KÖNYVET
minden magyar kézbe!

Megindult a tavaszi könyvidény!
CSATHÓ

KÁLMÁN)

Családfa
Nagy magyar nemzedék-regény
emberi sorsok és jellemek mérhetetlen
gazdagságával, mélységes emberismerettel, hatalmas társadalomtudományi,
politikai és történeti tudással s izigVérig magyar életszemlélettel. Két
hatalmas kötet. Ara 18 P Kötve 24 P.

Az erdélyi irodalom uj ertekel
LIGETI

ERNŐ

Noé galambja
A« erdélyi
konya. As
lyenszántó
Ara 9

fejedelemség tragikus alerdélyi hivatástudat métörténelmi
dokumentuma.
pengő, kötve 12 pengő

Uj .magyar írók eisö
FEHÉR

könyve!

TIBOR:

Drnyék az uton
Egy bűn történetét, ezt az érdekesés
egyéni témát dolgozta fel a fiatal,
tehetséges szerző ebben a finomszövésfl ,gazdag meséjü szerelmi regényben. Ara 6 pengő, kötve 8.60 pengő.
TOMBOR

TIBOR:

H v?r és vas költőié

— HárombőnapI fogházat kapott »
mozijegyüzér. Babacsik András szabósegéd, akit mint megírtuk, a detektívek jegyüzérkedésen tettenértek a Belvárosi Mozi előcsarnokában, szombaton állott dr. Újvári Tstván egyesbiró
elé. A beismerésben levő vádlottat
árdrágító visszaélés bűntettében mondotta ki a törvényszék bűnösnek, minthogy hasonló cselekményért már kétizben vo# büntetve vés tia'hónapi börtönre Ítélte. Az 'ítélet jogerős.
— Öngyilkos lett a Szállodában.
Elek Béla 42 éves kereskedősegéd, aki
Szegeden a Tavasz-utca 8. szám alatt
lakott, szombatra virradóra a nagyállomás melletti Európa-szálloda egyik
szobájában felakasztotta magát. Mire
rátaláltak, már halott volt. A kereskedősegéd gyógyíthatatlan betegsége
miatti elkeseredésében követte el végzetes tettét. Holttestét a tőrvényszéki
orvostani intézetbe szállították, ahol
felboncollák.
— Munkában a tolvajok. Siágl Teréz Polgár-utca 19 szám alatti lakos
bejelentette a rendőrségen, hogy ismeretlen tettes kifeszítette lakájának ablakát és azon át behatolva, lakásáról
1000 pengő értéket meghaladó ágyneműt és ruhaneműt ellopott. Krasznavölgvi Péter MAV-fékező Csaba-utca
33. s z á m alatt lakos fellelentésit
fett
ismeretlen tettes ellen, aki szobájából
80 pengőt érő Doxa zsebóráját ellopta. Koszta Antalné Népkertsor 12. szám
alatti lakos zsebéből szombaton délben
a Valéria-téri bnsplaeon
Ismeretlen
tettes kilopta a 62 pengőt tartalmazó
oénztáreáiát
Kevéssri utóbb upvanrsak a Valéria-téri hnsniaeon Vörös
Sándor nénzbeszedö HomoV-ntca 8.
szám alatti lakos tettenérte Berkes Mária srobadkai nőt. amikor Csánvl Ferencné zsphéből 16 pengőt tartalmazó
"énz'árcáiát kflorvta. A tefteérf tolvait
átadták az őrszemes rendőrnek, aki
előállította a kapitányságon, ahol őrirétbe vették Alapos a evanu. hogv
Koszta Antalné pénzt'áreátának ellopása ís az ő lelkiismeretét terheli.

eimfl művében D'Annunzio izgalmas
életét irói képességgel, fiatalos len_ Bútorozott szobát keresek két nő
dülettel, költői hévvel világitja meg. vészére Címeket Tömörkény-utca 21 e.
Ara 660 pengő, szép kötésben 9 P. "í-ös aftó alá kérek.

MAGYAR KLASSZIKUSOK — az
Uj Egyetemes Regénytár kötetei
TÖMÖRKÉNY

SZÍNHÁZ

ISTVÁN:

Gerendás szobákból

A színházi iroda közleményei

HETI MŰSOR:
A szegedi tanyavidék népét vonultatVasárnap délután: Mosoly országa
ja fel előttünk, a világirodalom egyik
legnagyobb elbeszélője. Ara
kötve (Mérsékelt helyárak).
Vasárnap es<e; Patyolatkisasszony.
6.60 pengő.
Hétfőn este: •
mosoly országa
LÖVIK
KAROLYI
(Munkáselőadás).
Kedden este: A mosoly orMága.
Szerdán este: Patyolatkisasszony,
Csütörtökön délután: A mosoly orA finomtollu iró és kiváló elbeszélő szága (Katonaelőadás).
Csütörtökön este: Patyolatkisaszlegszebb írásainak egyike ez . bűbájos szerelmi regény. Ára szép kötés- szony,
ben T pengő.
—°o°—
A mosoly országa nagy sikerére
A bibliofil könyvkiadás u< remekei való tekintettel a színház igazgatósága elhatározta, hogy továbbra is műsoron tartja Lehár halhatatlan zenéjü
operettjét, melyből ujabb előadássorozatot tart. Ma délután mérsékelt hely
árakkal,
holnap este munkáselöadás
KÁLLAI ERNŐ hatalmas monográban, kedden este rendes helyárakkal
fiája az ujabb magyar festészet egyik
és csütörtök délután ka'onaelőadásban
legjelentősebb mesteréről. A hatalmas
kerül szinre, mindenkor Radnóthy
album ára, 80 oldal ritka szépségű Éva és Madarász László felléptével a
képtáblával 35 pengő.
két főszerepben. A kivételesen
nagy
érdeklődésre való tekintettel az összes
előadásra jegyek már kaphatók a pénztárnál.
A szinház igazgatósága értesíti az
igen tisztelt bérlőket, hogy a PatyoSZABÓ LŐRINC költészetének válolatkisasszony sikere miatt ezen a hégatott remekei és 8ZALAY LAJOS,
ten nem tart bérleti előadást, hanem
a nagytehetségű fiatal grafikus párathelyette a Patyolatkisasszony folytatlan szépségű rajzsorozata. Az 1000
ja diadalmas előadássorozatát. A rendszámozott Példányban, a költő és a
kívül mulatságos zenés bohózat a ma
rajzolómüvész aláírásaival
ellátott
esti előadáson kívül még szerdán, csübibliofil kö'etnek ára művészi kötéstörtökön, pénteken és vasárnap este.
ben 20 pengő.
valamint vasárnap délután kerül szinre. Ez utóbbi alkalommal mérsékel'
Megtekinthetők minden könyvesbolt- helyárakkal. A Patvolatkisasszonv a
kittjnő
szereposztásában
ban. — Singer és Wolfner Irodalmi bemutató
megy, A Somlav Jülia vendégfelléptéI n teaest. kiadása..

N préda

Mednvánszkv

Tizenkét vers
Tizenkét rajz

vrt meghirdetett >Esküvő« előadásai
ilyenformán szerdán, csütörtökön, pénteken elmaradnak, illetve későbbi időpontban kerülnek műsorra.
Felhívás a bérlőkhöz. Az igazgatóság kéri azokat az igen tisztelt bérlőket, akik a szezonra szóló teljes bérleti összeget, illetve az utolsó (részleteket még nem fizették volna be, szíveskedjenek ezt megtenni.

ZENE
Fischer E d v i n
a szegedi fiharmorvkusolt
legközelebbi hanoversenyén
A szegedi filharmonikusok serényen
készülnek
legközelebbi
hangverse
nyükre, az ötödik bérleti hangverseny
re, amely április 11-én, vasárnap délelőtt lesz a színházban A műsornak
rendkívüli szenzációja lesz a világhírű
svájci zongoraművésznek, F i s c h e r
Edvin professzornak a közreműködése
A jelenkor egyik legnagyobb zongorajátékosa, az egész világon ünnepelt
nagy mester csak nemrég bővülte el
páratlan művészetével a budapesti közönséget, amely hangversenyénél kétszer egymásután megtöltötte a Vigadó
hatalmas termét Fischer
professzor
játékánál szinte szó szerint kell értelmezni, amikor azt mondjuk, hogy hallgatóságát megbűvöli, mert já'ékönak
legfőbb sajátosságául elsősorban éppen a rendkívüli
szuggesztivitását
hangsúlyozzák
az
előadásmódjáról
megjelent bőséges tanulmányok. Sokan
emiatt a megszállott játékstílusa miatt
nevezik a zongora újkori Paganinijének. Szegedi hangversenyét csakis azután vállalta, miután felvilágosították, hogy az itteni zenekart már Mengelberg is vezényelte, ami tökéletesen
megnyugtatta a zenekari kiséret kifogástalansága tekintetében. Beethoven
C-dur versenymüvét játsza a nagv
svájci művész a filharmonikusok kíséretével A zenekar műsorán szerepel ezenkívül még Beethoven Hetedik
szimfóniája és a legnagyobb zenekari
műsorszámok egyike, a Szegeden még
sohasem játszott Brahms-, Havdn-va
nációk. Brahmsnak ez a
csodálatos
remeke, amelyet egy Haydn-témára
irt, a legragyogóbb znekari hatások
és muzikális szépségek kincsestára, de
egyben a legigényesebb feladat, amelyre csakis a legnagyobb zenekari egvüttesek vállalkoznak. A hangversenyen,
amelyet F r i c s a y Serenc vezényel, a
jelek szerint ismét telt ház lesz,
—oOo—
1=) J5vő vasárnap lesz a SzEI vegyeskarának bemutatkozó hangversenye, A Szel negyven tagu énekkara
április 11-én. vasárnap este fél 7 órakor az egyetem dísztermében
dr.
Fröhlich Pál rektor magnificus fővédröksége alatt tartja bemutatkozó vegyeskari hangversenyét A szegedi
egyetemi énekkar a zenei közéletben
jelentős helyet foglal el. Érdeme az.
hogy magyar egyetemi viszonylatban
egyedülálló kórus, amely vegyeskar
Eredetileg tisztán férfiakhói áiló kó
rus volt, csak a közelmúltban alakult
át vegyeskarrá. Egészséges fejlődés
eredményének tartjuk, hogy az énekkar a női énekeseket is bevonhatta. A
kórus tagjai nem hivatásos énekesek
— orvosok, bölcsészek, vegyészek —,
inkább a maguk és a zenekedvelő kő
zönség szórakoztatására énekelnek. A
zenei irodalom legremekebb népi és
klasszikus darabjai szerepelnek műsorukon. Mostani fellépésükkor Bach.
Bartók, Bárdos, Demény. Erkel, Friderici. Kodály. Lassns. Liszt karmflveiböl adnak elő. Kíváncsian várjuk
hogy Kertész Lajos karnagynak bogvan sikerült átszerveznie sok nagv
kfil- és belföldi sikert megér* énekkarát a modern vegyeskari kórusmüvé
szet követelményeinek
megfelelően
Szegedi szereplésük
ntán
április
13-án a rádióban énekelnek és hu«vé'
után Kolozsváron adnak hangverseny;
az egyetemi énekesek.
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arovizek, krémek, olajok, púderek.
Szeplő ettem fényvédő * terek. *

Reiler dsiMrie

ke—II>ni intézete, Őseged,
nlaa tár 11, L etn. T®L S6ttUL AroápolAz Szépséghibák, azsariMeeök,
azőraaUnk végleges sRAvelttAs*. I
Tanítványok kiképző- \
ALmA *-Á.rHmfti mn Jitm-in~r «
UttSO DWf'TOVl' VJUtBBWW^ - Jr

KOZMETIKA
A

végleges

szőtteieniiesrói

(Folytatás.)
Azok az eljárások, amelyekkel ma
tökéletesen és véglegesen, maradandó
nyomok nélkül a szőrszálakat kiirthatjuk, azon alapszanak, hogy minden
egyes szőrszál papilláját, gyökerét
elektromos árammal roncsolunk el
külön-külön a hajcsatornán (szőrtüszön) Jól bevezetett elektromos tűk
segélyével és pedig
egyenárammal:
elektrolitikus uton vagy magasfrekvenciáju váltóárammal:
diatermiás
uton. Ezen eljárások mindegyikével
tökéletesen tudjuk korrigálni a természet tévedéseit, még pedig akkor he-«
lyesen és tökéletesen, ha megfelelő
helyen a megfelelő eljárást pontosan
alkalmaztuk.
Tudnia kell ma minden nőnek, aki
e szépséghibában szenved, hogy sem
csipesszel a szálakat kihúzogatni, sem
beretvát, ollót vagy depilatorokat
(szőrvesztő
szereket)
alkalmaznia,
mert azok eredményre nem vezetnek,
viszont a megfelelő elektromos eljárások fájdalmatlanok, végleges, tökéletes és igyors eredményt adnak és *
kezelések maguk után nyomot nem
hagynak.
R. O.-né
KOZMETIKÁT ÜZENETEK:
Tanácstalan: Mutassa meg előbb
háziorvosának.
i
Előfizető leánya, 18: Az arcmosásnál a hideg víz használata ne szivacsosai történjen, hanem kézzel, vagy;
puha kendővel. A szappan megválasztása is fontos, de a bőr természetének megfelelően kell a víz hatását fokoznia.

Az új

50-ik

msgyar királyi

o s z t á l y sorssáiák
iaiewerue mraiian cseiyeket nyiiii,
mert egy sorjeggyel szerencsés
esetben nyerhető:

700.000
pengő

J u t a l o m :

400.000 P

F ő n y e r e m é n y e fci

300.000 P
100.000 P
70.000 P

60.000 P
2 X 50.000 P
2 X 40.000 P
továbbá

30.000 P.
16 a 20.000 P.
27 a 10.000 P. 8fo SÜL

Összesen: 10,810.000 pengő.
Az első oszt. sorsjegyek hivatalos

Nyolcad _ Negyed

Fél

ára:

_ E t ész

3.50 pengő 7 pengő 14 pengő 28 pengő
Sorsjegy az összes főelirusitóknál kapható!
Minden számnak egyenlő esélye van!
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