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vajjo.n ebben az évben egyáltalán -köteleseik-e 
eu korrépá t termel 11 i. 

— A sikkasztással vádolt kovácsmester. 
Kenéz Laijos hódmezővásárhelyi kovácsmes-
ter csődbe jutott. A hitelezők elől állítólag 
különböző tárgyakat elrejtett és ezeket el-
adogatta. i-Sikkasztás .miatt indult meg ellene 
az eljárás, de -miután a vádbeli cselekmény 
11011 nyert 'Leigazolást, .ugy a töívvnyszkk 
In-ínt a sze@ec|i Ítélőtábla, amely /szerdán 
foglalkozott a Jcovácsniester ügyével, fel-
mentő ítéletet hozott. 

— Tanuljunk idegen nyelveket a V á r o s i 
Nyelviskolában. Telefon 14—11. 

Ú R H Ö L G Y E K F I G Y E L M É B E ! 

Tisztelettel értesitem nagyra-
becsült vevőimet és az összes 
úrhölgyeket, hogy divatujdon-
sagaim ós legelegánsabb model-
jeim megérkeztek. A legolcsóbb 
mai árak és a legmesszebbmenő 

figyelmes kiszolgálás. 
Tisztelettel 

Z S O L N A Y I S T V Á N . 
női ruliaezalontuiajdonos Szeged, Széchenyi-tér 9. sz. 

a Korzó-mozi fölött. 

IJEVEIEK AZ ELET MÖGÜL 
ré-

ti! februári közgyűlés leszavazta a janu-
ári közgyűlést. A januári közgyűlés felosz-
latta a hatósági zöldségek boltját, a februári 
— visszaállította. A közgyűlési határozatok 
dáiig srim voltak valami nagy, iniindentlelküz-
c'ő batakimmal felruházva, de ha más nem, a 
közgyűlés respektálta őket. A .februári köz-
gyűlés kimondotta, hegy ezentúl ő sem köti 
magát a .saját határozataihoz, hanem, lia 
irtőközilren ugy fordul a diclgok járása, sto-
pén leszavazza yn aga magát.. Utóvégre: .nin-
csen atbain f-fmniui szégytlnd 'való: ez a tökéle-
tesedés ut ja . . . Igaz, -monrlh-8-tná valaki: 
igaz, hogy a januári közgyűlés is fentart-
hatta volna a hatósági zöldségek boltját, ha 
egy kissé .jobban akart volna körülptzni és 
gondolkozni, ide ki az ördög akar gondol-
kozni, amikor egyszerű szavazással is el le-
het intézni a dolgok sorát. És, ha időközben 
másiképen fordulnak a dolgok, azaz: tévedés: 
nem is kell másképen fordul 11 iok a dolgok-
nak,.(hiszen a viszonyok január óta sem vál-
toztak), azért van havonként közgyűlés, 
hogy az előző havi Ihatározatokat lm túl.von 
kivül lehessen helyezni. 

A hatósági zárclem.mrl baj von. .inert 
konkurrereiája akadt é's a rendőrfőkapi-
tány erélyes intézkedésekkel igyekszik jó-
utra terelni a polgári e-i kölesüket. -Erélyes 
kézzel söpri a főkapitány az utcáról az — 
ePiherszeiinetet, ,A söprűne-k aréonban van r.gy 
nagy hibája, hogy eisak azt söpri el, alki, 
vagy ami beleakad. lAnni -bele akar akadni. 
Az ember szinte látja, hogy a söprii szálai 
között, hogyan bújnak el a magukat elsöp-
retni neon akaró elemek. -A söprű netk bygi-
enés söprés volna a célja és az a baj. hogy 

— morális söpréssé alakul át, pedig az er-
kölcsök megtisztításához nem elég a — söp-
rő. íAhhoz ejjyéb is kell, például: morál. -Mo-
rál pedig mindaddig nem lesz, amig ugyan-
azért a büntetendő cselekményért, melyet 
ketten: a férfi és a nő együttesen követnek 
el, csak a nőt büntetik, a férfi nevetve gyújt 
cigarettára és (fütyörészve áll adá-bb a szalu-
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Csütörtökön 

Szenzációs két sláger! 

Nordisk sláger 3 felvonásban. 

Nagy dráma 4 felvonásban. 

Valamint az uj kisérő 
műsor. -

Előadások 5, 7 és 9 órakor. 

táló rendőrök scafala közt. Mert, ha a főka-
pitány igazi hygiénós söprést akar, n-e en-
gedje megbújni a söprű szálai között a sely-
met, a ta-ftot, a Ikifésült 'férifi-t, annteJ-yek ép-
ugy terjesztői a venerifcua betegségeknek, 
mint azok, akiket el zárásra és kóilház-baii-
•taitiásra ítél a rendőribbé. - ] - j 

Dr. Lesbius. 

Ór iás i re j té ly 
az Urániában. 

Kérem a további hirdetéseket 
— figyelni. 

w 

SZÍNHÁZ 
MŰVÉSZET 

oooo 

SZÍNHÁZI MŰSOR: 

CSÜTÖRTÖK: A -kisasszony férje, játék. 
Pá-ros. 

SZOMBAT: Végre egyedül, regényes 
nagy operett. IBeannta-tő. Pá-ros. 

V A S Á R N A P d. u.: Ártatlan Zs-uzík 
operett. 

ESTE: Végre egyedül, regényes n-agS 
O'pereítit. Páratlan. 

Szlbill. A magyar operettek állják a ver-
-V-eny t a külföldiekkel. Ső,t 'ami jelentős siker 
volt az- utóbbi esztendőkben az operettek te-
rén, azt magvar operettek aratták. Ezek közé 
tartozik lacobi Viktor SzibilHe is, 'amelvnek 
mai előadása keretében feiezte be három es-
tére terjedt vendégszereplését Tisza Karola-
Ma már megtelt a nézőtér .és a közönség ma 
ís érdeklődéssel kísérte a vendég formásán 
és kelleirnrie.1 fle.itett táncait, egyre tapsolta 
és njráztatta is. Tisza K-a-robinak a 'tánca ma; 
-.gyarázza meg sikerének a titkát, a tánc az 0 
terrénuma és a tánc terén nvilnak számára -a 
siker virágai. Elemében v-olt a -bucsu alkal-
mával. ..emelkedett" hangul a Wall táncolt ós 
,hd Szibill egvéniségéböl nrtnvit mutatott 'voj-
11a. mint a selyem aisióiábó-l, nagv -sikerről 
számolhatnánk te. Az előadás 'a Jobbak köz-
tTtozo'tt. Solymoissv Sándor eretlménvesrti 
gondoskodott a vrdám-ságról. Sümegi öelön 
szépen énekelte a nagyherceg áriáit, OcsbMj 
Kornél pedig teljes élvezetet szerzett Hisztah 
csengő tenorjával, -könnved éneké-ve'! és a vj* 
ctóken -szokatlan zermfi képzettségével 'a k°' 
zörsegnek. .Értékes feladatok megoldás-ára 
alkalma-s az ő hangja 'és '-énektudása. 
hí nem használják -ki érdeme szeri te. Pe.di -
a- színháznál mostanában ugyancs'ak iigv-e'' 
nek a haszonra. 

Végre egyedül. A színházi iroda jelenti-
Naponta folynak a próbák már teljes z011]* 
karral a szin-padon Ferenci rendező és Pad10 

karnagy veretc'.re mellett Lehár poetik1 , 
operettjeiből, inch'nek bemutatója az 
éVaá egyik számottevő eseménye lesz. TP 
bár volt az, aki először hangoztatta az oP® 
rett Teformíjét és ugylátszik, ebiben a i® 3 ' ^ 
ben akarta -bebizonyitani ebbeli t értve111 

belyeseégét. Mig az első és harmadik folj^j 
náshan a könnyű operetten uzsikának h" 
a második 'felvonásban komoly opera st.ib'-

sá'val 'alkar imp-onálni. A Végre egyedül ^ 

Bég kivül Leibár egyik legszebb és l e f f 8 ^ 
mottovőbb munkája. A főiblb szerepeke1 

, • ncs-
órd ekés újdonságban -Hilbert, Kohari, 
kay, 'Miklósi, Matány és Iliász ját-szák. 


