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Szimon párnája alatt megdöbbenve vesz észre 
egy evangéliumot. azt az imádságos könyvet, amit 
évekkel előlié egyedüli utravalóul adott gyékény-
kosárba fektetett és hullámok játékos sodrára 

bizolt fia mellé 

Görög sarstragédia megrázó mutivumai, meg-
rendt ö, drámai jelenetek könnyes sorozata után 
Szimon rádöbben származásának lesújtó titkára 
s miközben kétségbeesetten keresi íc] a perjelt, 
hogy őszinte gyónásban találjon vigasz 'akist-

édesanyja, a vár szépséges asszonya örök vezek-
lésre kolostorba vonul. 

A gyónásban megtisztult Szimoni egy őrtorony 
börtönébe vc'ik. ahol kiéhezett mérgeskigyók ta-

nyáznak. Amikor az őrtorony páncélajtaja rácsu-
kódi't, hogy örökre e'zárja Szimont a világtól, a 
toronyszoba kulcsát a folyóba dobják. Szimon 

élete felett megkondul a lélekharang, mert te-
remtett iéek abból a toronyból élve még ki nem 
szabadult. A mérgeskigyók percek a]att végez-
nek áldbza'aikkal. Még egy imát sem mondhat 
el az evangéliumból, melyet kegyelemből magá-
val vihetett tpronysirjába. 

Néhány nap múlva ha'ászok gazdag zsákmány-
ává] tértek vissza és amikor az egyik halat fel-
bontják. ijed' bámulatukra megtalálják benne a 
toronyszoba kulcsát. Ebből a jelből a Mindenható 
intő rendelését olvassák ki; a kulccsal rohannak 
n toronyszobába, felnyitják az ajtaját és csodá-
latosképon _ sugárzó fényözönben, aranyos de-' 
riivcl. megtisztulva ott látják Szimont a megszc-
liditett, nyugodtan pihenő kigyók társaságában, 
amint a: evangéliumot olvassa. 

Szimon nagy diadalmenetben kivonul torony-
börtönéből. f.lére áll egy keresztes csapatnék, 
amejy elindul, hogy a fiatalság lendületével, hi-
tével ás lelkesedésével legyűrje a pogányokat; el-
pusztítsa a pogányságot, a diadal fényének ma-
gasságába emelje a keresztet és a: egész világ 
számára a krisztusi szereteiet. 

Manojlovics Tódor darabját ünnepi elő-
adás keretében kívánja a szegedi szinház be-
mulatni. Erről S z i k l a i Jenő színigazgató 
szívélyes liangu levélben értesítette a szerzőt. 
Soraiban érintette kulturális törekvéseit, maid 
azt kérte, hogv Manoilovícs a darab kéziratá-
val együtt küldje el Írásban azokat a rendezői 
elgondolásokat, melveket ..Szimon, a lelenc" 
előadásánál érvényesíteni kíván. Amint a da-
rab rendezői példánva megérkezik, a szegedi 
színtársulat azonnal hozzákezd a művészi 
munkához; az utolsó próbákat maga a szerző-
rendező fogja vezetni. 

Mintán a belgrádi megbeszélések" során szó 
volt arról is. hogy Manoilovics Tódor darab-
iának szegedi bemutatóiára személyesen is 

fngia tolmácsolni a szerb irodalmi és színhá-
zi élet kiválóságai előtt a szegedi meghívást, 
ebben az irányban rövidesen megtörténnek az 
előkészületek: annál is inkább, mert amikor 
Szeged érdekes kezdeményezésiért az egyik 
idegenforgalmi szervezet b°lsrádi igazgatói-* tu-
domást szerzett, közölte, hogv igyekezni fog-
nak Belgrádból erre n nngv színházi esemény-
re különvonatot indíttatni Szegedre. 

Erdős Árpád. 

Évi részleifizetésre Gyermekkocsi, gramofonlemezek leg-
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a íoina kozmetikai jelentősége 

Az egészség és szépség megóvására való törek-
vésben az észszerűen végzett sportnak igen jelen-
tős szerep jut. Az egész szerves élet az anyagcse-
rén alapszik, melynek normális fentartása érdeké-
ben sok testmozgásra van szükség. Aki keveset 
mozog, vagy hi.-áfásánál fogva egész éven át ülő 
foglalkozást folytat, annak egészsége érdekében 
is sporto'nia ke 1. 

A hiínyos mozgást követő bajok nem jelent-
keznek azonnal, hanem a közepes életkorban 
okozzák a különböző emésztési és anyagcserezava-
rokat és e:en esetekben a'megfelelő torna gyógy-
hatása köztudomásu. A sokfajta és kiadós mozgás 
r.emcsak előmozdítja az emésztő szervek é'énkebb 
működését, hanem igen sokszor ál'andósit-a is 
azt. Hogy ez a bőr szépségével és konzerválásá-
val mennyire összefügg, azt ma már mindannyian 
jól tudjuk. 

Akik testüknek szépségét, karcsúságát, moz-
gékonyságát, izmaik rugalmasságát meg akarják 
tartani, azoknak a napi rendszeres torna elen-
gedhetetlen. De a betegségek ellen való védeke-
zésnek is a legbiztosabb módja a szervezetnek 
tornával való erősiíése, edzése. 

Csak azoknak a tornagyakorlatoknak van az 
izmok edzése, a zsirréteg csökkentése, az izületek 
mozgékonysága, a szövetek rugalmassága szem-

j pontjából értékük, melyek elegendő energiafo-
gyasztással járnak. 

A rendszeres torna kellő mértékben és helyen 
alkalmazva: crösit, gyógyit, sőt szépít, — hely-
telenül, vagy tul nagy adagokban ártalmas, sőt 
mérges. Csak. az a sport lehet egészséges, mely 
alkalmazkodik a sportoló szervezetének állapotá-
hoz —, kozme'ikai szempontból is csak az elő-
nyös, amely nemcsak egyes izmok gyakorlását tűzi 
ki cé'u', hanem az ejész testre kiterjed és igy a 
test összes izomzajáj.>ak harmonikus fejlesztését 
eredményezi. ;Vl 1 ' 

A fenti kivánalmajcliak kozmetikai szempontból 
is a ritmikus torna ,f^el meg a legjobban, mert 
itt nem a rekord, hanem az egészség és az egész-
ségből eredő szépség gondolata a vezérmotivum. 

A helyes arcápolásnak is egyik fontos tényezője 
az arc izmainak rendszeres és ritmikus gimnasz-
tikája, amit a rendszerbe foglalt és helyes arc-
massageval értink el. 

A tornának is, épp ugy, mint az arc-kezelésnek 
is, egyéninek kell lenni és mindenkor alkalmaz-
kodni kell az egyén szervezetéhez. A helyesen 
sportoló nő egészségének megvédésével szép-
ségét is védi. A helyeién és rendszeresen tornázó 
nökr.él a szépség neói mu'ik el a fiatalsággal, 
mert ezeknél a szépség addig tart, mig erejük 
van harcolni érte. Ezen harcban nagy segítsé-
gükre van a kozme ikán kivül a .rendszeres torna. 

Rritcr Osztsárné. 

KOZMETIKAI ÜZENETEK; 

Anya. Teljesen helytelen az eljárás. Csak ártani 
fog. 

Panaszos leány. Serdülő korabeli pattanások 
külső és be'ső kezeléssel párhuzamosan feltétlenül 
meggyógyi hatók. 

Régi előfizető. A púder ártalmas, ha fémt sokat 
tartalmaz. Használjon krémpótlót a púder alá. 

Makói. Szíveskedjék leirni étkezését, korát, fog-
lalkozását és válaszbélyeggel ellátottan elmét kö-
zölni. H 

Csabai asszony. Bőrének szárazsága is a petefé-
szek működésével lehet összefüggésben és igy a 
belső kezelés mellett külső kezeléssel feltétlenül 
eredményesen lehet gyógyitani. 

Fiatal. Ne fesse alsó szempilláit ,nem divatos 
és öieeit. 

Szeged sz. kr. város polgármesterétől, 
51.561—1937—VI. sz. 

Pályázati hirdetmény 
Szeged sz. kir. városnál nyugdíjazás foljtán 

megüresedett és választás utján életfogytiglan be-
töltendő tanácsnoki állásra a m. kir. Belügymi-
niszter ur 1937. évi 105.383. IV. számú engedélye 
alapján pályázatot hirdetek. 

A választást Szeged sz. kir. város törvényha-
tósági'bizottsága november hónapi rendes köz-
gyűlésében ej li meg. 

A tanácsnoki állás az állami rendszerű VII. fi-
zetési osztály részérc megállapított illetmény, 
lakáspénz és megfejelő családi pótlékkal van 
egybekötve. 

Minősítési kellék: a köztisztviselők minősíté-
séről szóló 1929. évi XXX. t. c. 65. §-ának (1) be-
kezdésében, illetve az 1933. évi XVI. t. c. 39, 
§-ának (1) első bekezdésében megállapitoll elmé-
leti képzettségen felül a gyakorlati közigazgatási 
vizsga. 

A gyakorlati közigazgatási vizsga alól mentes 
az, aki 1934. év március hó 15-ét megelőzően a 
IX.. vagy magasabb fizetési osztályba sorozott 
jogi képesítéshez kötött közigazgatási állást töl-
tött be. 

A pályázati kérvényhez eredetben, vagy hite-
les másolatban a köve'kező okmányokat ke|l csa-
tolni: 

1. Születési/nősöknél házasság anyakönyvi ki-

vonat, 
2. állampolgársági, vagy községi illetőségi bi-

zonyítvány, 
3. ujkelet ha'ósági tiszti orvosi bizonyítvány, 
4. képesítést igazoló bizonyilvány, 
5. az eddigi foglalkozást igazoló bizonyítvány, 
6. forradalmi és az u. n. tanácsköztársaság 

ideje alatti magatartást is Igazoló erkölcsi bizo-
nyivány, 

7. katonai szolgálatot igazoló bizonyítvány, 
8. Curriculum vitás (életleirás), 
9. a vi'ézi rrnd tagjainál, a világháborúban 

arcvonajbeli szolgálatot teljesítetteknél, a hadi-
rokkantaknál az előirt igazoló iratok. 

A város szolgálatéban állóknak a fent megje-
lölt okmánvokat a pályázati kérvényhez csatolni 
nem szükséges. 

A pályázati határidő: 1937. évi november hó 
22 (hétfő) déli 12 órája. 

Á pályázati kérvények Szeged sz. kir. város 
főispánjához cimzendők és Szeged sj. kir. város 
főispáni hiva'ala iktatójába nyújtandók be; el-
késve érkezeit és kellően fel "nem szerelt pályá-
zati kérvények figyelembe nem vételnek. 

Szeged, 1937 november 4-én. 

Dr. Pálfy József polgármester. 

Legolcsóbban 

BLAUIGNATZ 
cégnél, Kelemen-u. 5. u t t o l t i a ! 
Női őszi kabátok, divatszinekben P 15-től 
Női teveszőrkabátok P 26-tól 
Női téli kabátok, kék és fekete, 
dúsan szőrmézve P 24-től 

Női téli kabátok perzsás gallérral P 45-től 
Női háromnegyedes divatbundák P 65-től 
Női háromnegyedes sealbundák P 100-tól 
Női perzsa lábbundák " P 200-tól 
Férfi őszi öltönyök, divalszinek P 22-töl 
Férfi átmeneti kabát P 13-tól 
Férfi fekete téli kabát P 28-tól 
Férfi bőrkabátok P 35-től 
Férfi lengyel kabátok P 40-töl 
Férfi szőrmebekecsek P 40-től 
Intézeti és boy kabátok P Ív—* 

Kedvező fizetés! feltételese 


