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— Megölte a füst. Szerics Miklósné Tejes 
Lilin hétfőn reggel fél 9 órakor eltávozott 
Z/kány-utca 36. szám alatti lakásáról vásá-
rolni. Gyermekeit, a 4 éves Mariskát és a 2 
éves Irént odahaza hagyta lakásán, az ajtót 
peclig bezárta rájuk. Távozása előtt, hogy a 
gyermekek meg ne fázzanak, befűtötte a tűz-
helyet. Mikor egynegyed 10 órakor hazatért 
a lakására, sürü füst fogadta. A szerencsét-
len anya ijedten szólítgattál gyermekelit, 
azok azonban nem feleltek. A padlón találta 
őket eszméletlen állapotban. A gyorsan hí-
vott mentőknek méig sikerült a nagyobb le-
ányt eszméletre tériteni, a kisebb azonban 
meglfult a füstben. A rendőrség megindította 
a nyomozást, hogy a szerencsétlen anyát 
mennyiben terheli felelősség gyermeke halá-
láért. Szeriicsnének a féltje hadhaivomult ós 
jelenleg is katonai szolgálatot teljesit. 

— Leszállított (karácsonyi) árban: Leg-
újabb kész női kabátok, szövet, bársony, 
plüss és perzsából, bundák, szőrmeáruk, 
blúzok, aljak stb. Mérték szerint készülnek: 
divat kabátok, kosztümök, toülettek stb. 
mérsékelt árban. Reményiné Feldmann Sári 
női divatháza és divatszalon, Szeged főposta 
mellett. 

— Molnár Ferenc világhírű szinmüve, A 
farkas szerdán kerül szinre utoljára. A far-
kas az eddig produkált magyar filmek közül 
kétségkívül a legkiválóbb. A farkasban a 
legkiválóbb művészek és művésznők szerepel-
nek, igy dr. Kelément Somlay Artúr, a Nem-
zeti Színház művésze, a feleségét Gombaszögi 
Frida, Szabót pedig Várkonyi Mihály ját-
sza. A kisérő műsor keretéhen Károly király 
megkoronázása is látható. A magyar filmek 
dominálják tehát ezt a hetet, amelynél siker 
riiltebbet még nem láttunk moziban. 

— Asta Nielsen szenzációs uj szerepében 

A szerelem bolondja öt felvonásos, újszerű, 
izgalmas drámában szerdán és csütörtökön 
lép fel az Urániában. Asta Nielsen a legkivá-
lóbb fihhmiüvésznőiink közül való és nagy-
szerű művészetét a moziközönség már jól is-
meri. 

Tanul junk idegen nyelveket a Városi 
nyelviskolában. Telefon 14—11. 

Kel le r ÁrminsSjaS^müheiye", 
Szeged Széchenyi-tér 8. Telefon 363. 

Irógépszalag-szénpapir s az összes keltékek, 
használt írógépek á l landóan raktáron. Vidéki 

rendeléseket aznap intéztetnek el. 
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éttermében hústalan napok kivételével minden 

5 időben kitűnő 

E r d é l y i f a t á n y é r o s 
kapható. — A Szegedre érkező és elutazó 

közönség részére kényelmesen brendezett szo-

bák. — Mérsékelt árak. — Pontos kiszolgálás. • 

Szaimásy Mihály " 
vendéglős. 
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Kárpitos és diszifö 
Kertész Sándor 

Szeged, Feketesas- és Kigyó-u. sarok. 
Az alföld legnagyobb kárpitos áruháza. 

Dus választék, szolid árak. 

M o H jutányosán Ós ízléssel HtiszDIneH. 
Telefon: 1576. 

DÉLMAGYAROBSZAG 

SZÍNHÁZ 
MŰVÉSZET 

0000 

MŰSOR: 

SZERDÁN: Mágnás Miska. Páros kétharma-
dos. 

CSÜTÖBÍTÖiKÖN: Először Farsang. Szinmü. 
Páratlan hárombarmados. 

PÉNTEKEN: Farsang, Szinmü. Páros egy-
harmados. 

SZOMBATON d. u.: Leányvásár. 
ESTE: Farsang. Szinmü. Páratlan kéthar-

mados. 
VASABNAP d. u.: Király házasodik. 
ElSTE: A csokoládé katona. Operett. Páro» 

háromharmados. 
' : 

Szilveszter esti előadások. Vidám han-
gulatban folyt le a színház Szilveszter esti 
előadása. A nézőtér rogyásig telve és a közön-
ség hálásaol honorált mindent, amit a sze-
replők — elkészültön ésr jó kedvvel — pro-
dukáltak. A műsor ügyes volt és bőséges; 
apró tréfák, dalok, szavalatok, tánickettiősök 
váltakoztak, csak a kacaj;, a taps volt állandó. 
Az előadásban részt vett a társulat vala-
mennyi tagja és mindenki igyekezett, hogy 
a lehető legjobbat nyújtsa és hogy a közön-
ség az évzáró produkcióban megtalálja a kel-
lemes szóra kozását. Taps, uj rázás, kihívás 
akadt bőségesein, amik alkalmasak voltak 
arra, hogy az előadókat jó ked'vre hangolják. 
A társulat a Tisza-szállóba rí is tartott elő-
adást, majdnem azonos műsorral, mint a szín-
háziban. A Tisza-szállóban is került közönség 
és az elismerésből bőségesen elegendő. A 
Korzó-mozi Szilveszter esti előadását fővá-
rosi szereplők szolgáltatták. A tágas nézőtér 
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itt is zsúfolásig telve volt. A jó kedvről kü-
lönösen Sarkadi Aladár gondoskodott, aki 
apró tréfákat adott elő elmésen, jóiaüen, 
majd bemutatott egy ripacs opera-előadást 
Eruyei Auréliáival együtt, ami állandó de-
rültségben tartotta a publikumot. Kurucz 
János, az országosan ismert dalitró két érté-
kes alkotását adta elő, a saját kísérete mel-
lett. Egy vidám és egy szomorú dalt, mind-
kettőnek érvényre emelve a hangulatát. So-
kat ós szeretettel tapsolták. Pécsi Erzsi a 
„Pillangó kisasszony" áriáját, Bizet „Pasto-
ralá'-jót, majd operett- és kabarédalokat éne-
kelt roppant tetszés mellett. Kellemes, szépen 
esengő hangja van a fiatal énekesnőnek, elő-
adása iskolázottságra valló, megjelenése is 
megnyerő, rokonszenves, szemnek tetszetős. 
Nagyon meleg és kedvező fogadtatásra talált. 
Érthető érdeklődés előzte meg Pallai Anná-
nak, az Operaház primaballerinájának a tán-
cát. A „Sába királynő" cimü operából a 
„Méh"-táncot, majd a „Trobadour" operáiból 
a „Kártya-jelenet"-et adta elő magasrendű' 
művészettel. Pallai Anna nem az olasz iskolai 
követője, művészete az orosz táncosnők pro-
duktumaira emlékeztető, amikben tudvalevő-
leg nem az a lényeg, hogy zenei ritmusra fes-
senek, de hogy plasztikus mozdulatokkal a 
ballett-tárgy tartalmát magyarázzák. Csupa 
invenció a művésznő, akitől távol áll minden, 
ami sablon1, akinek dementuma a tánc, nem 
mert ez a foglalkozása, de mert neki a tánc 
gyönyörűség. Az ő ritmikus, magasrendű, 
egyben művészi tánca a közönségnek is az, 
amely a legteljesebb elismeréssel honorálta 
produkciójának kiválóságát és szépségeit. A' 
konferáló tisztet Tamás Rezső töltötte be, a 
tőle már megszokott jóizüséggel és elmésség-

giel. 

Farsang. A szinházi iroda jelenti: A szín-
ház e heti eseménye kétség kivül a Farsang-
nak Molnár Ferenc uj színmüvének bemuta-
tója csütörtökön. A/, uj Molnár-darab két fő 
szerepét Gömöri Vilma és Körmendi Kálmán 
játsza. Gömöri Vilmának nehéz, de hálás 
szerepében ujabb alkalma nyilik művészi te-
hetségének fényes bizonyitékát szolgáltatni. 
Pesten farsangoló vidéki uriasszonyt játszik, 
akinek egy báli éj izzó levegőjében támadt 
romantikus kalandjáról szól a darab. Part-
nere Körmendi Kálmán, aki őrülten szerel-
mes a szép vidéki asszonykába és a kettőjük 
közti párjelenetek a darab legszebb és leg-
hatásosabb részei. Az igazgatóság tetsze-
tős kiállításban hozza szinre Molnár uj da-
rabját, melytől az idei évad egyik legna-
gyobb sikerét várja. 

Raspufint meggyilkolták. 
Bécs, január 2. Géniből jelentik a Neue 

Treie Préssé-nek: Rasputint, a cári udvar 

hírhedt szerzetesét — mint Stockholmból 

érkezett pétervári távirat jelenti — az orosz 

{óvárosban meggyilkolták. A pétervári rend-

őrség titkolja a gyilkosság körülményeit és 

csak annyit lehetett megtudni, Ihogy egy 

orosz arisztokrata ölette még Rasputint. Más 

verzió szerint a gyilkosság értelmi szerzőjét 

még csak nyomozzák és csupán gyanítják, 

hogy az orosz főnemesség egy fiatal tagja 

tétette el láb alól Rasputint. 

Felelős szerkesztő: Pásztor József. 

Kiadótulajdonos: Várnay L. 
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Szerdán és csütörtökön, 

január 3-án és 4-én. 

Asta Nielsen 
szenzációs uj szerepben. 

A szerelem 
bolondja. 

Dráma 5 felvonásban. 

Előadások 5, 7 és 9 órakor. 
Gyermekjegyek csak az el-

ső előadásra érvényesek. 

W s i H s i M l ! 
I s k o l a h e g e d ü k b e n , valamint az ösz-

szes hangszerekben és alkatrészekben 

Babós Sándor hITieG
 élzí>f' 

Iskola-utca 8. — Szolid árak. 


