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KARDOS SÁMUEL ÉS FIR 
festékáruk. lakkok, vegyi áruk nagykereskedése 

Szeged, Valéria-tér 1. 
letefm 17-62. Fiók Hódmezővásárhely dlaDitva «888 

Húsvéti nagytakarításra 
á r a i n k : 

- • 8 0 
—•56 
-•98 

1-60 

Parkettfényesifő paszta Vi kg. 
kimérve P —*60 

„Waxnm" folyékony padlófé-
nyesltő ! A L 

Kenőszapnan kgfa 
Parkeftkefe, II soros drbfa 
Lószőrseprő drbfa 
4pnll6 kézmosószappan, 10 

dkgrammos drbfa „ —.10 
Borotvaszappan drbfa „ —'16 
Borotva ecset „ —*46 
Soroló kefe 00 „ —-18 
Fényesítő kefe „ —-24 
Sárkefe „ —-20 
Ruhakefe „ —-24 

200 hangverseny 
k dr. Kim Izidor Igazgatása alatt működő 

Harmónia hangversenyrendező vállalat 5-ikén 
kétszázadik hangversenyét rendezi az Operaház 
egyik büszkeségének, a remek hanggal megál-
dott Bdthy Annának felléptével. Érdemes ennél 
a zenei életünkben fontos határkőnél egy kissé 
megállanunk és visszatekintenünk arra a tizen-
egy évre terjedő kulturális munkára, melyet a 
Harmónia és nagyérdemű vezetője Szeged zenei 
életének felpezsditése. zenei színvonalának 
emelése érdekében kifejtett- A tizenegy évet 
még megelőző első kísérletek után, melyek 
Bartók Béla önálló zenei estjével indultak meg 
Is a filharmonikusokkal együtt rendezett müvész-
Iszerepeltetések után 1923-ban indult meg — a 
fővárost is megelőzve — a bérleti rendszer, 
melynek során a tizenegy évadot betöltő hang-
versenyek létrejöttek, melyeknek folyamán úgy-
szólván minden elismert magyar művész és 
a külföld neves művészeinek is jelentős száma 
megjelent a szegedi zenekedvelő közönség előtt. 
A 200 előadáson szerepelt 215 művész közül 
163 magyar volt s ezek közt 56 ének, 53 zon-
gora. 46 hegedű, 13 gordonka, 26 kamarazene 
és zenekar, 6 kórus volt műsoron. A művé-
szek fényes gárdáját nem szükséges felsorol-
nunk, mert a magyar művészek közül egy ki-
váló név 9em hiányzik, a legkiválóbbak több-
ször is szerepeltek és a külföld 52 művésze 
között is ott találjuk a legnevesebbek legtöbb-
jét. Épen a most folyó évadban is olyan művé-
szekhez volt szerencsénk, akiknek hallása fe-
lejthetetlen élmény marad mindannyiunk szá-
mára; ilyenek voltak Milstein. Poldi Mildner, 
Gugllelmetti Anna Mária és Rubenkampff. Ilye-
neknek és a mi saját világhírű művészeink sze-
gedi szerepeltetésének a ritka művészeti élveze-
ten kívül, melyet nyújtanak, az a nagy je-
lentősége is van, hogy a zene barátainak nem 
kell a fővárosba utazniok csak azért, hogy ki-
válóbb zenei élvezetben részesülhessenek. így 
a Harmónia működése jelentős tényező abban, 
hogy Szeged valóban az ország második nagy 
városává emelkedhessél*, róla, mint ilyenről, 
a külföld is tudomást vehessen és ne tartsa 
Budapestet az érinthető legvégső határvonalr 
nak. 

E 200 jelzésű jubiláris határkőnél megállva 
s a teljesített derekas munkára visszatekintve, 
hálás elismeréssel köszöntjük azt a fáradhatat-
lan férfiút, aki nemes lelkesedéssel és odaadó 
ügyszeretettel zenei műélvezet dolgában Szeged 
közönségének eddig is annyit nyújtott: dr. Kun 
Izidort. A nem dicstelen kezdetet teljes di-
csőséggel folytassa. 

Dr. Csenpery János. 

ff IDEAL 9 9 ideálisan fest, tiszfif 
női és fémruhákat. 
Batthyány ucca 2. 

RÉSI KALAPJAIT modell U f f Á 
után Vincze Mária, Ti? za Lajos kör-

út 52. szám. ab 
FAZON 1» 2-5 O 

WWi "t Vasárnap. Róm. kath. Judica. Prot 
Áron. A nap kel 5 óra 38 perckor, 

nyugszik 6 óra 30 perckor. 
Somogyi-könyvtár köznapokon déléi fitt 10-től 

l-ig, délután 4-tőI 7-ig, a Városi Mnzenm minden-
nap, vasár- és ünnepnap is, délelőtt 10-tő1 fél l-ig 
van nyitva. Folyóiratcsere kedden, csütörtökön, 
szombaton délután fél 5-től fél 6-ig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem, 1. eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot 
tartanak: Apró Jenő Kossuth Lajos-sugárnt 59. 
(telefon 1996), Borbély József Tisza Lajos-körut 
20 (telefon 2268), Bulcsu Barna Kálvária-tér 7. 
(telefon 3278), Gerle Jenő Klauzál-tér 3. (telefon 
1359), Moldván Lajos Újszeged, Vedres-ucca 1. 
(telefon 1846), Nagy Gy. örök.: bérlő Takács I , 
Boldogasszony-sugánrt 31. (telefon 2125), Selmeczi 
Béla Somogyitelep IX. u. 489. (telefon 3425). 

X főispán Budapestre nt*zott B á r á n y i 
Tibor főispán szombat délután Budapestre 
utazott Budapestről vasárnap este érkezik 
vissza. 

— A Piarista Diákszövetség utolsó böjti dél-
utánjának előadója dr. C z ap i k Gyula apátkano-
nok. Előadásának nme: Jézus pöre. A művészi 
számot Geber Jenő zongorakiséretével Peré-
ny i Pál zeneiskolai tanár, a szavalatot Cse fkö 
Irtván szolgáltatja. 

U H U „KEZIMUNKRHISZ" m c s f V 

alább (Iliére* cikkei: 
1 gomb. horgoló cérna fillér 
1 „ (rySncryfonU 18 , 
1 . la stoppoló pamut 1 2 „ 
1 motríng francia nagyhimsS Ta IS , 
1 „ monline Í O „ 

lílőfesfeH párnák és képek eddig még nem léleze"' 
mélyen leszállított árakon. — Tekintse meg dlllola 
nul a Gázgyár, Kárász-nccal és a Cipészkisloetrosok 
ipartestületi kiállítását, melyeket kérmunkáim díszí-
tőnek. 155 

— Budapestre viszik a szegedi ipari vá-
sárt? Évek óta fokozódott az érdekl^és a sze-
gedi ipari vásár iránt, de oiy nagyfokú még 
nem volt, mint az idén -Nagy az érdeklődés a vi-
dékről is. Felkeltette a szegedi ipari vásár a 
budapesti nemzetközi vásár igazgatóságának 
figyelmét is és erről V é r t e s Emil alelnök és 
H o 11 ó s s y István Igazgató, akik tavaly meg-
tekintették a szegedi vásárt. levélben értesítet-
ték a szegedi ipartestűietet.. A nemzetközi vá-
sár vezetőinek annyira megtetszett a szegedi 
vásár, hogy annak anyagát szeretnék bemu-
tatni a nemzetkőzi vásáron. Az erről szóló le-
velükben annak a tervüknek keresztülvitelét 
javasolják, hogy a szegedi ipari vásár kollek-
tív csoportban mutatkozzon be Budapesten. A 
vásárbizottság a jövő héten foglalkozik a nem-
zetközi vásár igazgatóságának javaslatával. A' 
nagy érdeklődésre való tekintettel, április 15-ig 
lehet jelentkezni a vásárra az ipartestületi vá-
sárirodában. A helykiosztásnál a jelentkezés 
serrendjét is figyelembe veszik. 

— Halálozás. F ö r s t e r Ármin fiosszu szen-
vedés után 73 éves korában meghalt. Temetése 
vasárnap délután fél 3 órakor lesz a zsidó men-
házból 

— A szegedi városi gőzfürdő njormaji modernül 
berendezett viz- és iszapgyőgy-intézetet létesített. 
Hídegvizgyőgyintézet villany, kénes, sós, szén-
savas és kádfürdők Nedves gőz és forró légkam-
rák. Hidog, meleg uszodák. Gyógymassage. Ivó-
kúrák. Inbalatorium. Iszappakolások a szegedi 
thermál forrás és kolop? világhírű fMfaaaos 
gyógy! szappal. Orvosi felügyelet. Igen mérsékelt 
fürdődijak. A thermál fürdő nők, férfiak részére 
mindennap. Iszaposztály: nők részére: hétfő, 

szerda, pénteken, férfiak r^' "érc: kedd, csütör""-, 
szombat, vasárnap. A szegedi thermál viz, mínd-
pedig a kolopi gyögvlszap kitűnő sikerrel alkal-
mazható Theumánál, köszvénynél, csont és iz"'1eti 
bántalmnknál, egyes idegbajoknál mint Ischlns 
stb. krónikus n8i gyulladásos megbetegedéseknél, 
izzadmányoknál. 

* óra-, ékszervásáriásniíl, javításnál Torifuljon 
bizalommal Tóth-óráshoz. Elényös A. B. C. be-
szerzés. Tört arany, zálogjegybeváltás. 

Epekő-, vesekő- és hólyaqkőbetegek, 
valamint azok, akik hugysavas sók fulszaporo-
dásában és köszvényben szenvednek, a termé-
szetes »Ferenc Józsefe keserűvíz állandó hasz-
nálata mellett állapotuk enyhülését érhetik el. 
Az orvosi gyakorlat számos kiváló férfia hosszú 
megfigyelés alapján megállapította, hogy a 
Ferenc József viz biztos és rendkivQI kelleme-
sen hafó hashajtó s ezért proslatabeiegségek* 
nél is ajánlják. A Ferenc József keserűvíz 
gyógyszertárakban, drogériákban és tfiszerfiz-
leiekben kapható. B.1 

— Eljegyzés. Dr. SzScs i György ügyvéd el-
jegyezte Vas Ibit. (Minden külön értesítés he-
lyett.) 

— Dr. Csengery János előadása a rádióban. 
Dr. Gsengery János professzor hétfőn este fél 
8-kor előadást tart a rádióban. Előadásának ci-
me: „Attikai só és római bors". A professzor ki-
tűnő műfordításait mutatja be és bevezető előadá-
sában az epigramma keletkezését és fejlődését is-
merteti. 

Előzd meg a nagyobb t & J ^ 
BAYER PÜRG0 enyhén hajt. 
Egészségnek mit sem árt4 

Utánzattól szenvedsz kárt"» 
— IV. Károly halálának évfordulója. Buda-

pestről jelentik: Április 1-én volt 11-ik évfordu-
lója annak, hogy IV. Károly meghalt. Ez alka-
lomból délelőtt 11 órakor a koronázó templomban 
gyászistentisztelet volt — Szegeden szombaton 
délelőtt 10 órakor a fogadalmi templomban IV. 
Károly lelkiüdvéért R a s k ó Sándor plébános 
mondott gyászmisét ^ 

— Dr. Ba ranyi-Z en e i skol a áövendékhamgver-
senye április <5. (csütörtök) este 8 órakor. Tisza. 

— A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma 
ma este hat órakor a központi egyetem II. eme-
leti 3. számú tantermében vitaelődást tart Dr. 
B á l i n t Sándor „Szeged a magyar kultúrtörté-
netben" címen tart előadást. Belépődíj nincs. 

C 3 a n O l á $ t m o d e l l e n 
legtökéb'escbben, legolcsóbban vénei a 

LAKASFERTÖTLENITÖ V A U M A T 
clanozó Irodája. Dugonics "tér 12. (ndvar) T. 81—77 

— Dolgozó VSk Klubjában (Kelemen-ucca 11-, 
I.) délután hat órakor Patzauerné Bach Márta „A 
gyermek ösztönélete és jellemének kialakulása" 
címen előadást tart Utána a SzAK női atlétikai 
szakosztálya fontos megbeszélést tart Uj tagok 
felvétetnek még. 176 

h&ztartAai és méMÍron, kedvezS fizetési feltételek mellett leg-
olcsóbban beaieresbeUSk 40a 

Fekete NAndof Kogsufh L. unciára« IS. Tel. 20—72. 

Evezősök! 
Tréningruha 
minden színben kaphaíó 

Habselyem bluz 
gyönyörű színekben 

Lusztig Imre 
T l s z n - s z á l l ó m e l l e t t . 


