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MŰSOR: 

KEDDEN: Szerelem, szinmti (Nagy Terus 
vendégfölléptóvel, a szerző konfeválá-
sával.) Páratlan egyharmados. 

SZERDÁN: Legénybucsu operett. Páros két-
harmadős. 

CSÜTÖRTÖKÖN: Josette kisasszony, a fele-
ségem, vígjáték (Nagy Terus vendég-
fölléptével.) Páratlan háromharnrados. 

PÉNTEKEN: Josette kisasszony, a felesé-
gem, vígjáték (Nagy Terus vendégföl-
léptével.) Páros egyharmados. 

SZOMBATON: Cigányprímás, aperett. 

A Szerelem szerzője Szegeden. A szín-
házi iroda jelenti: Barta ÜLajos, a nagy sikert 
aratott Szerelem cimíü szinirnü szerzője, ked-
den (Szegedre érkezik ós az előadást megelő-
zően konferálni fog a színpadon. 

Josette kisasszony. A színházi iroda je-
lenti: Gava.ult kitűnő négyfelvonásos vígjá-
téka, a. Josette kisasszony, a feleségem, ked-
ves alkalmat ad Nagy Terus nak arra, hogy 
megjelenlhessók régi közönsége előtt, amely 
szeretete számtalan jelével halmozta el min-
denkor. And rét, a vezető férfiszerepet Al-
mássy Endre játsza. Lendvai Lola (IMyrian-
na), -Cserén vi Adél (iDupresné), Vécsey Ilona, 
Lázár Mária, Körméndy (Theodore), (Szegő, 
Matány, Harsányi, László, Bogoz, Ungvári, 
Ihász, Tóth Béla vesznek még részt az elő-
adásban; 
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Felelős szerkesztő: Pásztor József. 
Kiadótulajdonos: Várnay L. 

Gyomor bajosok di-
csérik a Leinzinger-féle 
gyomorcsepp jó hatását, 
Üvegje 1 koronáért kap-
ható Leinzinger Gyula, 
gyógyszertári ban Szeged 

izzad va lamely test-
r é s z e ? Ugy használja s 
dr. Leinzinger-féle kipró-
bált szert. Üvegje 70 fü-
lérért kapható Leinzinger 
gyógyszertárában Szeged. 
Széchenyi-tér. 250 

Hajhullás, hajkorpa 
gyorsan eimuiik a Lein-
zinger-fele „C h i n a h a j-
t z e s z" által. Ara K 1-50 
Kapható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged 
Széchenyi-tér. 250 

H a j S s z O l é s e l l e n 
csákis az ártalmatlan Lein-
zinger-féle „Hajrestorer" 
használja. Ara 1 K 50 fül 
Kapható Leinzinger Gyufa 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 

Legjobb hajfestő az 
országosan elismert Lein-
zinger-féle. Ára 3 korona. 
Kapható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 25C 

Fájós fogára vegyen 
mieiöbb a hires Lei.izin-
ger-féle f o g c s e p p b ő . 
üvegje 70 fillérért kap-
ható Leinzinger Gyule 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchnyi-tér 250 

Telefon 1411. TELELŐM 1411. 

Szeged szab. kis*, város nyelviskolájának igaz-
gatósága (városi felsőkereskedelmi iskola) tisztelettel érte-
siti a város közönségét, hogy a nyelviskolában 

okféher hó folyamán 
uj raafluap, flömeí, Ipanila. angol, Olasz, tanfolyamokat szer-

veznek. Gyakorlati (társalgási módszer) HiS ISOpOffoHiiaíS kezdők 
és haladók felnőttek és gyermekek részére külön-külön. 

iFQdalml a nyelutanil, ouelsifanStűnül uizsgálaíra elOHéssitíí HurziisoH. 
Német levelezés tanfolyam. Modern és felOÖtteM IS ké-
nyelmes berendezés. — BGlPaftiOZM napOM d. e. 9—12, 

d. u. 3—s-lo- Tanítás naponHőnf 4—8-ls. 

idegen nyelvű fordítások és levelezések. 

Tanári Kap; Pogány Margit n. a., Paaperí Júzsetiiú, Rúzsa Endrúné, 

Heliirliii Margit li. a., Strlegl lázast, Kouáts Samu, dr. Gindensítimldt láoos. 

Az igazgatóság. 

A DELMAGYARORSZAG 
táviratai naponta olvashatók 

a Belvárosi-, Hass-, 
Korzó-, Royal- és 
Tisza-kávéházban. 
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Nyomatott: Várnay L. könyvnyomdájában. Szeged, Kárász-utca 9, 
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