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Horváth Dreher Étterme 
Ma esti 
M e n ü 
2.50 Ráníoií poniy Malacpecsenye saláta 

2. dürSj . f á n k . 

Minden s z s Ä i o n záróra reggel 4 . 

Marosán Milán és Emil 
Marosán Milán régi javíthatatlan harcosa a 

szegedi közéleínek, aki soha ki nem ábrándul és 
•soha el nem fárad. Vannak hibái, mint valameny-
nyiünknek, d • van egy olyag erőssége és erénye, 
ami csak nagyon keveseknek van meg: elvhü és 
mindig ugyanazt a politikai irányt szolgálta. Ez 
a Marosán Milán ujabban, néhány évtizedes köz-
életi szereplés után • megmagyarositotta a — ke-
resztnevét. Elkezdett szerepelni mint Marosán 
Emil. Ebben a minőségében nagyon megtetszett 
egy magasrangu vasutasnak, aki sokat hallott Ma. 
rosán Milánról, a szociáldemokratáról, de sohase 
<!r'Jben nem látta és aki sokat elbeszélgetett 
Marosán Emillel, a cipésszel, egy igen szerény 
kis lakás csendes és kesernyés kedélyű lakójával. 
Nemrégiben ez a vasutas főtisztviselő beszélgetett 
egy társaságban szegedi emberekről és viszonyok-
ról és a következőket mondta Marosánról: 

— Az a Marosán Emil az egy nagyon kedves, 
nagyon derék ember, oagy kár. hogy a fivére, 
a Milán olyan nagyszájú, rosszmája cucilista. 

« • i ££;„ F. B. 
v l i á g h i r U s e l y e m h a r i s n y á i t 

minden lítczS divatszlnben, 129 
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P o l l c U k . T e s t v é r e k n é l 
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— Tizennégyen pályázlak Budapest alpolgár-
mesteri állásra. Budapestről jelentik: A megüre-
sedett budapesti alpolgármesterségre ma járt le 
a pályázati határidő. Az alpolgármesteri állásra 
lt-en pályáztak, még pedig mind a 12 fővárosi ta-
nácsnok, továbbá Szabó Imre tiszti főügyész 
és Dér i Ferenc ny. alpolgármester. 

x Korcsolyáit Krachtusznál köszörültesse, Kos-
suth Lajos-sugárut 20. 170 

— A niil iparostanonc-iskola karácsonyi ünne-
pélyét .és szegénysorsu növendékeinek segélyezé-
sét január 6-án, délután fél 5 órakor tartja meg 
a' Margit-uccai polgári iskola tornatermében. A 
mesternőket és urakat s a kedves érdeklődőket 
szeretettel várja a tantestület. Szinre kerül: »Hol 
békesség, olt az Istene című szindarab. 

Szűcs Islván posleaiiszt és neje. Kószó 
Teréz fáidalommal cs meglörl szivvel ludat 
jak ugy maguk, mint az »gésí rokonság re-
vében, hogy szerelett Jó fius 

Szűcs Ferenc 
a SelgiMariáni Kőszénbánya RUisziviselőie éle- ¡M 
tének i8 évében Budaresien váratlanul elhun?!. 

Drága haloüunkal f hó 5 én hazahozatv«, 
d. u. fél 3 órabor fogjuk a belvárosi temető 
halottas házából 3r8k nyugalomra helyezni. 

Engeszlelő szent mise áldozni f. hó 7-én d. e, 
9 órakor lesz i»z Egek Úrénak bemutatva. Ovisj-
kíséret rCszére kü'ön villamos a Dugonics téri kitérőben. 

fíanöe! Zsigmond m j r t f é r j e , uqy a 
m a o a . nvn> gyermekei: Árpád, Erzsi 
Terike nevében mély szomorúsággal 
jelenti, hogy az imáaoll feleség, 8,-,yo 
és rokon 

Mandel Zsigmondné 
sz, Steinhaus Eleonéra 
f. hó 3-án rövid szenvedés után el-
hunyt. 

Temetése 6-án, d. e. fél 11 óraVor 
lesz a zsidó temető cinterméből. 

Gyászolják még nővére: ÖZV. Herzi 
Lajssné, menye: Tarj&s Kara. 143 

Szines képek 
a Renaissance-bárból 

A.: ujév friss színeket, uj hangulatokat hintett 
el a Uenaissance-malatóban. Ragyogó műsor, vi-
lágvárosi attrakciók, intim, családias miliő. 

A Renaissance-bár rövid fennállása óta varázs-
szerüen alakította át Szeged éjszakai életét. A bár 
vidám, bohókás hangulatu levegője nem vált a 
lumpok és a kétes elemek éjszakai tanyájává. A 
bárnak minden napos látogatói Szeged uri társa-
dalmának vezetői. Előkelő és egyszerű életszín-
vonala uricsaládok, amelyek a napiélet ezernyi 
gondja és baja után szívesen és boldogan pihen-
nek meg a bár jókedvre deritő asztalai mellett. Az 
az előkelő tónus, amelynek kézjegye minden 
egyes kabaré- és táncszámon meglátszik, hadat 
üzent a konvencionális bár-stilusnak. AZ obszcén 
kabarészámok és az erotikus táncprodnkciók he-
lyett művészeti törekvések nyilvánulnak meg. Min-
den törekvés odairányul, hogy a fehér és művészi 
színvonalú műsor még a legkényesebb igényű láto-
gatót is kielégítse. A közelmúlt hetek tapasztalatai 
ezt a törekvést mindenben igazolták. A bárban 
nap-nap után olyan uricsaládok fordulnak meg, 
amelyek más időkben csak a színházi premierek 
páholyaiban voltak láthatók. A siker tehát teljes. 
Hatalmas volt az a munka, amely szisztématiku-
san dolgozott azon, hogy az alvó város éjszakai 
életébe uj színeket reflektorozzon. A Szegedre 
tévedt idegen nem fog ezután céltalanul bolyon-
gani a csendes kávéházakban és a még unalma-
sabb vendéglőkben, hanem oda tér be, ahol pe-
zseg az élet, vidám a kedv és aránylag olcsó a 
hangulat 

A Renaissance-bár tehát kedvenc találkozó 
helyévé vált a szegedi urítársadalomnak. A bár 
újévi uj műsoráról pedig éppen olyan izgalom-
mal beszélnek és tárgyalnak városszerte, mint a 
legparádésabb színházi bemutatóról. Azok a mű-
vészi számok, amelyek naponta éjjel 12 órai kez-
dettel lefutnak, a legteljesebb elismerést érdemlik 
meg. Minden egyes szám külön izgalom és külön-
leges művészi élmény. A szalonzenekar élén, a 
mester Thomka Lajos áll. Daróezg a legkiválóbb 
bárzongorista és a hosszú Sáfár a legdivatosabb 
és a legüjabb slágereket énekli. 

A gongütés után káprázatos világításban a »szőke 
csoda», Darvas Magda táncol. Szilaj spanyol tánca 
a legtökéletesebb produkció. Nagyon nagy sikere 
van. Jandó Nusi bájos sanzont éuckel és uj tan-
gót mutat be. A kis Bellák Ella minden mozdu-
lata művészi. Ahogy egy steppet táncol — felejt-
hetetlen. Angol száma a műsor legnagyobb szen-
zációja. A legkedveltebb és legnépszerűbb tán-
cosnő. Karácsonyi Bessy és Karácsonyi Ica orosz 
és keleti táncokat mutatnak be, majd egy szalon 
kettőst. Frenetikus sikerük van. Bella Tapió nor-
vég szépségl Artisztikus jelenség. Utolérhetetlen 
bájjal egy valcert táncol. Thilda és Lee a párisi 
Foíies Caprice tagjai. Számaik: slágerek és két-
ségen kivül nekik van a legnagyobb sikerük. A 
legdrágább tagok is, de amit nyújtanak, páratlan 
sikerüek. Grandiózus tánckettőSüKön kivül egy tán-
cos burleszkszámot is előadnak. Ligeti apacsjcle-
net. Egy angol rendőr és az apacslány filmre 
kívánkozó ligeti találkozása. A legtökéletesebb íilm-
burleszk, amelynek nemcsak a filmen, hanem az 
orfeumok színpadain is óriási sikere volt. A me-
séje egyszerű. A jasszleány egy bőröndöt talál. 
Ellopja. Vesztére azonban jön a rendőr. A rend 
szigorú őre nem ismer kegyeimet. A jasszleány 
könyörgésre fogja a dolgot, majd kelleti magát 
a rendőrnek, aki végül is férli és így behódol 
az apacsleáuy bájainak. A tökéletesen megjátszott 
zenés, néma duett után percekig tombol a bár. 
Ezért az egy számért már érdemes végignézni 
a műsort 

A színes cs változatos műsor számai gyors 
egymásután futnak le és olyan hangulatot terem-
tenek a bárban, hogy az előadók nem egy szá-
mot többszőr is megújráznak. (n 

influenza, torokgyulladás, füdőcsucshurut, 
az orr és garat o'nyálkásodása. a fű! és a 
szem -egbefegedése esetén gondoskodjék 
arról, hogy gyomra és belei a természetes 
«Ferenc József keserűvíz használata által 
többször és alaposan kitlsztittassanak. Köz-
feArháre'' főorvosa' megállapították, hogy a 
Ferenc József viz orbáncnál és más lázzal 
járó ragályos betegségnél is a szenvedő em-
beriségnek nagy «7olgálatot tesz. Kapható 
gyógyszertárakban, drogériákban és fűszer-
üzletekben. B.t 

E-tr üimwusn 

Mtívés szetté 
Harmónia hangversenyek: 

PATAKY KÁLMÁN 7-iti, hétfői hangverseny® 
óriási érdeklődés mellett a Belvárosi Mozi nagy-
termében este 9-kor. Műsoron a dalok és áriák 
sorozata. 

Pogány Margit előadása a gyermeki hazugság-
ról cs a felvilágosítás komoly kérdéséről, holnap, 
vasárnap fél 12. Kass. 

Szegedi Zongora&tös l(tén. Tisza 8* 

A színházi iroda hirei 
Az utolsó Verebély lány. Ezen a héten még 

csak ma este szerepel a színház műsorán Har-' 
math Imre és Ábrahám Pál nagysikerű operett-
újdonsága, Az utolsó Verebély lány. A főszere-
peket a mai előadáson is Sz. Patkós Irma, Dayks 
Margit, Keleti Erzsi, Wlassics Györgyi, Futó Klári, 
Páger, Főidényi, Vágó, Herczeg, Veszely játszák. 

Ma délután rendkívül mérsékelt helyárakfcal: 
Aida. Verdi örökbecsű operája ma délután rend-
kívül mérsékelt helyárak mellett kerül szinre, 
a főszerepekben Szász !rdith, Gaizler Lola. Szórád, 
Bihari, Arany és Fodorral. 

Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: Sze-
gény leányt nem lehet elvenni. A szezon leg-
mulatságosabb és legkedvesebb vígjátékát vasárnap 
délután mérsékelt helyárak mellett mutatja be 
a színház. A főszerepeket Pártos Klári, Kormos 
Margit, Kováts, Szilassy, Vágó, Veszely, Nagy 
György, Oláh és Rónai játszák. 

Végre egy úriasszony. A Magyar Színház ezidei 
legnagyobb vigjátéksikere vasárnap este van ismét 
műsoron a bemutató elsőrendű szereposztásában. 

Salome és Parasztbecsület. Hétfőn este kerül 
újból szinre Wilde Oszkár világhírű Salome-ja 
és Mastagni Parasztbecsűlet-e. 

Dorottya. Kacsóh Pongrác, a János vitéz hal-
hatatlan szerzőjének posthumus dalmüvének szer-
dán este lesz a bemutató előadása. 

— A csongrá>Smcgyet ipartestül-tck alakuló ülése. 
A csongrádmegyei ipartestületek január 6-áná va-
sárnap délelőtt kilenc órai kezdettel tartják meg 
alakuló közgyűlésüket a Rókusi Iparoskör Pa-
csirta-ucca 31. szám alatti helyiségében. Eredeti-
leg az volt a terv, hogy az alakuló ülést a város-
háza közgyűlési termében tartják meg( a közgyű-
lési terem azonban nem szabad <>bben az időben. 

s Képkeretek legolcsóbban F>-eimannáL 850 
x Vasárnap délután és este '¿ncgyakt.rla! Lé-

vész-tánciskolában. Uj esti lari'olyam kezdődik. 
Tanórák kedd, péntek és vasárnap este fé! 9 
órakor. Jelentkezés naponta.. Magánórák az üsz-
szes modern táncokból egész nap. 

x Varrógép javiiásokat szak . ".¿ üen, gyorsan és • 
olcsón eszközöl a Singer-varrógép részv.-társ. Sz-- | *• ^ ^ ~ 4 
«cd. Káráss iicca l. sz. (Kék csiilaz meHüit,) 9 ! * ? J Cm .¿V C 2 A ̂  -3» ^ 

A Szegedi 
Márosi Szinfiáz 

ZsebkSnyve 
a szintérsulaf ö s s z e s tagjainak a fényképéfel 

Kapható a színházi pénztárban és minden 
könyvkereskedésben 

Autó- és traktor-
bpngerblotkok 

k ö s z ö r ü l é s é t 
legmodernebb hemjer csiszológépén végzi 

Murka I- és Tsal, Vadász ucca i . 

Hen&srcs I s zoUs , ul dugallyuiAs. lelje» 
generál négy nap olnll készUl. 5J 

E 1 a dó 
a Szegedi Kaszinó helyiségeiből (Vürösmarty-ucca 
5. sz.) leszerelt jó állapotban lévő fürdőszoba, 
gázkálvha, nagy jégszekrény, bútorok, ablakok 

és ajtók. 

Venni szándékozók az eladandó tárgyakat meg-
tekinthetik a kaszinó helyiségében, ahol az árakra 
nézve fotvilágositást ad az 


