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— A város nem veszi át a háztartás-
beli nők otthonát. A háztartásbeli alkalma-
zottak otthonának felállításáról már régeb-
ben tárgyalt a tanács. A háztartásbeliek szak-
szervezete állított már .{el ilyen otthont, ahol 
í ok 1 a Ikozásnél kii 1 ie k n ek adnának ideiglenes 
elhelyezést .addig, amíg álláshoz jutnak. A 
helyiség a Margit-utcában van s egyelőre 
tizenöt ágyra van berendezve. Fönntartása 
sokba kerül s a szakszervezet nern bírja el a 
költségeket. Ezért ikérte a várost a különben 
is szükséges intézmény átvételére, amely 
pótolná a megbízhatatlan cselédszerző inté-
zeteket. A tanács nam veszi át az intézményt, 
mert kicsinynek tartja s ehhez képest arány-
talanul nagyoknak a kiadásait. 

— Menetrendváltozások a szabadkai 
vonalon. Szabadkáról jelentik : Szerdától kezdve 
fontom változások állottak be a vasúti menet-
rendben. Zentára és Cservenka felé a direkt 
forgalom megszűnt. Zenfára csak Horgoson 
át lehet utazni, de itt sem minden nap, hanem 
e hónapban páratlan, a jövő hónapban páros 
papokon. Ez a vonat indul Szabadkáról a 
fentiek szerint minden másodnap reggel 6 
órakor, amely Horgoson át Zenta-Ujvidékig 
közlekedik. A rendes közvetlen újvidéki sze_ 
mélyvonat indul Szabadkáról délelőtt 10 óra-
kor érkezik Szabadkára naponként déli 12 
órakor. Zombor felé nincs személyvonat, csu-
pán evpress, melyen polgári egyének és ka-
tonák egyaránt utazhatnak. Az •cxnressvon'a-
fok menetidejében változás nem állott be. A 
bátiáfjzéki vonalon nincs változás, naponként 
egy vonatpár közlekedik. 

— A városi gőzfürdő elsején tudvalevően 
megnyílik. Az árakat fölemelték, amit a szén-
drágjjsággal és a magasabb üzenni költséggel 
indokolnak. Most a dörzsölök és tyuksze n-
vágők is arra kértéV a tauűc-ot. ihogy föl-
enülhessék a díjszabásúkat. két koronára, A 

ni:V;s teljesíti a kérelmet. Fürdés, 
és tvtikszemvágás most összesen 10 korona 
SOJillér lesz. Csekélység! 

— Táncv??sgabél Fényes műsorral tarkí-
tott. szé(ji hál lesz min kösd másodnapján.. jú-
nius hő 9-én á Ti«za-szólló nagytermében. 
Diószegjék tartják mindéi! tekintetben sike-
rültnek Ígérkező táncvizsstfjukát 5 5r;ti kez-
dette', reggeli 1 ó"áig. Mivel jegyek csak 
korlátolt s/ámban lesznek kiadva, aiánlat.os 
•y/.t minél előM> beszerezni. Marstér 9. 1. eme-
let A zénét Károlyi Árpád zenekara szolgál-
tatja. Uj tanfolyamra, amely junius 11 -én 
kezdődik, .ielenkezni már lehet. 

— A wyermekrafziskola junius 3-án nyílik 
meg Újszegeden a'HoltzfeHéle villában (Fő-
fasor M.) Beiratkozás Zoltán-utca 13. szám 
alatt, délután 2—4-íg. 

— Dr. Sauerwald Bálint nyug. első osz-
tályú főtőrzsórvós, volt korházi orvos., orvosi 

'működését megkezdte Tisza Lajos-körut 70. 
I. em. Rendel délelőtt 9—11 óráig. 

— .% szeged5 képző- és iparművészek 
kiállítása nyitva délelőtt 10-től l-ig és délután 
3-tól 6-ig. 

— Angol nyelvkurzus kitűnő módszerrel. 
Jelentkezés naponta délután 3—6-ig Teleki-
utca 1. I. emelet jobbra. 1. szám . 
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Szombaton és vasárnap 

Katoíiaszereletii 
Tragédia 3 felvonásban, Henny Portén a főszerepben 

A házasulandó fiatalember 
Kitűnő vígjáték 2 felvonásban. 

A boszorkány csókja 
Szines kép 

| t íőadások köznapokon d. u. 6 és fél 8 
vasárnál d. H; 2, fél 4, 5, Vs 7 és 8. 

— Dr. Bedö Imre gyermekoxvos rendelőjét 
Kigyó-utca 1. (KeletLpalota) I. emelet he-
lyezte át. Rendel délután 2—4. Telefon: 16— 
71. Lakás: Attila-utca 11. II. emelet. 

HETI MŰSOR : 
URÁNIA MŰSORA: 

Péntektől-vasárnapig': „Júdás" dráma 4 részben, a 
főszerepben Törzs Jenő. 

VASS-MOZI 'MŰSORA: 
Péntektől-vasárnapig „A szerelem szava" társadalmi 

dráma 4 felvonásban a főszerepben Henny Portén. 
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MÜSOMi 

Szombat: Ingyenélök, népszínmű. Idénybérlet, 
páratlan 95. 

Vasárnap délután: Tavasz, operett. 
Vasárnap este: Ingyenélők, népszínmű. "Bér-

letszünet 
"•Hétfő: Carmen, opera. Premierbérlet A) 10. 
iKedd: Velencei kalmár, szinmü. Idénybérlet, 

páros 96. 
Szerda : Velencei kai már. színmű. Idénybér-

let, páratlan 97. 
Csütörtök: Carmen, opera. PreniierhérJct- Ti) 

10. t Utolsó szám.) 
•Péntek: Ncbántsvirág ("Madame UitouoheK 

operett. Idénybérlet, páros 98. 
'Szombat: Déryné ifi'»*stontK színjáték. Idény-

bérlet, páratlan 99. 
Vasárnap délután: Elvált asszony, operett. 
Vasárnap este: Ocskay brigadéros, szinmü. 

Bérletszünet. 
Hét,fő délután: Ingyenélők, népszínmű. 
Hétfő e ste: Drótostól, operett. Bérletszünet. 

* Ka-narjazene-est. Tul a szezonon, má-
jus végi időben, amikor már a természet, mu-
zsikál, tartotta meg csütörtökön a Gábor An-
dorné. Ttavmer József, Kőnig Péter és dr. 
Kun Izidor-fele kvartét második koncert jé t 
A Tisza-terme nem telt meg teljesen, de a 
kamarazene igazi hívei jelen voltak, hógy a 

-legtísztultahb zenének élvezői lehessenek. A 
műsoron Molnár Antal érdékes kompozieó-
ja: a CLfliir vonósnégyes, BeethowenEs-dur 
zongora négyese (op. 16.) és Mozart: B-dur 
vonósnégyese szerepelt Pompás, készültséget 
bizonyító ö&sztanulásban játszott a kvarlet-
társaság, amelynek előadása egyre tisztul-
tabbnak, harmonikusabbnak mutatkozik. Kü-
lönösen Beethowent- .szólaltatták meg megér-
tést és elmélyedést bizonyító és stílus, érzé-
ket tamnsiló előadásban. A zongora szólamot 
Sqverwald Géza finoin kidolgozásban, mug_ 
lepően jó ritmus ér/ékkel játszotta. A kö-
zönség — érdem szerint lelkesen tapsolta 
a kvartét társaságot, amely nenícsak komo-
lyan és. telk'ilsmeretesím végzi vállalt felada-
tát, de a szépnek kultuszát hozzáértéssé] és 
termékenyítő hatással (erjeszti is. 

T e l e f o n 
8 0 7 . 

T e l e f o n 
808. 

tfiOZi. 

Szombaton és vasárnap 

drm. 4 felv. a főszerepben Penny Por tén . 

Előadások kezdete szombaton 6 és 8 ómkor. 
Vasárnap 2, léi 4, 5 fél 7 és fi órakor. 

* Déryné ifíasszonv. A szinházi iroda je-
lenti: Herezeg Ferenc klasszikus müve szom-
baton kerül színre. Étsy Emiliának a cím-
szerep a egkiválóbb alakítása. Zöldi, Bá-
nyai, IJti, Cserényi, Baróthy, Szilágyi, Lnsz._ 
ló, Hidvcghy, Kertéz és Solymossy kezesked-
nek mellette arról, hogy az előadás a kiváló 
magyar író nevéhez teljesen méltó lesz, 

* Hangverseny a tá r la ton. Pénteken dél-
után roppant érdeklődés mellett folyt le a 
tárlat vezetősége által rend s z r esi tett hang-
verseny, melynek közreműködői a legtelje-
sebb érdeklődés előidézésére alkálimasak és 
műsoruk is nívós volt, kivéve egy borsos ver_ 
set, amely kabaréizü és nem való irodalmi 
értékeket képviselő prosram keretébe. Juhász 
Ciynln csudás l írájának legpoow>ázóbb i-égv 
termekét olvasta föl, az Ocskay'-pár dalokat 
énekelt és a pódiumon is alván művészeknek 

:"'-"V''ltak, mint a színpadon, Belle Ferenc 
meleg tónussal játszót hegedűn, Hídvégi .Er-
nő és a felesége verseket .adott elő, mis- Uv-'t 
vári Andor Chopin és Thalherg müveit zon-
gorázta művészi hatással. Ungvári nemcsak 
hivatott művelőié, de igazi művésze a zongo-
rának, akit. önálló, képességeihez méltó mű-
sor keretében szeretnénk hallani, hihetőleg a 
•közönség is, amely intenzív tapsokkal hono-
rálta értékes és élvezetet szerző játékát. Sok 
taps jutott a többi szereplőknek is. különö-
sen Juhász Gyulának, az Ocskay-párnak és 
Belle Ferencnek. 

* A színházi k o d « hírei Páratlanul ér-
tékes és érdekes műsort állított Össze az. igaz. 
gatóság a-jövő hétre. A magyar és külföldi 
irodalom gyöngyeit tü-'fe ki előadásra a hét 
minden napjára. Az óriási sikert aratott 
Carmen nviitja meg hétfőn a sorozatot. O. 
II il bért, Ocskay, Miksa Ilona és Halmos Qy. 
kiváló együttesével. Bizet remeke még a csü-
törtöki napot foglalja le. Shakespeare érők 
életű Velencéi kalmár-ja kedd és szerdán 
kerül színre, Baróthy Józseffel Shylock sze-
repében. A színház ez' alkalommal Bacsanió 
szerepében Hidvéghy Ernő, a kolozsvári s/in 
ház volt hősszer elmését fellépteti, akit ven-
dégül szerződtetett az igazgatóság. A. többi 
főbb szerepek Étsy. Bányai. Abo-s, Kertész, 
Solymossy, László. Szilágyi, Bende, Mafúny 
és Domonkos kezeiben vannak. A Nébántsvi. 
rág legutóbbi előadását táblás ház tapsolta 
végig. Miután számtalan azoknak a száma, a 
kik nem élvezhették az előadást, de meg a 
franoia tisztikar egyenes kérésére is pénte-
ken megismétli a társulat H-rves bájjal teli 
operettjét. A címszereplő Knnossy FI la ez, al-
kalommal. a Jani-Juci krupién kiviil az ope-
rett még másik két dalát is francia szöveggel 
énekli. — Ocskay brigadéros címszerepében 
Almássy Endre lén fel vasárnap este hosz-
szabb pihenés után. A többi szerepek az elő-
ző előadások kitűnő szereplőinek kezében 
vannak. — Lehár Ferenc- Drótostót.ja pün-
kösd hétfőn kerül színre. Déry. Mi' .«•->. Ocs-
kay. Halmos. Solvmossy és Izsóvá] a főbb 
szerepekben. — Vasárnap délután az Elvált 
asszony operett, hétfő délután Vidor Pál lei -
tilno népszínműve, az Ingyenélők van műso-
ron. A jeb/ett összes előadásokra a? L számú 
péitzíái; árusí t ja a jegyek;!. 
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fflatjtjar Tüdoríí3;;«j«s Sziuhái. 
T e l e f o n 872, , T e l e f o n 8 7 2 
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Szombat, vasárnap 

A Phőnix-gyár kitűnő a lkotása 

drátna 4 részben, a főszerepben Ktamer 
Leopold, Német Julit ka, Törzs Jenő, 

Kiéri Lottó, Rétey L a j o •; és Kernen s Lajos 

Előadások köznapon 0 és 8, vasárnap 
2, fél 4, 5, fél 7 és 8 órakor. 


