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HF,Tl'MŰSOR: 
lila, kedden délután. Kabaré. Filléres helyárak-

kal. 

Ma, kedden este: Üzen a Hargita. Szinmü. A. 
bérlet 24. 

Szerdán este: Lengyel vér. Operett Bérletszü-
het. Kedvezmények és szelv. érvényesek. 

'Csütörtökön délután: Katonaelőadás. 
Csütörtökön este: Csipetke. Operett Premier-

bérlet 25 
Pénteken este: Csipetke. Operett. A. bérlet 25. 
Szombaton déJután: Ocskay brigadéros. Ifjúsá-

gi előadás.. Filléres helyárak! 
Szombaton este: Csipetke. Bérletszünet. Ked-

vezmények érvényesek. 
Vasárnap délután: Csókhercegnő. Délutáni bér-

let Mérsékelt helyárak. 1 

Vasárnap este: Csipetke. Bérletszünet. Kedvez-
mények érvényesek. 

Hétfő este: Csipetke. Bérletszünet. Kedvezmé-
nyek érvényesek. 

Harmónia hangversenyek 
A 6. bérlet miisorán a m. klr. Opera nagyjövőjfl, 

gyönyörű hangú ének művésznője, 

Muszka Rózsi ian. £5. 
(neklí az ária- és dalirodalom legszebb müveit Pá-

los Marcell kíséretével. Wagner. Puccini. Frontz, 
Mnssanet, Mascagni, Schubert. Strauss, Goldmark, 
Ifubay szerzeményeiből. — Tisza este 8. Jegyáru-
sítás Délmagyarországnál. 

A színházi iroda hirei 
A trianoni magyar sors sir az Üzen a Har-

gita" jeleneteiben, amelyek a hétfői premieren 
tomboló sikert aratlak. Rendkívül nagy hatása van 
Tábori Piroska gyönyörű prológjának, amit Ta-
polczay Erzsi mond el mély átérzéssel. Az Üzen 
a Hargita" főszerepeit ma is Garami Jolán, ÖI-
vedy Zsóka, Erdélyi Méry, Faragó Panni, Mihályi 
Mária, Deréky, Herczeg, Kemény, Szabó, Cselle, 
Fülöp, Rónai és Horn alakitják. 

Ma délntán nagy kabaréelőadás filléres hely-
árakkal. Kacagni fog három órán át néhány fillér-
ér*. 

„Lengyelvér" az utóbbi idők legszebb operett* 
(ének szerdán este lesz a reprize. A LengyelvérniK 
wlnden száma klasszikus értékű szépségekkel vau 
tple. A szereplők: Sz. Patkós Irma,. Gnramv Jnl;tn,' 
Faragó Panni, Márkus, Herczeg, Kőrössy, Krémer, 
Szabó és Zilaliy tudásuk legjavával biztosítják <1 
niűradindó sikert. 

Csipetke: egy rikkancs lány, akiből báróné lesz! 

„Csipetke" a legnagyobb siker! 
„Csipetke" kiállítása káprázatos! 
Csipetke! — Csipetke! — Csipetkei 
Szombaton délután ifjúsági előadás: „Ocskay 

brigadéros". Filléres helyárakkal 

A legszórakoztatóbb operett: a „Csókhercegnö" 
vasárnap mérsékelt helyárakkal megy, premier 
szereposztásban. 

VAN POROSZ SZEN 
H A t H K A l . Szt. István-tér. Nem kormoz, »zajtalan. Kiíéreijo ms j kisebb mennyiségben. 
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ffirelí 
Az idő 

Üzen a Haroifa 
A trianoni keresztre eső sötét fellegekbe bele-

lele süvít egy-egy nyílvessző. Megjelennek irók, 
felbuknak költők, sajnos legtöbbször operettköl-
tők, akik elsírják a magyar bánatot, de kevesen 
akadtak, akik a trianoni drámából meg tudták 
volna irni ennek a népnek rettenetes sorstragédiá-
ját. Minden, amit íróink irredentizmussal irtak, 
csak jel. Mindég csak jelek és sohasem a nagystílű 
és igazságot kiterítő nagy dráma. 

„Üzen a Hargita", B a á 1 Ernő és T a p o 1 c z ay 
Gyula drámája hatásos szavak és szomorú törté- j 
nések rövid láncolata. Nincsenek emberi hő- ! 
sei, inkább jellegzetesen megválasztott szereplők 
sorakoznak fel, hogy végig játszanak előttünk je-
leneteket, megalázó, ökölbeszoritó képeket, napon-
kénti eseményeiket onnan túlról, a Hargita aljáról, ' 
ahol magyarokat üldöznek vallásfelekezet nélkül, ; 
magyarokat büntetnek, mert még mindég magyarok 
akarnak maradni. 

Az irók ügyesen csoportosították' a cselek-
ményt, minden felvonásra jutott hatásos momen-
tum, izgalmas hangulat, fojtó atmoszféra, élethű-
séggel vettek fel mindenkit, akik a határon tul hő-
siesen kitartanak. 

Sok ambícióval játszott a társulat és a legjobb-
jait küldte csatasorba. Elsősorban D e r é k y t Ke-
mény t , aki rokonszenves volt, általában az öre-
gebbeket karakterisztikusan és intellektuálisan ját-
sza meg. G a r a m i Jolán, ö l v e d y Zsóka, Mi-
h á l y i Mária, — utóbbi meghatóan alakított egy 
összetört anyát —, S z a b ó még a román tisztet is 
disztingváltan játszotta. H e r c z e g , Z i l a h y , 
Ho rn , E k e c s mind hozzájárultak ahhoz, hogy 
a gondolat kimagasodjon a játékból. A szinpad csi-
nos volt, a rendezés gondos. A közönség elisme-
réssel fogadta a darabot 

A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium je-
lenti. Szegeden a hőmérő legmagasabb állása —0.8 
C, a legalacsonyabb —7.4 C. A barometer adata 
nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 773 3 
mm, este 773.3 mm. A levegő páratartalma reggel 
94 százalék, délben 100 százalék. A szél iránya 
északkeleti, erőssége 1—1. A hóréteg vastagsága 
8 cm-ig fagyott 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 óra-
kor: Ködös idő, jelentéktelen havazás inkább 
csak a Dunántulon, ahol némi enyhülés is va-
lószínű. Az Alföldön még igen erős éjjeli le-
hűlés. 

— Gróf Klebelsberg Kuno szegcdi emlék-
müve. Dr. P á l f v József polgármesterhelyet-
tes. mint a közmüvelődésügvi ügyosztály ve-
zető tanácsnoka, javaslatot terjeszt a legköze-
lebbi kisgyűlés elé gróf Klebclsberg Kuno em-
lékének megörökítése ügyében. Javasolni fogja, 
hogy Kertész K. Róbert államtitkár és Ohmann 
Róla kőző« tervét fogadja el a kisgyűlés pálvá-
zat mellőzésével és utaljon ki a terv kivitelére 
12.000 nengőt. Az emlékmű 24.000 ezer pengőbe 
kerül, ennek az összegnek a felét a kormány 
fizeti. 

— A Görögkeleti Szerb Nőeyvlet karácsony-
faünnepélye. Szombaton este szép ünnepség ke-
retében ünnepelték meg a görögkeleti vallásúak 
karácsonyuk ünnepét. Délután G y u r g y e -
v i c s István esperes-plébános ünnepi vecser-
nyét mondott, utána a plébánia nagytermében 
a nőegylet rendezett karácsonyfa-ünnepséget. 
A karácsonyfa alatt Gvurgyevics esperes-plé-
bános szláv, maid magyar nyelvű beszédet 
mondott, köszönetet mondott a nőegyletnek 
azért az önzetlen fáradozásáért, amellyel sok 
gyermeknek és szülőnek örömet szerzett, kö-
szönetet mondott továbbá Kurucsev Sándornak, 
az egyházközség elnökének, aki évről-évre 
nagv jótevője a szegénveknek. A beszéd után 
30 gyermeknek téliruhát és szeretetcsomagot 
osztottak ki. Ugy az ünnepi vecsernyén, mint a 
karácsonvfaünnepélyen többszázan vettek részt. 

— Halálozás, özv. O k e n f u s z Gyuláné, a 
gróf Széchenyi Andor Pál-uradalom egvkori 
főintézőjének özvegye. Nagykanizsán elhunyt. 
Vasárnap helyezték örök nyugalomra nagy 
részvét mellett. A megboldogultban Sz. Szigethy 
Vilmosné édesanyját gyászolja. 

Súlyos gyász érte rétháti K ö v é r 
Tibor városi főmérnököt és fivérét. Kövér 
Béla ügyvédet. Édesapjuk, r é t h á t i K ö v é r 
Béla nvugalmazott járási főszolgabíró 76 éves 
korában rövid szenvedés után szombaton meg-
halt. Kedden délután három órakor temetik a 
belvárosi temető halottasházából. Külön villa-
mos a Dugonics-térről fél három órakor indul. 

Szombaton váratlanul meghalt Bécsben 
S z e g ő Árpád, a Ha-Ha cipőáruház tulajdo-
nosa. Az ismert szegedi cipőkereskedőn leg-
utóbb idegösszeroppanást állapítottak meg, ez-
ért családja az egyik bécsi szanatóriumba 
vitte gyógykezelésre. A rendkívül szorgalmas 
kereskedő' halála most váratlanul követke-
zett be. Felesége és két fia gyászolja. Holttes-
tét hétfőn temették cl Bécsben. 

— Gáspár Jenő: Az arany páva — Délma-

gyarország kölcsönkönyvtár. 

— Betörték az ablakait. S u g á r Sándor Pe-
tőfi Sándor-sugárut 22. szám alatt lakó ke-
tcs&ectö jelentette a rendőrségnek, hogy az el-
múlt éjszaka folvamán ismeretlen tettesek ia-
Kásanak ucrára nyíló ablakait sorra bevertek. 
A rendőrség keresi a tetteseket. 

— Tóth László: Ami erősebb nálunk — Dél-

magvnrorszás kölcsönkönyvtár. 

Meghűlésnél, nálhaláznál, mandolalobná 
torokgyulladásnál, valamint idegláidalmakná, 
é« «7n"crafá«nál nnnonta fél pohár természetes 
„Ferenc Józsel" keserűvíz rendes gyomor» 
és bélmüködést bizto?ít. Eívptoml orvos-
tanárok véleménye szerint a Ferenc JÓZSCl 
vlz hatása ovors, kellemes és megbízható. A 
Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, 
drogériákban é<? füszeriizletekhen kapható, b.i 

— Tüzérségi lőgyakorlatok. A Szegeden á l lo 
másozó tüzérség január 16-án reggel 8 órától 12 
óráig éles lőgyakorlatot tart a Fehértótól délnyu-
gatra eső területen. A gyakorlat idejére a közigaz-
gatási hatóság a lőtér terűletét kiüríti, illetve a 
katonaság őrszemekkel lezárja. A szóbanforgó te-
rület határai: a szeged—vásárhelyi vasútvonal a 
rókusi pályaudvar északi kijáratától a baktói töl-
tésig, azután északon a baktói töltés. Székhalom, 
Macskás-töltés, Sándorfalva község déli szegélye 
mentén a szatymazi megálló felé húzódó vonal, 
majd délre a pesti műutat szegélyező tanyasor, a 
Fehértón át a Ráczok kertjéhez vezető útvonal, vé-
gül az öthalmon átvivő taliga ut. A lőgyakorlat 
alatt a sándorfalvai müuton a közlekedés szünetel. 
A reggeli autóbuszjárat korábban, a déli későbben 
indul. Figyelmeztetik a lakosságot, hogy a kilőtt 
de fel nem robbant tüzérségi lövedékek, vagy al-
katrészek érintése életveszélyes. Aki ilyent talál, 
az a helyet póznával, gallyal, kővel jelölje meg és 
közölje a lőgyakorlatok vezetőjével, tüzérosztály-
parancsnokhelyettes, Huszárlaktanya, telefon 3900, 
vagy az illetékes közigazgatási hatósággal, csend* 
őrséggel. A 15. és 16-ára tervezett gyalogsági lő-» 
gyakorlat elmarad. 

Or. Láng-MiticzScv Ernő és 
dr. Zombory Jenő beszéde 
az Ítélőtábla teljes ülésén 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-4 
gedi ítélőtábla hétfőn délben tartotta meg tel-í 
jes ülését, amelyen megjelentek az összes egész-* 
sé^ügyi hatóságok képviselői. Az ülést dr, 
L a n g - M i t i c z k y Ernő, az ítélőtábla elnö^ 
ke nyitotta meg, aki először az elmúlt évrőj 
szóló jelentését olvasta fel, majd a középfokú 
közigazgatási bíráskodásról tartott előadást. 
Megemlítette, hogy az egy évvel ezelőtti teljes, 
ülésen tartott előadásában a szegcdi Ítélőtáblai 
területének kibővítéséről beszélt. Ez azonban a a 
elmúlt évben nem következett be, mert a tábla1 

területének kibővítését az u j közigazgatási tör-i 
vénnyel egyidejűleg fogják végrehajtani. Ez-i 
után dr. Z o m b o r y Jenő főügyész tartott elő-* 
adást a családi élet körél>en előforduló büncse-j 
lekményekről. Rámutatott arra, hogy az utób^ 
bi időben megdöbbentő nagy számmal fordul-i 
nak elő a családi élet körében büncselekmé-j 
nyek, amelyek a családi élet sülyedését jelentik. 
Minden kulturális, gazdasági és társadalmi 
szervezetnek, általában mindenkinek arra kell 
törekednie, hogy a családi élet tisztasága hely-i 
reálljon. A főügyész után dr. U j v á r y István 
tanácsjegyző szólalt fel, majd a teljes ülés vé-
get ért. 

J ó m e g j e l e n é s ű 

ügynök 
vagy 

ügynöknő 
fix és jutalék mellett felvétetik 

a 


