_ A. Tömörkény irodalmi K8r felOÉEMAGYABORSZAG
olvasó estje. Szombaton este rendezte
V A S A R N A P, 1913 m á j n s 9.
meg a Tömörkény Irodalmi Kör felolvasó estjét az egyetem auditórium
maximumában. Az irodalmi est műsoJCOZH£TiB£A.
rát dr. B e l l e Ferenc alelnöK beve- Mindennemű áruk feladásának, érkezésének továbbítása, költöztetés, bútorzető beszéde nyitotta meg, majd dr. szállítás H á z t ó i - H á z i g torgalomban, a leg;utányosabb és leggyorsabb
O r t u t a y Gyuláné, az irodalmi kör szállítás módszer.
budapesti tagja szavalt saját költeméA házi kozmetikáról
nyeiből. Különösen a hazafias tárgyú
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mindig az ujabb és ujabb
és a falusi hangulatot idéző versei
voltak kedvesek és találtak sikerre. A múlt héten született 21 fiu és 26 leány. Gcrgelyné Jókai-utca 4. szám alatti kozmetikai eljárások érdeklik, amekitűnő előadómüvésznő Némedy Gyula Elhaltak: Terhes Józset 80, özv. Csá- lakos bejelentette a rendőrségen, hogy lyek kétségtelenül eredményesek, de
költeményeiből is szavalt ráadásként. nyi Imréné 50, özv. Fülöp Miliályué 76, zárt padlásáról, lakattal lezárt ládájá- némelykor szükség van a házi kozmeForgács István festőművész, főiskolai özv. Csáki Ferencné 78, Krizsán Anna ból egy szürke tavaszi női kabátot is- tika kipróbált módszereire is. A házi
tanár >A korszerű művésze*« cimü 49, Sax Ferenc 83, Lakatos László 16, meretlen tettes ellopott. Karácsonyi kozmetikát kevesen használják, egyelőadásával tartotta meg székfoglaló- özv. Szckula Ernöne 83 özv. Temes- Sándor cipökereskedő Tisza Lajos- részt mert túlságosan egyszerű, tehát
ját. Hangoztatta, bogy korunk művészi vári Istvánné 83, Farkas György 32, körúti üzletébe ismeretlen tettes szom- nem imponál, másrészt pedig hanyag'
törekvéseit stílustalannak szokták ne- Kozinka János 21, Zsótér Piroska 20 baton a déli ebédszünet ideje alatt be- ságbóL Nem a mindennapi arcápotásvezni, ám egyre inkább kialakul ko- hónapos, Forgó Lajos 58, Schreiber tört és a házipénztárból 700 pengő ról van szó, hanem néhány kipróbált
runk művészi stilusa. Vetített képek- Sándorné 64, Simonári Jánosné 68, készpérzt, a fogasról pedig egy 600 eliárásról.
kel kisért előadásában az individualis- Bója Ignácné 60, Tó h Terézia 14. Al- pengőt érő vadona'uj felöltőt ellopott.
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arckikészités
ta és kollektív művészeti irányokat bert Péterné 54, Csóti Lajos 42. Kucs- A rendőrség bünügyi osztálya ezzel az előtt a szemeket pár percig langyos
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mutatta be s a kollektív irányú, optiteába mártott vattával borogatni. Ilyen
mista művészeti törekvéseknek jósolt Henrik 70, Jenei Vince 26, Czauner az üzlettulajdonosok figyelmét arra, szemborogatás ajánlatos az esti arcVincze
69,
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nagy jövőt. A nagy tetszéssel fogadott
kikészités előtt is, a különbség csal
előadás után dr. Némedy Gyula szavalt Mihály 27, Törzsök Béla 2 év, Glück vasrolókat is, mert ezzel megakadá az. hogy ilyenkor a borogatást borLipótné
67.
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saját költeményeiből őszinte siker
vizzel kell végezni. Ez eltün'eti a szemellett A felolvasó est kiemelkedő zasságot kötöttek: Mészáros József és besurranását. — Kecskeméti József mekből a napi fáradtságot. A szempilprogrampontja dr. Kertész Lajos egye- Juhász Margit, Szakái István és Szél Szél-utca 63. szám alatti lakos bejelenlákat és szemöldököl egy erre a célra
temi éneklektor előadása volt, aki vé- pál Piroska, Ótoít Mihály és Bosnyák tette, hogy vikendházát ismeretlen tetVészült olajjal kissé zsírozzuk, amelyErzsébet.
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gigvezette a hallgatóságot az énekkarok életén, a kórus kifejlődésén és az Elemér Gyula és Graczól Gabriella, evőeszközöket és kerti szerszámokat től ugy a szempilla, mint a szemöldök
egy-, két-, három- és négyszólamuság Aradi Áron és Cuwara Anna, Ptin- loptak el 120 pengőt meghaladó ér- szép fényt kap.
Tudnunk kell milyen ltgyen a regkialakulásán. Az előadást az egyetemi ger István és Simon Franciska, Tó- tékben. A rendőrség valamennyi ügygeli fürdő. Semmiesetre sem gyors leifjúság vegyeskara és a MAV Hazánk- szegi Antal és Kruszik Ilona, Varga ben megindította a nyomozást.
mosakodás és gyors törülközés. Fondalkör férfikara illusztrálta énekbeté- Ferenc és Vitusz Rozália, Péter Sántos, hogy a viz, amelyet kedvenc fCrtekkel. Egyszólamú Gregorián-kórust, dor és Hoffmann Mária, Máthé Fedősónkkal illatosítunk, ne legyen forKodály "Psalmus Hungaricus«-ának fő- renc és Mészáros Márta. Dobó Antal B á n á t i a k
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ró. A fürdő-só rendkívül fontos, nemtémáját, Lassus egyik kórusmüvét, Bár- és Batki Mária, Dobó ls'ván és TaMindazok, akiknek rokonaik, barátaik csak azért, mert kifinomitja a bőrt,
dos Lajos felvidéki népdalait és Ko- kács Julianna.
és jóismerőseik vannak Bánátban, az hanem mert illata felszívódik a pórudály legszebb három- és négyszólamú
— Szeged Árverési Csarnoka 1953
Yórusmüveit szólaltatták meg nagy május 20. és 21-én árverést tart, mely "UJ NÉP' cimü Újvidéken megjelenő sokba és a testnek kellemes illatot ad.
hatást keltve. Végül Gebbardi kánon- alkalommal az összes szegedi zálog- lap Bánáti Üzenetek rovatában üzenR. O.-né.
ját énekelte el a két kórus rendkívül házaknál 1913 március végéig lejárt hetnek számukra. Az »UJ NÉP* az
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nagy siker mellett. A jól sikerült fel- tételek kerülnek árverésre. Ajánlatos
olvasó est dr. Belle Ferenc zárósza- a lejárt tételeket kellő időben meg- magyarok ugvszólváp kivétel nélkül
olvasnak Küldje be üzenetét az »TTJ
vaival ért véget.
hosszabbítani, Az Árverési Csarnok NÉP* kiadóhivatalának. Újvidék. ErHormonos
magánosoktól máris elfogad vételi és zsébet-tér 5 és kérjen ingyenes mii•rcvizek, krémek, olajok, púderek.
— Kegyelmi lény. A főméi tóságu eladási megbizásokat. Az eladásra ketatvánvszámof.
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Szeplő elleni fényvédő
Kormányzó ur Jenei Ilona szegedi la- rülő szőnyegek, bútorok, porcellánedékosnak az árdrágítás vétsége miatt nyek naponkint délután fél 4-től 6-ig
Deiter o s z k a r n e
jogerősen kiszabott 2 hónapi fogház- a kiállítási csarnokban megtekinthekosmatikai Intézete, Szeged, Bngo.
büntetésének kitöltését kegyesen elen- tők. Igazgatóság.
nioe tér II, L em. Tel. 80-03. Aro*
gedte.
ápolás. Szépséghibák, szemölcsök,
— Asztalosok figyelmébe! Havi leszőrszálak végleges eltávolítása.
Fénykasaléa. Tanítványok ktképzómezszükséglet bejelentése legkésőbb
M.
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kedden estig az iparcsaraokban, HePátvőlgyi Lajos vendéglős ugy
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maga, mint az összes rokonság
HETI MŰSOR:
KOZMETIKAI ÜZENETEK:
nevében mély fájdalommal tu_ őrizetbe vettek egy négyiagu
Tanácstalan:
Nem lehel egyedül véVasárnap
délután:
Mária
főhadnagy
garázdálkodó társaságot
Szombatra
datja, hogy édesalyja,
gezni. Címére levél ment.
virradó éjszaka a Kossuth Lajos su- (Mérsékelt helyárak).
Vasárnap este: Mária főhadnagy.
Makó: Szőrszálakat nyomtalanul legáru on a rendőr csöndre intett egy
het eltávolítani.
botrányosan zajongó négytagú társaPartenscmáger Lalos
—ooo—
Előrizető: Lényeges a bőrbe Beságot, a hangos emberek azonban nefolyó hó 8-án elhalt. Temetése
masszírozandó gyógyszer megváiogakitámadtak a rendőrnek, aki szoronMa kétszer: Mária főhadnagy. Ma
tása, mert enéikül a masszírozás senf
gatott helyzetében kénytelen volt a
folyó bó 10-én délután 3 órakor
kétszer kerül szinre az idei szezon
mit sem ér.
kardját használni, hogy elháritsa a tálesz a belvárosi temető kupolálegnagyobb sikerű operettujdonsága, a
madást. Az egyik támadó, ifj. Tápéi
Mária
főhadnagy.
A
darab
érdekesséjából.
Nándor a fején megsebesült, mire a
ge, hogy a címszerepet ezut'al Nagy
Az engesztelő szentmise lelkitöbbiek szétfutottak, azonban még az
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Anna, a szegedi színtársulat kitűnő B
üdvéért 10-én reggel 8 órakor a
éjszaka folyamán valamennyiüket öszfiatal tagja játsza A délutáni előadás fényezett és festett hálószobák, ebédszefogták és őrizetbe vették a rendjezsuita templomban.
mérsékelt helyárakkal kerül szinre. lők, színes kombinált és konyhabútoörségen. A garázda társaság két tagJegyekről ajánlatos előre gondoskod- rok elsőrendű minőségben, olcsó iron.
A gyászoló család.
ja: Tápéi Nándor és ifj. Molnár János
Nagy raktár.
ni.
ellen hatósági közeg elleni erőszak
Hétfőn és kedden balettest. Héttőn B L A S K O V I C S - b u t o r ü x l e t
cimcn megindult az eljárás, egyelőre
Külön villamoskocsi a Dugonicsés kedden balettest lesz a Városi Színazonban a másik két előállított: Szöltérről fél 3 órakor.
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házban, amikor három teljes balett Tábor-utca 5.. az adóhivatal mellett.
lősi János és Szöilősi Mihály is a
kerül előadásra az Operaház elsővorendőrség őrizetében marad. Mind a
nalbeli szólótáncosaival és a tánckar- Értesítjük i. t. feleinket, hogy
négyen téglagyári munkások.
ral. Ottrubay Melinda, Harangozó Gyuék
la, Sallay Zoltán és Kőszegi Ferenc
—
Lopások.
Kracbtusz
Ferenc
AlsóGlück Lipót, valamint gyervárosi Feketeföldek 153. szám alat'i láncolják a táncjátékok főszerepeit. A
mekei Ila, Agn«s és Tibor fájlakosnak a Szeged: Kenderfonógyár zenekart Rajter Lajos és Fricsay Fedalomtól megtört sziweJ tudatbádogosmühelyében a ruhaszekrényben renc vezényli.
A hétfői előadás I. bemufatóbérletják. bogy forrón szeretett felefelakasztott kabátjából ismeretlen lettes ellopta a pénztárcáját 85 pengő ben megy, melyre már elfogytak az Tisza Lajos-köru-t 57. sz. alá (Koronasége, illetve édesanyjuk
készpénzzel és fontos személyi okmá- összes jegyek, de a nagy érdeklődés utca sarok) helyeztük át.
nyokkal. — Kuzslik Erzsébet Holló-ut- miatt ajánlatos a keddi előadás jeCZÉGÉLY ISTVÁN
ca 9. szám alatti lakos pénztárcájából gyeiről még a mai nap folyamán gondoskodni.
az egyik ujszegedi vendéglőben ismeKözraktár felvesz tárházi gyakorA keddre hirdetett Aimée tisztviseretlen tettes 60 pengőt kilopott. — Vász. Tardos Anna
lattal biró, kereskedelmi képzet'sárhelyi István Kishalom 120. szám lői bérleti előadása az opera-balett
atóvid szenvedés után elhunyt.
ségü, önállóságra törekvő
alatti lakos kabátzsebéből a marstóri vendégjátéka miatt elmarad és későbbi
Gyászolják még testvérei és kipiacon ismeretlen tettes kiemelte a időpontban tartja meg a szinház.
40 pengőt tartalmazó pénz'árcáját. —
terjedt rokonsága.
A jövő hét eseménye: Marica grófnő
Koszka Ilona Somogyitelep 22. szám Sz. Patkós Irmával a címszerepben.
Temetése folyó hó 9-én délalatti lakosnak az Aradi-utcai tejFelhívás a bérlőkhöz! A színházt
előtt 11 órakor lesz a cinleremcsarnok előtt hagyott
kerékpárjáról igazgatósága kéri mindazokat a bérlöbőL
ismeretlen tettes ellopta egy kosárba ket, akik még valamilven összeggel j Ajánlatok életleirással, képzettség,
megjelölésével
rejtett pénztárcáját, amelyben élelmi- há'ralékban vannak, hogv az elmaradt! gyakorlat, igény
Részvétlátogatások
mellőzését
•Közraktár* jeligére a kiadóhivaszerjegyei
voltak.
Valamennyi
ügyben
kérjük.
! részleteket miolőbb
bc a szin
talhoz.
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S ^ j megindult a nyomozás.
Ibáz élővé eJi pénztáránál

MAV. árufelvéteti iroda

Mérey-utca 12. Telefon 4 8 - 2 6 .
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