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es 
Világhírű művészek az idei 

hangversenyszezonban 
Most jelent meg a szegedi hangversenyren-

dezo vállalat előzetes jelentése a következő 
évad zenei eseményeiről, amely biztosíték ar-
ra, hogy Szeged zenei élete újra kimagaslik 
a magyar városok hangversenyéletéböl. 
Hajmonia régi bevált rendszerét kö-
vetve u.jra a világhirességek soraiból 
hívta meg szereplőit. Mint mindig, 
ugy most is nagy gonddal állította a szegedi 
pódiumra a művészeket, ugy a vokális, mint 
az instrumentális művészek legelőkelőbb lág-
yai szereplendenek a Harmónia Mesterbérle-
«ében. A folytonos fejlődést tartva szem előtt 
a Harmónia a közönség nagy rétegének kíván-
ságára a világvárosok mintájára külön úgy-
nevezett zongorabérletet is beállít a program-
ba. amelyen a legk iválóbb zongoraművészek 
szerepelneík a tervek szerint, rendkívül mél-
tányos feltételek mellett. 

A szereplők kőzött az énekesek sorában meg-
jelennek a szegedi pódiumon: Gina Cigna, a 
legkiválóbb operaénekesnő, a világ legelső ének-
mővésznője, Mercedes Caspir, a Scala első lírai 
szopránja. Adele Kern, a bécsi és berlinj ope-
rák koloraturénekesnője. Zongoristák: Károlyi 
Gyula, a magvar fiatal művészek legtehetsége-
sebbje. Josepb Lhevin, amerikai zongora vir-
tuóz. — hegedűsök: Thistabe Cuila. Zino Fran-
cescattí a mult szezon legnagvobl) szenzációi 
és Jae ffues Thíbaud. a francia művészet kivá-
lósága. Gregor Piatigorsky, a csellómüvészet 
legkiválóbb ja és a világszerte ismert magvar 
Roth-rjuartett. 

A zongorabérletben, anvlv 4—20 pengőért a 
Mesterbérlettel együtt vagv külön is jegyez-
hető. nem kisebb nevek szerepelnek, mint Al-
fréd Cortot. a ma élő legkiválóbb művész, 
Magda Tagfíefero. a brazilai zongramüvésznő, 
a világsajtó szerint legnagyszerűbb női zongo-
rista. Julius Issserlis, a bécsi orosz zongoramű-
vész. Chopin leghivatottabb interpretáló ja és 
Szatmári Tibor, a magyar zongoristák között 
technikájával és muzikalitásával egelső rangot 
elért nagyszerű művész. 

A Harmónia bérleti hangversenyein kívül 
tervez néhánv bérleten kívüli hangversenyt 
is, ezek között számításba jöhetnek: Biörlíng 
•Tussy, a bécsi Operában szenzációs sikerrel 
1 termit átkozott svód tenorista. Bokor Margit, a 
salzburgi játékok során is nagv sikert aratott 
bécsi magyar énekművésznő. íves Tinavre, 
francia^ tenor. Földesi Arnold gordonkamű-
vész. Kresz Géza hegedűművész. Calimachos 
T.ambros Demetrio görög fuvolaművész, stb. 
Szerepel a tervel? Vörött P Rnrimecti Unnsr-

versenyzenekar Kleiiber vezényletével. 
E nagyszabású zenei esemenyek bizonyára 

megszerzik a szegedi művészet iránt lelkesülő 
közönség érdeklődését. A bérleti felhívás szep-
tember elején bocsátja ki a Harmónia igazga-
tósága, addig is készséggel ad felvilágosítást 
ugy a Kárász-ulla 14 alatti igazgatóság, mint 
a Délmagyarország jegyirodája és Neu Ernő 
utazási irodája. 

R á d i ó ™ ^ 
Vasárnap: 

Budapest L 9.30: Hirek. 10: Egyházi aene és 
szentbeszéd a budavári koronázó templomból. 11 
óra 15: Evangélikus istentisztelet. 12.20: Pontos 
időjelzés. 12.30: Budapesti Hangverseny Zenekar. 
Vezényel Law Mirsky. 13.45: Rádiókrónika. El-
mondja Papp Jenő. 14: Hanglemezek. 15: A föld-
mivelésügyi min isztérium rádióelőadássorozata. 
15.50: Rácz Zsiga és cigányzenekara. 16.30: Az 
iparművészeti tuuzeum látványosságai. Laver 
Károly előadása. 17: A. rádió szalonzenekara. Ve-
zényel Bertha István. 18: Beszélgetés a képző-
művészetről. Aba-Novák Vilmos és Tihanyi Já-
nos Lajos beszélgetése. 18.30: Edmond Defrancos-
co fuvolázíik, zongorán kiséri Maggy Gayrhos-
Defrancosoo. 18.55: Első tengeri utam. Karinthy 
Frigyes csevegés. 19.25: Hangjátékelőadás a 
Stúdióban. Cirkusz. Zenés hangrevü két réseben. 
21: Olimpiai híradás. Beszélő Pluhár István. 21 
óra 30: Közvetítés a budai Kis-Royal étterem!»«!. 
Pertis Jenő és cigányzenekara muzsikál. 22: Hi-
rek, sporteredmények. 22.20: Solymos Péter zon-
gorázik. 23.15: Közvetítés a Royal-szálló étter-
méből. A Smiling Boys jazz zenekar műsora. 0.05: 
Hirek. 

Budapest I I 11: Hanglemezek. 15: Verdi áriák. 
Hanglemezek. 17/(5: Rokokó a magyar irodalom-
ban. Baróti Dezső előadása. (Felolvasás.) 18: Ar. 
Angol-parki ,.The Rhylhmieans jazz zenekar mű-
sora Csillag Béla énekszámaival. 20.30: Hirek, 
sport- és lóversenyeredmények. 22.30: Olimpiai 
híradás. Beszélő Pl uh ár István. (V^ isztemezfel-
vétel.) 

Külföld. Deutsohlansender es Berlin. Egész nap 
olimpiai műsor — Róma 20.15: Refice: Cecília, 
vallásos zenés színmű. 

Hétfő: 

Budapest. T. 11.10: Nemzetközi vízjel zőszolgálat. 
12: Déli harangszó. 12.05: Az Egyetemi Énekkarok 
énekné.'yese. 12.40. Hirek. 13: Komor Géza sza-
lonzenekara. 16.15: Kazinczy ébredése. Gaál Ist-
ván előadása. 17: K. Votisky Alice magyar nótá-
kat énekel, kiser Rácz Béla és cigányzenekara. 
17.10: Halász Gyula előadása. 18.10: Weíngarten 
József zongorázik. 18.50: Felolvasás. 19.20: Hang-
lemezek. 20.10: Olimpiai hiradás. Beszél« Pluhár 
István. 20.35: Az Operaház tagjaiból alakult zene-
kar. Vezényel Pohnányi Ernő dr. Közreműködik 
Csuka Béla (gordonka). 21.45: Hirek. időjárásjo-
lentés. 22.0f>: Közvetítés a margitszigeti Palatínus 

? Hol vd soroltunk : iíoi űolgoztassnnlf 
A Dtlmatiiiarorszaa itis emudra szegedi hereshedohrai es marosohro« 

A N T I Q U A R I U M ; 

Hungária könyveket vess. etaé ét OMréL 

F É R F I R U H A : 

iMaa Ignácz, Kelemen-«. *. 

ILLATbZElt I AR: 

Gáspár illatszertár. Széchenyi-»ér f. 

I R O D A B E R K N I ) K7.ÉS: 
\Vlrth és Rengev SzérhenvMét 1 

K A L Y H A J A V I T A S É S T I S Z T Í T Á S : 

l.éderer János, Somogyi-ucca l á 

K É P K E R E T E Z É S : 
Kreimann Miksa. Kárásiro t® 

KÉZIMUNKA: 

Fischer „Kézimunkaház" Kárász-n. 11 

KÖTÖTT- és SZÖVŐ 1TARU: 

.iipct és Hegyi, PüspoK lázár 

uusztig Imi«, Széchenyi-tér t. 

OLA.I- ÉS MŰSZAKI CIKKEK: 

Huh Vilmos, Mikszáth K a.». 
KADIÓ ÉS GRAMOFON: 

•eut<ch Albert KárásR-ooca f. 

Kelemen Márton Kelemen-» 11 
SELYEMARliK: 

tloltzer S. és («'tat, a főpostávat «zeniben 

SZŐNYEG: 
Domán Mihály 6s Fia. Kárász-n. 1SL 

SZŰCS : 

'o>mann Dávid. Kárász-n. fli 

ÜVEG ÉS PORCELLAN: 
Kálin'•«. Oeikonic a. t 

VILLAMOSSAG: 
Jeutscb Albert, Kárész-« V. 
Rosner Jó»et. llsza L,ajos-k6rut •• 

VÍZVEZETÉK SZERELŐ: 

Fekete Nándor. Kossuth Lajos-sugárut 18. 

Szegeden szerezzük be minden szükségletünket! 

szállóból. A Bohrandt—Weidinger jazz zenekar 
műsora. 22.50: Pukánszky Béla dr. németnyelvű 
előadása. 23.15: Közvetítés a Metropol szállóból. 
Farkas Béla és cigányzenekara muzsikál. 0.05: 
Hirek. 

Budapest II. 17.50: Rácz Béla és cigányzeneka-
ra. 18.20: A presztízs. Monavek Endre dr. előadá-
sa. 19.25: Mecseteik és fürdők. Genthon István dr. 
előadása. 20.40: Hirek. 21.05: Tánclemezek. 22.30: 
Olimpiai hiradás. Beszélő Pluhár István. 

Külföld. Zagreb. 20: Puccini: Tosca, opera. — 
Belgrád 20.30: Rossini: A sevillai borbély, ope-
ra, — Stockholm. 20: Offenhach: Hoffmann meséi, 
operaközvetítés. 

KOZMETIKA 
4 s z é p s é g t i t k a i r ó l 

A rossz kedv, a harag a női arc legnagyobb el-
lensége. Nincs a világnak az a krémje és az a 
festéke, amely ezeknek az indulatoknak kártékony 
nyomait eltűnteti a« arcról. Sohasem szabad a 
temperamentumot szabadjára engedni, akármilyen 
nehéz helyzetbe kerülünk is az élet során, őriz-
zük meg lelki egyensúlyunkat, hogy szépségűn-
ket megtarthassuk. 

* 

A szépség elképzelhetetlen egészség nélkül. AB 
egészség nem kizárólag a fizikai kultúrától függ 
Az élelem, az ital és az általános aktivitás leg-
alább olyan fontos a szépség szempontjából. Min-
den nőnek kötelessége megtanulnia a mérsékleteit 
és azt mondani: elég, akár munkáról, akár sport-
ról, akár evésről vagy szórakozásról van szó. 
Mindezekben a dolgokban a túlzás tönkreteszi a 
szépséget, tisztátalanná a bőrt és időelőtti rán-
cokat okozhat. 

Aki szép akar maradni annak egyensúlyozott 
életet kell folytatnia. legalább olyan gyakran 
kell gondolnunk erre az elvre, mint amilyen sn-

rün a puderpufnit használjuk. 

* 

A sport a szépség legfőbb ápolója. A rendsze-
res és észszerű sport annyit jelent, mint szerző-
dést kötni az egészséggel és a hosszai élettel. A» 
u.szás . egyik legnagyobbszerü testgyakorlat, a 
legid álisabb sport, mert a test izmai egyidejűleg 
dolgoznak és ebből az egyidejűségből nem fakad-
hat egyéb, mint harmónia és szépség. 

* 

Manapság az az aszony, aki nem használ rúzst, 
olyan, mintha beteg volna. Szépnek lenni — ez a 
színek kérdése. Az emberek első pillanatra ítél-
nek és a legtöbb nőnek nyert ügye van, ha az 
els« impresszió kedvező. A festék helyes alkal-
mazása ebben az első impresszióban nagy szere-
pet játszik. 

* 

A szép nőnek alkalmazkodni kell az évszak 
színeihez is. Az évszakok változásával a roha-
szinek is változnak és a ruha színére tekintettel 
kell lenni aiz arcfestékek árnyalatának megválasz-
tásánál is. 

Nem tulmenni a mértéken, fokozni a természe-
tes előnyök hatását és elkerülni a túlzásokat, 
amelyektől betegesnek látszik a női arc: ez a tea. 

| tik kezelésének a művészete. 

Reiter Oszkárné. 

KOZMETIKAI ÜZENETEK 

Szőke asszony: Hajhullása annyira elhanyagolt 
és krónikus, hogy házikezeléssel eredményt el-
érni nem fog sikerülni 

K. Li.-né: Nem szabad arcát tulzsírozni a, mert 
azzal árt arcbőrének. Megfelelő arcszeszt és krém-
pótló szert használjon. 

Fiatal leány: Arcolajjal mossa le esténként. 
H. M.: Valószínűleg csalánkiütés, aminek az 

okát másban kell keresni, mint a miit ir. Fordul-
jon orvosához. 

Aggódó anyának: Serdülő korham kell az arc 
| ápolását elkezdeni, mert akkor dől el, hogy mi-

lyen lesz később az arcbőre. Házilag a megfelel« 
tanácsadás előtt ne kísérletezzen. 

Régi előfizető nejfc: Nincs a kettő között össze-
függés. Mindenesetre jól teszi, ha háziorvosával 
előbb megvizsgáltatja magát. 

Magda: Ismételje meg kérdéseit és válaszibé-
lyeggel ellátottan közölje cimét. 


