron a legszebb áriák és nagy csokor csoda-
szép magyar nóta. Jegy 80 fillértől. 

A szinházi iroda hirei 
Ma déJután mérsékelt befyárakkaf a leglátvá-

nyosabb pompás revü operett: Mlss Amerika van 
műsoron. 

Sribin. Ma este A bérletben ismétli meg a 
színház Jacobl Viktor halhatatlan nagyoperettjé-
nek, a csodálatos melódiákban gazdag SzibHJ nek 
előadását 

A színház jövőheti műsorán Kéc rendkívül ér-
dekes premier szerepel. Az elsőt az 

Édes ellenséget hétfőn este muti ' ja be a szín-
ház. Et a darab a Nemzeti Színházban került 
színre s eddig több, mint 50 előadást ért meg. 
Nagy sikerének tjtka abban van, hogy, a legaktuá-
lisabb korszerű problémával, ® dolgozd nő prob-
lémájával foglalkozik, A dm szerepe* Pogány Irén 
játsza, a többi főszerepekben Paltay Manci, Tá-
ray Ferenc, AJtay K. Andor és Herczeg Vilmos 
lépnek fel. 

A másik nagy bemutató előadás csütörtökön 
'esz- Színre kerül Delly Ferencnek, az évekkel ez-
előtt Szegedről Budapestre származott színésznek 
vendégíelléptével a 

Cs. Sz K. (Csalódott Szerelmesek Kfnbja) cimü 
operett, amely a nyáron óriási sikert aratott a fő-
városban. Delly Ferenc mellett a szegedi társulat 
legkitűnőbbjei, Kondor Ibolya, Kiss Manyi Mi-
soga László játszanak vezető szerepet. 

Higiénikusán C S O I ^ A C i O L T 10 kg-os 
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szaíenszén ástoiásbrikett 
kizárólag vegyeskereskedők, 

szatócsok és kiskereskedők részére 
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