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Szende, Bihoy, Bartók, Földessy 
hangverseny legyei már kaphatók a HARMÓNIA pénztáránál. 

— Tanulmányát* A szegedi állami felsőkereskedelmi 
iskola az idei húsvétkor i2 napos tanulmányi utat 
tervez a Skandináv-félszigetre. Az útirány a következő 
lesz: Szeged — Budapest — Bécs — Berlin — Sassnltz — 
Trelleborg—Malmö - Göteborg—Stockholm. Azonkívül 
tervbe van véve egynapos kirándulás Malmöből 
Kopenhágába és Stockholmból Upsalába. A tanulmányi 
uton az iskola növendékein kivül idegenek is részt 
vehetnek. A részvételi dij hatmillió korona, mely összeg 
fele mindjárt a jelentkezéskor, másik fele március else-
jén fizetendő. Az iskola igazgatósága felkéri mindazo-
kat, akik ezen a tanulmányi uton résztvenni óhajtana!.-, 
hogy csatlakozási szándékukat legkésőbb február 11. 
(szerda) déli 12 óráig az igazgatói irodában jelentsék 
be. Bővebb felvilágosításokkal készséggel szolgál az 
iskola igazgatósiga. 

Egészen olc:ó he'yárakkil nyílik meg ma 
a Korzó Mozi, hogy alkalma legyen bárkinek 
is olcsó pénzírt a legkiválóbb amerikai filme-
ket megtekinteni. Már 4000 koronás helyárak 
merelt is szebbnél-szebb műsorokat játszik a 
Korzó Mozi. Olyan elsőrangú filmeket, amelye-
ket a B«lvárosi Mozi csupán aiért nem játszhat, 
mert hetenkint kétszer három napos műsort 
játszik, a Korzó Mozi fog bemu'atni. A hely-
árakat pedig csak azért mérsékli, bogy vala-
mivel drágábban, mint a villamosjegy, már 
tökéletesen műélvezetet nyújtson a közönség-
nek. Első műsora a Felbők assionya cimü 
nyolc felvonásos amerikai dráma,, melyet alig 
két bét előtt n>gy sikerrel mutatott be abuda-
pesli Mozgógép-Otthon. Humorról egy kiváló 
Két felvonásos amerikai burleszk gondoskodik. 

— „Gazdasszonyok Lapja" elmen ujult erővel 
gazdag tartalmú háztartási és szépirodalmi hetilap 
kezdte meg működését. A hetilap maga köré 
gyűjtötte a fiatal irógára legjelentőségesebb egyé-
niségeit, akiken kivül Karinthy Frigyes, valamint 
Ráskay Ferenc állandó dolgozótársai a lapnak. 
Gazdag színházi, kézimunka, recept, gazdasági, 
humor, kozmetikai és divat rovat egészítik ki a lap 
tartalmát. 

Elveszett egy platinába foglalt gyűrű, középen 
brilliáns, körül smaragd. Megi?pő nagy jutalom-
ban részesül a megtaláló, ha J lkai-utca 1. kapu 
alatt jobbra visszaszolgáltass. 

Ma nyomtatványra van asflkaéga, telefonáljon 
a Délmagyarország Hírlap- és Nyomdavállalat R.-T.-nak, 
taL-'on to — H 

— Megkezdi előadásalt az egyetem festője. A 
m. kir. Ferenc József-tudományegyetem bölcsészetkara 
még a mult évi december havi ülésén egyetemi festővé 
választotta meg Lápossy Hegedűs Géza festőművészt. 
E választást a vallás és közoktatásügyi miniszter jóvá-
hagyta. Ennek következtében Lápossy Hegedűs Géza 

Szende, Bihoy, Bartók, Földessy 
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Munkások 
Közalkalmazottak 

órát és ékszert részletfizetésre Is 
olcsón vásárolhatnak 

Fischer Testvérekórá8 63 736 
S z e g j e d , Kárász-utca Í O . 

ékszerészeknél 
Telefon 1 0 - 6 5 

földet, földbérlete', 
L* fi Hetet, lakást 

mindenkor előnyösen közvetít és alkalmi vételhez juthat 
751 H U o r s z á g o s irodája álta 

I V I C C C I B á s t y a - u t c a 19. (Kulfurpalotánál.) 

Veszek teljes 

JÓKAIT 
klasszikus regénytárt, 

más magyar és külföldi klasszikusokat. 
Cim a kiadóhivatalban. 

Üzlethelyiség 
portállal, nagy kirakattal, világos,754 

nagy műhellyel átadó. Érdeklődni 

Vajda Farkasnál, Kölcsey-u. 3. 

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazon rokonak, ismerősük, jóbarátok, vendéglős 

urak, t vendégeink. Jótékony Magyar Asztaltársaság, 
Hadastyán Egylet, Délvidéki Liga, Pincérszakszervezet 
és a közreműködött zenészek, kik részvétükkel, koszorú-
ét virágadományaikkal| 

BERNATH JÖZSEF VENDÉGLŐS 
végtisztességén való megjelenésükkel mély fájdalmunkon 
enyhíteni igyekeztek, valamint BUDAI LAJOS temet-
kezési vállalkozó lelkiismeretes és fáradhatatlan tevé-
kenységéért, tagadják ezúton is hálás köszönetünket. 
Öxv. Bernáth J ó i i e f n é és D e u t t c h i*njor. 

— 28 évi börtön. Budapestről jelentik: 
Megrázó jelenet játszódott le hétfőn délelőtt a 
budapesti törvényszék egyik tárgyaló termében. 
Kreutzer Zsófia 30 éves cselédleány állott 
Krayzell Miklós táblabíró tanácsi elölt, hogy 
meghallgassa különböző lopásai miatt koráb-
ban kiszabott büntetéseinek összesítését. A bün-
tetések felsorolása után kiderült, hogy Kreutzer 
Zsófiát különböző bíróságok összesen 28 évi 
szabadságvesztésre itéltik, de a büntetések ki-
töltése előtt, egy ízben pedig a fegyházból 
megszökött. A bíróság az eset súlyosságára 
való tekintetei hivatalból rendelt ki védőt, 
aki kérte a bíróságot, hogy legyen tekintettel 
a horribilis büntetésre, amelynél nagyobbat 
nem igen szabtak még ki a magyar bíróságok 
és engedje el a 28 iv egy részét. A bíróság 
ezután tanácskozásra vonult vissza, Kreutzer 
Zsófia pedig odafutott védőjéhez és zokogva 
kérlelte, hogy menjen a bíróság után és has-
son oda, hogy inkább halálra Ítéljék. Egyetlen 
kívánsága, hogy a halálos ítéletet még ma hajt-
sák végre rajta. Ekkor bevonult a birósíg és 
kihirdette, hogy összbűntetésűl 28 év helyett 
20 évet sz ib ki, de ebből is keltőt kitöltött-
nek vesr. 

A tlsztviselötáraadalom rnhanemflekkel 
való ellátása továbbra is az Excelsior Textil-
kereskedelmi Rt. szegedi fiókjának (Somogyi-
utca 22.) főfeladatát fogja képezni. A fixfizetésü 
osztályok e széltében megkedvelt, nagyszerűen 
felszerelt bevásárlási forrása napiárak mellett 
oly fizetési kedvezményeket nyújt, amelyek 
mindenki részére lehetővé teszik, hogy könnyű-
szerrel lerázza magáról ruhagondjait. m^ 

— Véres szerelmi drámn Bala tonfüreden. 
Balatonfüredről jelentik: Véres szerelmi dráma 
játszódott le tegnap este Bala'onfüreden. A 
fürdőtelep egyik kabinjában gyors egymásután-
ban négyszer eldördült egy revolver és mikor 
betörték az ajtót, véres látvány tárult a jelen-
levők elé. Hadák Ede fürdőmester eszmélet-
lenül hevert a padlón egy női telem fölött. 
Hudák Ede fürdőmester hosszabb idő ó'a sze-
relmi viszonyt folytatott Paumkirchner Imrének, 
a fü dőlelep {északácsának feleségével. A nős 
fürdőmestert felettesei, miután a viszony köz-
ismertté vált, löbb ízben felszólították a viszony 
abbahagyására. Igy éppen vasárnap a fürdő 
igazgatója ismét magához hivatta Hudák Edét 
és figyelmeztette arra, ha a viszonyt meg nem 
szaki ja, kénytelen lesz a fürdőtelepről elbocsá-
tani. Ugy látszik, ez keseri ette el a fürdőmes-
teri annyira, hogy bezárkóztak a fősrakács fe-
leségével abba á nagyobb fü^dőkabinba, ahol 
az asszony évek óta női fodrászmühelyt rende-
zett be. Három revolverlövéssel elsőbb az asz-
szonyt ölte meg Hudák Ede s azután halálos 
sebet ejtett magán. Még nem halt meg, de már 
nem lehet kihallgatni. 

már meg is kezdi előadásait a rajzból és festészetből 
a központi egyetem I. emeletén (a földrajzi intézet ter-
mében). Hetenként háromszor tart kit-két órában kez-
dők és haladók számára tanítást egyetemünk mind a 
négy fakultásának hallgatói számára. Érdeklődőket is 
szívesen lát. 

Papp Gábor képklállltáaa nyitva a Kass 
halljában mindennap d. e. 10-től este 8-ig. 

Az a példatlan érdeklődés, amely Harry 
Piel Belvárosi Moziban való vendégszereplése 
iránt a legszélesebb rétegben megnyilvánult, 
mára csak fokozódott, mert a nagy német 
akrobata-filmszínész az Emberek is álarcok c. 
monumentális filmjével a közönséget a legtel-
jesebb mértékben megnyerte és ki is elégítette. 
A kristályos pazar szép felvételek a szinte 
fényűző pampával kiállított technikailag zseniá-
lisan megoldoít filmremek minden kritikán télül 
áll, nem beszélvén arról, hogy a teljesen újszerű 
és fokról-fokra fokozódó egymást követő élénk 
cselekményektői tarka mese, a közönség érdek-
lődését állandóan izgalomban tartotta. Harry 
Piel a kettős főszerepben sokszor szinte meg-
oldhatatlannak látszó problémákat pillanatok 
alatt legtökéletesebb módon hidegvérrel és vak-
merőséggel hidalja át, melyek lá tán önkény-
telenül is tapsra verődnek a tenyerek. A kiváló 
film szerdáig marad műsoron. 

A azinház bet! műsora. 
Kedd: Postás Katica, operett. Bérletazünet. 
Szerda: Postás Katica, operett. Bérletszünet. 
Csütörtök, először: Peer Gynt, drámai költemény. 

Operabérlet 9 
Péntek: Peer Gynt, drámai költemény. B-bérlet 13. 
Szombat: Peer Gynt, drámai költemény. BérletszfineL 
Vasárnap délután; Postás Katica, operett. 
Vasárnap este: Peer Gynt, drámai költemény. 

* Szende Ferenc és Bihoy Zora, a budapesti 
Operaház művészei kedden, 17-én a Tiszában 
adják ária- és dalestjüket gyönyörű műsorral. 

* Bartók Béla zongoraestje 25 én a Kass-
szálló dísztermében. (Harmónia.) 

* Népszerű helyárakkal rendkívüli filharmo-
nikus hangverseny 22-én délelőtt a Moziban. 

* Földessy Arnold gordonka-estje a Tiszában 
március 4 én délután 6 órakor. Jegyek Harmóniánál. 

* Postás Katica kerül szinre kedden és szerdán 
színházunkban. A népszerű operett oly nagy sikert 
aratott, hogy bízvást menne még egy-két hétig soro-
zatosan, azonban a Peer Gynt elhalasztása lehetetlen 
Zahler Magda vendégszereplése miatt. Igy Postás 
Katica a későbbi hetekben folytatja diadalmas pálya-
futását. 

* Peer Gynt bemutatójára az összes jegyek elfogy-
tak, péntekre is csak korlátolt számban válthatók a 
színház pénztáránál. 

* Fügefalevél. Szenzációs éjjeli bemutató lesz pén-
teken színházunkban. Az utóbbi évek legszellemesebb 
francia operettje kerül szinre elsőrangú szereposztás-
ban. A Fügefalevél a paradicsomban játszódik, Ádám, 
Éva, Káin és Ábel körül forog a szerfelett vidám, 
sikamlós história, fűszerezve a legbájosabb francia 
muzsikával és modern táncokkal. A főszerepeket Kovács 
Kata, Kendecsy Aranka, Gábor Mara, Berky, Delly és 
Molnár játszák. 

* Péntek, szombat és vasárnap Peer Gynt elő-
adása az éjjeli előadások miatt 7 órakor kezdődik. 

* Peer Gynt. Lázas szorgalommal éjjel-nappal foly-
nak ennek a világhírű remekműnek az előkészületei. 
Az összes műhelyek, a színpad, a zenekar végsőkig 
feszitett energiával dolgozik, a színpadon szereplők 
szellemi munkájának kiegészítésén. Zahler Magda tánc-
művésznő megérkezett Budapestről és pompás kosz-
tümjeivel csatasorba állott ő is. Az egész hatalmas 
gépezet a sok színből álló mű egyes képei, mint a 
hegyi koboldok barlangja, a havasi hegycsúcs Solveig 
házával, a viharos tengeren imbolygó hajó, a haldokló 
anya szobácskája karácsony éjjelén, Egyptom a rejtel-
mes Sphinx szel, az őrültek mélységes eszmei tartalmú 
rémes jelenete, a sivatag pusztában álló muzulmán 
sátor, - mind, mind igen nehéz próba elé á'litják a 
szegedi színházat és a legnagyobb gondot és energiát 
követelik meg. Andor igazgató zenekara é'én, a szín-
ház legelső drámai és énekes művészei: Uli Giza, 
Lengyel Vilmos, Kendecsy, Zitta, Eöry, Tarján, Virájh, 
Harsányi, Herczeg, Oláh, Szabó István, Falus, Polgár, 
Molnár, a két vendég: Véghelyi és Zahler, valamint a 
rendező Baróthy szerepelnek ezen a nagy estén, dr. 
Sebestyén Károly sziniakadémiai igazgató, a nagy esz-
tétikus szabad előadásával díszesitve. 

KEDD E S T E : 
P o s t á s Katica. 

Operett 3 felvonásban. Irta: Harmatit Imre. Zenéjét 
szerzette: Zerkovitz Béla. Rendező: Rátkai Sándor, 

Karnagy: Bethlen László. 
S z e m é l y e k : 

Id. Ághy János — — — — — Herczeg Vilmos 
Mária, a felesége— — — — — Herczegné 
Janika, a fiuk — — — — — Fenyves Sándor 
Katica, postáskisasszony — — — Kovács Kató 
Özv. Csele Kristófné — — — — A. Faith Giza 
Málika, a leánya — — — — — Gábor Mara 
Csillag Péter, patikus— — — — Virágh Ferenc 
Réthy Laci, állatorvos — — — Delly Ferenc 
Kuka Marci, cigányprímás— — — Berki József 
Tanító - - — — — — — Ardai Árpád 
Tanítónő — — — — — — Scarry Margit 
Wajsz, boltos — — — — — Berengh József 
Wajszné— — — — — — — Kurusa Margit 
Öreg plébános — — — — — Rátkai Sándor 
Dengeleghy, színigazgató — — — Polgár Gyula 
Partaghy, jellemszinész — — — Molnár Rezső 
Boháthy, hősszerelmes — — — Csordás György 
Virágh Micike, primadonna — — Baán Klári 
Zsuzsu, cseléd — — — — — Salvó Eva 

Az előadás fél 8 órakor kezdődik. 

í 


