
Szeged, 1924 február 29. S Z E O F D 

Folyó évi máreius hó 2-ás, vasárnap délelőtt 
fél 11 órakor 

dr. Csengery János 
egyetemi tanár előadása két szakaszban: 

I. Görögország műemlékei, 
II. Firenze és Venezia mü-

. emlékei 
veti'ett képekkel a BELVÁROSI MOZIBAN. 

— Mennyiért váltják be a régi osztrák-
magyar bankjegyeket ? Bécsi hivatalos helyről 
közlik, hogy az osztrák-magyar bank likvidátorai 
már megállapodtak a régi bankjegyek tulajdo-
nosainak a kártalanítására vonatkozólag. Minden 
bankjegyért, amelyet 1918 október 28. előtt 
bocsátottak ki és amely 1919 junius 15-én bc-
bizonyithatólag az osztrák-magyar monarchia 
régi területén kivül volt, 115 aranykoronát 
fizetnek. Azon 1918 október 27-e előtt kiadóit 
bankjegyekért, amelyek 1919 junius 15 én nem 
az osztrák-magyar monarchia területén kivül 
voltak forgalomban, egy aranykoronát fizetnek, 
az 1918 október 27-e után kibocsátott bank-
jegyekért pedig 0.15aranykoronát. A likvidátorok 
legközelebb megkezdik a bankjegyeknek ebben 
az arányban való beváltását. 

— Jogi előadás- A gyakorlati jogélet egyik legérde-
kesebb kérdéséről, ,A gazdasági lehetetlenülésről* tar-
tott előadást csütörtökön dr. Vadász Lajos járásbiró az 
Egyetem Barátai Körének jog- és társadalomtudományi 
szakosztályában. Előadását beható vita követte, amely-
ben dr. Konczwald Endre törvényszéki elnök és dr. 
Menyhárt Gáspár egyelemi professzor, majd az elnöklő 
dr. Kolozsváry Bálint egyetemi professzor fejtették ki 
álláspontjukat. 

— Az ügyészség vádirata Márffyék ellen. 
Budapestről jelentik: A francia követség és a 
Koháry-utcai fogház felrobbantása ügyében az 
ügyészség Márffy József 24 éves banktisztvise-
lőt mint felbujtót, Horváth Halas József 23 éves 
villanygyári tisztvielőt mint tettest, Kriaszti 
István 23 éves kőművest, Varga Ferenc 23 éves 
foglalkozás nélküli magántisztviselői mint bűn-
segédeket több ember sérelmére elkövetett gyil-
kosság bűntettének a kiséreiele cimén, továbbá 
Márffy Józsefet, Kriaszti litvánt és Varga Fe-
rencet előkészületi cselekménnyel párosult gyil-
kosság elkövetésére irányuló szövetség bűn-
tettével, végül Márffy Józsefet mint tettest és 
Kriasztit mint bűnsegédei több ember sérelmére 
elkövetett gyilkosság bűntettének kísérlete cimén 
vádol*. 

Ma, pénteken pontosan 6 óra 33 perckor kez-
dődik Darva*Li l ly szavaltestjeSpiegel Anni és Móra 
Ferenc közreműködésével. Jegyek Belvárosi Mozinál. 

— A forgalmi adóhivatal alkalmazottai-
nak jutaléka. A tanács a forgalmi adóhivatal 
alkalmazottainak kérelmére elhatározta, hogy a 
hivatal által kezelt adó mult évi jövedelmének, 
hét és félmillió koronának egy százalékát juta-
lomképe i kiosztja a forgalmi adóhivatal alkal-
mazottai között. A mult évben az alkalmazottak 
öt százalék jutalékot kaptak. 

— Csak két éve tudta meg, hogy véget 
ért a háberu. Svájci lapok közlése szerint e?y 
Vicky Alajos ne*ű héiingeni lakos csak 1922-
ben tudta meg, hogy véget ért a h í ború. 
1916 ban orosz fogságba került, aho! 1922 is 
dolgozott egy tanyán a nélkül, hogy tudta 
volna, hogy 1918 ban véget ért a harc. Mikor 
megtudta, gyalog, Lengyelországon keresztül 
vissz ttért hazájába. 

Arcápolás, ártalmatlan arcápolószerek, arc-
hajak eltávolítása Fürst Rózsi kozmetikai sza-
lonjában. 

— Megfojtotta sz anyósát Budapestről 
jelentik: Most tárgyalták Budapesten Nánáisy 
Józsefné kornádi asszony bűnperét. AJ ügyész-
ség Nánássy Józsefiét at anyósa meggyilkolá-
sával vádolta. A tárgyaláson beigazolódott, hogy 
a mult év májusában a * anyósát megfojtotta, 
majd amikor ezt a szomszédod észrevették, azt 
állította, hogy az anyósa öngyilkos lelt. A bíró-
ság öt évi börtönre ítélte Ninássynét. Az ügyész 
súlyosbításért felebbezett. 

h szinház heti műsora: 
Péntek: Spiegel Annié és Balassa József vendégfel-

léptével Bibliás ember, opera. 
Szombat: Kosáry Emmy és Király Ernő vendégfel-

léptével, felemelt helyárakkal Csárdáskirályné, operett. 
Vasárnap délután : Szókimondó asszonyság, SL.nmü. 
Vasárnap este: Kosáry Emmy és Király Ernő ven-

dégfelléptével, felemelt helyárakkal Diadalmas asszony, 
operett. 

Hétfő: Kosáry Emmy és Király Ernő vendégfellépté-
vel, felemelt helyárakkal Ezüst sirály, operett. 

A városi szinház mai szinlapja. 
Bibliát ember. 

Opera 2 felvonásban, 1 változatban. Irta és zenéjét 
szerzette: Kienzl Vilmos. 

SZEMÉLYEK: 
Angel Frigyes Molnár Rezső 
Mártha Szász Edith 
Magdolna Spiegel Anny 
Frendhofer Jáaos Bihari Sándor 
Mátyás Balassa József 
Zitterbart Bellák Miklós 
Antal Sugár Gyula 
Frigyes Gáspár Endre 
A felesége Herczegné 

Az eliadás fél 8 órakor kezdődik. 

* A bibliás ember. Két évtizede is elmúlt, 
hogy Kienzl-nek — alkotási sorrendben a 
mtatáik, értékben azonban első — operája: A 
bibliás ember, a szegedi színpadon bemutatásra 
került. Makó Lajos akkor másodízben igazgatta 
a szegedi színházat és Stoll Károly rendezte az 
opera előadását, egyben a címszerepet énekelte, , 
Magdaléna szerepe pedig Réti Laurának jutott * 
és a zenekar élén Stefanidesz Károly vezényelte ' 
az előadást a siker útjára. Az operettre szervezett 
társulat teljesítménye várakozáson felüli volt, 
törekvő interpretálásában a közönség élvezte az 
újszerű, megszokott olasz operák zenéjétől elülő 
él szirnyaló muzsikát és megkapta a polgári 
miliőben játsző történet drámaiassága és emel-
kedett szelleme. A bemutató után két évtizeddel 
később, ma este, a megújrázott sikerhez érkezett 
el a Kienzl operája. Ez a siker kiterjeszkedett 
az előadásra is, amelyre az idők folyamán 
érdemes lesz majd szintén visszaemlékezni . . . 

Balassa József volt a címszereplő. Megkapó, 
tiszta akcentusokkal énekelt, az első képben 
azonban fékezve és nem teljes hanggal. A má-
sodik képben (nagyon ügyes maszkot hasz-
nálva) már engedett a fékezésből és az evan-
géliumi áriát szépen, lendületesen hozta. Játé-
kának egy kis szögletességétől eltekintve, leg-
szebb színpadi produktumát nyújtotta Mátyás 
szerepében. Méltó partnere volt Spiegel Annié, 
aki most kezdi a színpadi sikerek útját járni. 
Jelene után biztató a jövendője. Jál kulturált, 
erőteljes mezzo szopránja széles terjedelmű, 

érzést tud vegyíteni az áriák előadásában, amit 
leginkább a második kép meghatóan szép ének-
számában (az eltűnt ifjúságról szóló ária) bi-
zonyított be. Erős taps hangzott a teljes köz-
vetlenséggel és bensőséggel előadott énekszám 
után és a fiatal énekesnőnek újráznia kellett 
Magdolna híres énekszámát. Alt énekesnője 
nincsen a társulatnak, nagyon kívánatos lenne 
tehát az ifjú énekesnő azonnali szerződtetése, 
akivel nyerne az opera együttese. Szász Edit 
Márthája énekben, játékban egyaránt szá-
mottevő és méltán sorakozik a többi opera 
szerepének sikere mellé. Bihari Sándor Jánosa 
egyik tényezője az előadásnak, ami gondosságra 
mutat az elrendezésben is. A zenekar, kiegé-
szítve a filharmonikusok vonósaival, Andor 
Zsigmond vezénylete mellett élvezetet szerzően 
működött. A hárfaszólamot Oeltzeltné nagyon 
szépen játszotta. Molnár Rezső, Sugár Qyula, 
Bellák Miklós, Herczegné és Gáspár vettek még 
részt a felelevenítésben és a számbai is jelen-
tős gyermek kórus, amely hibátlanul végezte 
feladatát. A bibliás ember-ben a szinház műsor-
darab 3t nyert, amely hihetőleg többször fogja 
a közönség gyönyörűségét előidézni. Hanem 
az előadásokat pontosabban kezdtielnék és rö-
videbre foghatnák a kínosan hosszú felvonás-
közöket. 

* Darvas Lil ly szenzációs mttsoru szavalóestje 
ma, pénteken pontosan 6 óra 30 perckor a Belvárosi 
Moziban. Közreműködnek : Spiegel Anaj énekművésznő 
és Móra Ferenc iró. jegyek a mozinál (Harmónia). 

* Farsangi előadások. A színházi iroda jelenti: 
Régi jó szokás szerint farsang hétfőién és hús-
hagyó kedden délután mérsékelt helyárakkal elő-
adást tart Andor igazgató az idén is. Hétiőn dél-
után a rendkívül mulatságos, szép zenéjü operett, 
az „Éj királynője", kedden pedig a „Bajadér" 
cimü slágeroperett kerül szinre. — Kosáry E m m y 
és Király Ernő vendégfellépteire a kedvezményes 
utalványok érvényesek. 

* Szenzációs vendégszereplés. A színházi iroda 
jelenti: Nagy áldozatok árán sikerült Andor igazgató-
nak Kosáry Emmyt és Király Ernőt három estére ven-
dégszereplésre megnyerni. Első fellépésük szombaton 
a .Csárdáskirályné", vasárnap este a .Diadalmas 
asszony", hétfőa az .Ezüst sirály" cimü operettbea 
lesz, bérletszünetben, felemelt helyárakkal. Jegyek mind 
a három előadásra előre válthatók. Andor igazgató, 
hogy a tisztviselőinek is módjukban legyen Kosáry és 
Király művészetében gyönyörködni, a három fellépé-
sükre a kedvezményes utalványokat érvényesiti. — Va-
sárnap délután Sardou szenzációs színmüve, a .Szó-
kimondó asszonyság" kerül szinre mérsékelt hely-
árakkal. 

Tejszínhabos kávé 
céljaira habtejszint egy nappal előbb kell meg-
rendelni, mert csak annyi készül, amennyire biztos 

vevő jelentkezik. 
Rendeléseket elfogadnak a 

Központi Tejcsarnok rt. 
fióktejcsarnokai. 396 

I 
Pénteken, szombaton, vasárnap, február 29-től március 2-ig 

E L W . G - E I F F I T EC, 
Amerika legnagyobb rendezőjének, az „Ut a boldogság felé" hires alkotójának 

LEGSZEBB MÜVE: 

Árvák a viharban 
i n K É T Grandiózus szerelmi regény 2 részben, 12 felvonásban. 

MINDKÉT RÉSZ EGYSZERRE ! 

A főszerepben: Lilían Gish. Dorothy Gish és Joseph Schildkraut. 

ptAaH^nk kezdete: Hétköznap 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 ás 9 órakor. 

Soha még Wm *** megdöbbentő mély benyomást nem tett az emberek lelkére, mint f 
I Griffith e bámulatos müve!" HARDING, I 
w vrijjuii Egyesült Államok elnöke. § 

Kelemen Márton 
Sseged, Kárásc-utca 16- sz. 

= Telefos 13-22. = D O B V I D É K í O f í B Ö M i K Í P V I S r B O J E . 

Használt írógépek nagy választékban 
1,500.000 kor.-tói kezdve kaphatók, 
írógép szallagok, carbon és dtütá 

papírok olcsón beszerezhetők. 
Speelál I rógép jav i tó m ű h e l y ! 


