
— Francia előadás M egyetemen. 
Az egyetem francia intézetének 
rendezésében Georges Deshusses, a 
budapesti francia követség kultu-
rális attaséja s a budapesti egyetem 
megbízott előadója március 27-én, 
jövő szombaton a bölcsészeti kar 
IL emeleti nagytermében előadást 
fog tartani „Chateaubriand histo-
rien de son temps" cimmel. Az elő-
adáson, amely egy francia nyelvű 
előadássorozatnak elős része lesz, a 
francia intézet szívesen látja Sze-
ged franciául értő közönségét. Belé-
pés díjtalan. 

— Mi njság a budapesti élelmiszer-
»*gy vásártelepen? A Magyar Vidéki 
Sajtótudósitó fővárosi jelentése sze-
rint máreins 12-től 18-ig aaz élő és 
vágottbaromfipiaeon az árak nem 
változtak. A tojáspiacon a m. kir. 
közellátásügyi miniszter 19400—1943. 
számú rendelete érteimében március 
18-tól a következő nagykereskedői 
árak vannak érvényben: friss osztá-
ivozatlan, főző és hűtőházi: eredeti 
)ádatétclben 3.88, kiolvasva 3.96, a me-
szes, eredeti iádatételben 3.68, kiol-
vasva 3.76, repedt: eredeti iádatétel-
ben 3.58, kiolvasva 366 pengő kilón-
kint. A zöldség- és főzelékfélék pia-
cán a melegágy! fejessaláta ára 20. a 
paraj ára 50. az ujtermésű leveles 
karfiol ára pedig 200 fillérrel csök-
kent. Ezen a héten megjelent mint új-
donság, a hénaps retek, csomónkint 
10—180. a heigyes zöldpaprika dara-
ÍK>nkint 50 és a töltenivalrt zöldpapri-
ka darabonkim 209 filléres kezdő 
áron. — A gyümölcspiacon a ncmcs-
fnjtáju alma ára 20 fillérrel csökken1, 
viszont a vörcsbélü narancs ára 30, 
a sárgabélü narancs ára pedig 60 fil-
lérrel emelkedett kilónkint. 

— Budapesten letartóztatták a 
nagyváradi lakástosztogató áldetekti-
veket. Budapestről jelentik: A főka-
pitányság intellektuális detcküvküiö-
uitinéuye dr. Szathmáry József főfel-
ügyelő vezetésövei bravúros nyomo-
zással kézrekeritette azt a kél álde-
tektivet, akik egy héttel ezelőtt ki-
fosztotta Nagyváradon özv. Steru Jó-
zsefné lakásat, magával vive 90.000 
pengő készpéuzt, két 40.000 pengős ta-
karekkönyvet és 40.000 pengő értékű 
ékszert. A nagyaranyu lakásfosztoga-
tásról a nagyvaradi reendörség nyom-
ban értesítette a budapesti főkapi-
tányságod, amely nyomban megindítot-
ta a nyomozást. Ennek során aztgyik 
detektív felfigyelt két fiatalemberre, 
akik mulatókban szórták a pénzt. Sze-
mélyien ásuk feltűnően egyezett a 
nagyváradi rendőrség által közölt sze-
mélyleirásokkal. A felmerült bizonyí-
tékok alapján az egyik gyanúsítottat 
pénteken este az egyik terézköruti 
kávéházban a detektívek kézrekeritet-
ték, a másikat pedig a lakásán kutat-
ták feL A pénzt eddig még nem ta-
lálták meg náluk és a Két gyanúsított 
is tagad 
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Szeged sz. kir. városi közjóléti szö 
vetkezet nyilvános versenytárgyalást 
hirdet Szeged-Belsőbaktóban épi endó 
31 áttelepített belvizes ház: föld-, kő-
műves-, ács-, tetőfedő-, asztalos-, la-
katos-, mázoló- és üvegesmunkáira. 
Kiirás kapható a Közjóléti Szövetke-
zetnél, Károlyiutca 2a; a tervek 
ugyanott megtekinthetők. A pályáza-
tok 1943 március 26-áo déli 12 ig 
adandók be. A szövetkezet fenntartja 
magának ezt a jogot hogy a befutott 
ajánlatok közt szabadon választ 

Szeged, 1943. március 2l-én 

Közjóléti Szövetkezet. 

— A Nemzeti Munkaközpont felhí-
vása a kubikusokhoz. A Nemzeti Mun-
kakőzpont szegedi szervezete felhí-
vást intéz ezúton is a szegedi és sze-
gedkörnyéki magyar kubikosokhoz,, 
hogy minél többen és mielőbb jelent-
kezzenek kubikus munkákra való el-
helyezés miatt a Nemzeti Központ hi-
vatalos helyiségében Mérey-utea 4. 
szám alatt, ahol minden felvilágosí-
tást megkapnak. Jelentkezések (ta-
licskával vagy talicska nélkül) dél-
előtt 9—12, délután 4—8-ig. 

— Szeged sz. kir. város Árverési 
Csarnoka 1943 március 20. és 22-én 
hivatalos helyiségében árverést tart, 
mely alkalommal az összes szegedi 
zálogházaknál 1943 január hó végéig 
lejárt tételek kerülnek árverésre és 
pedig 20-án délután fél 4-kor éksze-
rek, 22-én ingóságok. Magánosok 
megbízásait 22-én. héttő délig fogadja 
el az intézet. A beadott bu'orok, sző-
nyegek és különböző használati tár-
avak délután fél 4-től 6-ig megtekint-
hetők a kiállítási csarnokban. Igaz-
gatóság. 

Hermonos es uitaminos 
arcvizek, krémek, olajok, púderek. 

Saaplrt elleni fényvédő szerek. 

Reiíer Gszkarne 
krém etikai intézete, Szeged, Dogo-
niee tér 11, L em. T»L 20-02. Arc-
ápoló* Szépséghibák, szemölcsök, 

i szőrszálak végleges eltávolítása. 
Fénjkeceté*. Tanítványok kiképzé-
Mu Olcsó bérletrendszer 

KOZMETIKA 

A haj ápolása 
(Folytatás.) 

A hajápolás megköveteli, hoiry 
hetenként, de legkésőbb 10 naponként 
a fejbőrt megmossuk. A „zsíros 
haj" egész má« ápolást igényel, 
mint a „száraz haj", bár tüneteiben 
egyformán kellemetlen és lassan? 
ként legtöbbször mindkettő hajhul-
láshoz vezet. A kellő időben és kellő 
ideig alkalmazott higiénikus haj-
ápolással ugy ezt, mint a megelőző 
kellemetlen melléktüneteket is, mint 
például a viszketést, korpádzást, 
stb. véglegesen meg lehet szüntetni. 

Azért is nagyfontosságú kozmeti 
kai szempontból is a fejbőr és a haj 
rendes ápolás a megfelelő szappa-
nokkal és hajszeszekkel, mert igen 
sokszor a „rossz arcbőr"-nek a fej-
bőr valamelyes megbetegedő-e az 
oka. Ilyen esetben hiába ápolják 
paskolják, kenőcsözik az arcbőrt 
addig nem hozható rendbe, mig a 
fejbőr betegsége nem szűnt meg. 

Soha rosszabbul és mostohábban 
nem kezelték a női hajat, mint 
amióta a rövid hajviselet a divat, 
mert azt hiszik, hogy minden hajat 
egyformán lehet kezelni, holott, 
mint az arcápolásnál is csak egyéni 
arckezeléssel lehet a bőr hibáit kor-
rigálva, ápolva azt széppé is tenni, 
ngy itt is csak a megfelelő ápolás-
sá lehet a haj szépségét, egészségét 
megőrizni. 

R. O.-n é 

KOZMETIKAI ÜZENETEK: 

S. m. makó: Feltétlenül már most 

hozassa rendbe, amíg nem késő. 

12. v, 19. Zriros arcára ne hasz-

náljon semmilyen krémet, hanem 

osak krémé ótlót, ami nem z»iío*. 

S Z Í N H Á Z 
Gazdag színházi program 

a szezon hátra evő részében 
A szinház igazgatósága szomba-

ton délben sajtóértekezletet tartott a 
Hungáriában. Dr. Bokor Isván főtit-
kár bejelentette, hogy Tőrök Emil 
karnagy a szezon hátralevő részében 
az Uj Magyar Színházban dirigál-
és már el is utazott Budapestre. A 
szegedi színháznál Fest Vidor, a tár-
sulat másik karnagya váltja fel. Fest 
eddig az Uj Magyar Szinháznál műkö-
dött. Fest Vidort előnyösen ismeri mát 
a szegedi közönség abból az időből, 
amikor a Bánky-félo staglone társu-
lattal két hónapot töltött Szegeden. 

Both Béla főrendező a szezon hát-
ralevő műsortervét Ismertette. A leg-
közelebbi bemutató a klasszikus cik-
lusban Goldoni Két ur szolgája cimü 
vígjátéka lesz. A pompás humoru 
vigjáték két évvel ezelőtt nagy siker-
rel ment a Nemzeti Színházban Hnr-
sányi Zsolt fordításában. Szegeden 
ugyancsak a Harsónvi-forditás kerül 
szinre. Március 31-én opereltbemntató 
következik: a pesti Vidám Szinház 
200-as szériát futott darabja, a Pa-
tyolatkisasszony kerül szinre. Ezt kö-
veti az utolsóelőtti operaelőadás: A 
sevtillai borbély, amelyben Pa'nky 
Kálmán, Gvurkovics Mária, Maíeczkv 
Oszkár. Kóréh Endre, Hámorv Imre. 
Rácz Tilda lépnek fel és amelyet Fri-
csay Ferenc dirigál. Az elmúlt héttő1 

elmaradt Rigoletto április második 
felében kerül sorra. Április 7-én pró-
zaujdonságot mutat be a szinház: Il-
lés Endre Méreg cimü szinmiivét Szi-
lágyi Szabó Eszterrel a női főszerep-
ben. Április 14-én kerül sor a Mária 
főhadnagy sokak által rég várt be-
mutatására. A címszerepet Fogarassy 
Mária játsza, aki mint Szeleczky Zita 
dublőze, többször alakította ezt a 
szerepet a Fővárosi Operettszínház-
ban. A darab különben a budapesti 
előadás díszleteivel és ruháival megv 
Szegeden Ezenkivfi! még két operett 
kerül szinre az idén, még pedig a 
klasszikus operettciklusban: a Kol-

dusdiák és a Paganini. A klasziku* 
orózaciklus további darabjai: Sophok-
lcs—Babits Oidipus királva Kiss Fe-
renccel és a Hentsdhel fuvaros, ame-
Ivet az Uj Magvar Szinház együttese 
látszik Kiss Ferenccel az élén, Zsin-
delvné Tüdős Klára rendezésében. To-
vábbi klasszikus előadások: Romeo és 
Júlia, a Nóra (Somogyi Erzsivel, 
vagv Sotnlay Júliával), Somogyi Er-
zsi valószínűleg fellép az Ahogy tet-
szik-ben is. A szezon legvégén ke-
rülnek bemutatásra a Bolero. Egy 
nap a világ és az Udvarolni felesle-
ges cimü darabok. 

Húsvétra Ratti olasz iró Júdás cl 
mü drámájának eredeti bemutatójá 
késziti elő a szinház. vagy pedig a 
Gréban-féle tgazi passiót adják elő 
Rövidesen megtartják a behirdetett 
két irodalmi matiné': az egviknek mű-
sorát a drámairodalom nagy mono-
lógjai alkotják, a másikon Materlinck 
Joyzelleje kerül szinre 

— o o — 

A színházt iroda kftz'eménye! 

H E T I M Ű S O R : 
Vasárnap délután: Ártatlan va-

gyok (Mérsékelt helyárak). 
Vasárnap este: A mosoly országa. 

(Raffav Erzsi és Madarász László fel-
léptével). 

Hétfőn este: Szivárványhid (Mun-
káselőadás). 

Kedden este: Feleségül vesz a fér-
jem. 

Szerdán délután: Hófehérke ée a 
hét törpe (Gyermekelőadás. Mérsé-
kelt belyárak). 

Szerdán este: Két ur szolgája. (I. 
és II bsmutatóbérlet). 

Csütörtökön délután: Ártatlan va-
gyok (Mertékelt helyárakl. 

D F I L M A G Y A R O R S Z A G Q 
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SUCHTAR BMIKHDZ-ltil 
Budapest , wildhul 6, as. 
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Csütörtökön este: Két ur szolgája 

(A- és klasszikus bérlet). 
Péntéken este: Szöktetés a szeri!y-

ból (I. bemutatóbérlet). 
Szómba on este: Két nr Szolgája 

(Tisztviselői térlet). 
Vasárnap délután: Mágnás Miska 

(Mérsékeli nelyárak). 
Vasárnap este: Luxemburg grófja, 

— o o — 

Ma két előadást tart a színház. Dél-
után 3 órai kezdettel az óriási siker-
rel bemutatott Ártatlan vagyok cimü 
három felvonásos bohózat Van tnüso-
ron mérsékelt helyárakkal. 

Este Raffav Erzsi és Madarász 
László felléptével ismét A uiusoly 
orszaga kerül szinre, melynek minden 
előadasát zsúfolt ház tapsolt végig. 
Jegyekről ajánlatos előre gondoskod-
ni. 

Héttőn este munkáselöadás kereté-
ben Koncz Antalnak Szivárványhid 
cimü prózai darabja kerül előadásra, 
a bemutató nagyszerű szeieposztó-á-
ban. Csoportos jegy igény lések a szín-
házi pénztárnál. 

Kedden este: Feleségül vesz a fér. 
jein. 

Szerdától: Goldoni nagyszerű víg-
játékát, a >Két ur szolgájá.-t mutatja 
be a szinház prózai egy üttese. AZ elő-
adás I. és 11. bemu alóbé rletbcn ke-
rül szinre. A Két ur szolgája csü-
törtökön este A- és klasszikus bérlet-
ben, szombaton pedig — a közbejött 
operaelőadás mirt)1 tisztviselői bélr-
le'ben kerül szinre. 

Pénteken este: Szöktetés a szerály-
ból. Pénteken este tartja meg a szin-
ház a következő operaelőadást, ami-
kor is Szöktetés a szerátyból cimü 
vigopera kerül szinre, melyben a fő-
szerepeket .Patnky Kálmán, Gvurko-
vics Mária. Szabó Ilonka, Kóréh End-
re és Kisbanlhy József éneklik. A Ri-
goletto előadására megváltott jfgVel 
erre az előadásra érvényesek. Aki 
megváltott jegyét nem akarja felhasz-
nálni, annak a pénztár a jeg.vet vlsz-
szacseréli. Az operaelőadás I. bemu-
'atóhérlptben van műsoron 

Öntőminta készítő 

aszta lost 
keresünk azonnali belépésre. 

KOKRON JÓZSEF ÉS FIAI 

Kötszövőárugyár, Hódmciö-
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Szeged sz. kir. város adóhivatalától. , 

18012—943. va. 
Tárgy: épület-átalakítási adóked-

vezményekre vonatkozó ren-
deletek hatályának meg-
hosszabbítása, 

H rdetm*ny 
Közhírré teszem, hogy a m. kir. 

pénzügyminiszter nr az épületátalaki-
tásSal kapcsolatban engedélyezhető 
adókedvezményekről szóló 140.000— 
1940. VII. P M. számú, valamint a 
légoltalmi szükségóvótaelyek léltesité-
sével kapcsolatosan engedélyezhető 
adókedvezménvekről szóló 114500-
1941. VII. P. M. számit rendelet hatá-
lyát 1943. évi december hó 31. napjáig 
meghosszabbította. 

Szeged, 1943. évi március 21. 
Vitéz dr. Szabó Géza tntiársbrtk, 

a városi adóhivatal vezetője 


