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— A családi boldogság és a cigányasszony. Jól 
Öltözött idősebb hölgy: Hollósi Ferencné és egy 
cigányasszony: Petrovics Rózái állott szem-
ben kedden a járásbíróság előtt. Pelrovics Rozal 
nemrégiben ismeretlenül beállított Hollósi Ferenc-
néhez és kártyavetésre ajánlkozott. Eközben a kö-
vetkezőket csalta ki Hollósinétól: egy arany me-
daillont, egy arany nyakláncot, jeggvfirüt, férfinad-
rágot, dunnahuzatot, bögrét, kávéskanalat, párnát, 
abroszt, két tyúkot, aztán eltűnt. Később fogták el 
Hollósiné feljelentése alapján. „Kérem, — mondotta 
a tárgyaláson Hollósiné —, ez a nőszemély olyan 
hatással volt rám, hogy mindent képes lettom volna 
oda ndni neki. Azzal jött be. hogy családi boldogsá-
gomat helyreállítja... Abban az időben éppen rossz 
viszonyban voltam a tériemmel, hát örömmel fo-
gadtam a dolgot " A cigányasszony beismerte, 
hogy azokat csak kölcsön kérte és szándékában 
hogy azokat csak kölcsönkérte és szándékában 
volt visszaadni. A bíróság csalás miatt 2 hónapi 
fogházra Ítélte. 

— Helyreigazítás. Vitéz Ká«zonyi ödönné 
haláláról tegnapi számunkban megjelent gyászje-
lentéssel kapcsolatban közöljük, hogy az engesz-
le'ő szentmiseáldozatot szerdán reggel 9 órakor 
a felsővárosi templomban mutatják be. 

a SEGÉO És a z m s 
Mosnljodás — resrelffvcl 

(A Dcbun̂ yarország munkatársától.) A járás-
bíróságon „elfekszik" egy akta, amely egy papu-
csossegéd és egy volt papucsosinas ügyéről szól. 
Az ügy nem mindennapi. Súlyos testisértés cim 
alatt folyik az eljárás, amelyet az Inas édesapja In-
dított a segéd, Juhász István ellen. Az inas édes-
apja tavaly őszkor megjelent a rendőrségen és 
jegyzőkönyvbe mondta a következőket: Juhász Ist-
ván, aki Tuksa Pál papucsosmesternél állott al-
kalmazásban, József nevű fiát súlyosan bántal-
mazta olymódon, hogy a meztelen lábát fareszelő-

vel megreszelte. Ebből kifolyólag a fiu súlyos sé-
rüléseket szenvedett. 
. Megindult a nyomozás. Detektívek keresték fel 
a feleket J u h á s z a detektív előtt a kővetkezőket 
vallotta: 

— „Józseffel együtt dolgoztam és együtt laktam 
Tuksa Pálnál. A mester szigorú utasítást adott, 
hogy mindenkinek lábat kell mosnia lefekvés előtt. 
A József ezt az utasítást nem tartotta be. Történt 
egyszer, hogy Józsefnek másnap orvoshoz kellett 
m ennie. Előző este nekiáll ott mosdani, de mivel 
már régóta nem mosdott, ez nem járt eredménnyel. 
Ezért megkért engem, hogy a larcszclővel segítsek 
rajta. Hozzá is láttáim a munkához, art elvégeztem, 
azután lefeküdtünk. József sem aznap, sem másnap 
nem panaszkodott, hogy fáj a lába a reszeléstől. 

Kihallgatták az érdekelt Józsefet is, aki cáfolta 
n segéd vallomását. Szerinte a segéd minden kérés 
nélkül állott neiki a reszelésnek, bosszúból és sebet 
ejtett a lábán. 

A detektív kihallgatta a mestert ls, aki a segéd 
pártját fogta. Elmondotta, hogy az inas nem igen 
zerette a tisztaságot. A reszelés után nem panasz-
kodott neki. ö ugyan látta a lábfején a piros fol-
tot, el is küldte vele orvoshoz, de a gyerek azzal 
jött vissza, hogy a lábát nem mutatta meg az or-
vosnak, mert nem fáj. A mester egyébként kije-
lentette, hogy „a papuososiparban a kopott fare-
szerővel való piszóktisrtitás nem nj dolog", tekin-
tettel arra, hogy „vízzel nem igen lehet boldo-
gulni". 

Az ügyben keddre tűzött kl tárgyalást dr. R á-
d a y László járásbiró. Mindenki megjelent, csak 
a reszeléssel vádolt segéd nem. A biróság ezért el-
napolta a tárgyalást és elrendelte a segéd lakhe-
lyének „ldpuhatolását". 

Jegy valamennyi pest! színházba 25 százalékos 
engedménnyel a Délmagyarország előfizetőinek. 
Vígszínház: Aranyifjú. Magyar Színház; Bál a Sa-
voyban. Belvárosi Szinház: Helyet az ifjúságnak. 
Király Szinház: Kék Duna. Fővárosi Operett: Csi-
petke, Város) Szinház: Magvar Szivárvány Ka-
maraszínház: Ketten a hintán, Bethlen-téri Szin-
ház: Üzen a Hargita, Andrássy-uti Szinház: Brid 
ge; A koma; Analfabéta tanfolyam, Pallós-La-
dies, Terézköruti: Saldo 1933. 
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Sze&edi konyhában $zeg@di ÜSZt, 
mert es a leelobb Is! 
A szegedi B A C K * M A L O M kitünö 

liszlfel mindenütt vezetnek! 
Kaphatók 1, 2 és 5 kgr-os csomagolásban liszt-, íüszer- és csemegeüzletekben I 

Minden eredeti m a m i csoma rolásban ajándékszelvény I 
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Budapesti különvonatok 
Ordöglevas" szeseds előadásaira 

Az „ördöglovas" bemutatóját — mint ismere-
tes —, február 10-én, szombatra tűzte ki a szinház. 
A bemutató iránt Budapesten is nagy érdeklődés 
mutatkozik. Ez az oka annak, hogy Kálmán Im-
re operettjének premierjére, esetleg második elő-
adására kulturvonat fogja szállitani a budapesti 
érdeklődőket Szegedre. A kulturvonatokat a Szín-
házi Élet és a Délmagyarország együttesen rende-
zi Az eddigi érdeklődésből következtetve, valószí-
nűleg szükség lesz a második vonatra is, miután 
eddig már mintegy hétszázan jelentkeztek. 

Az első vonat a bemutató napján, szombaton 
délután érkezne Szegedre Ennek a vonatnak az 
utasai, — ha a Délmagyarország elgondolása meg-
valósítható —, Szegeden töltik az éjszakát, az egész 
vasárnapot és vasárnap este utaznak vissza. 

A második vonat, — amelyik szintén megfelelő 

számú utas jelentkezése esetén indul — , vasárnap 
délelőtt érkezne Szegedre. Ennek a vonatnak aa 
utasai is Szegeden töltik az egész vasárnapot, de 
ezek természetesen a vasárnapesti előadást néznék 
meg és éjfél után utaznának vissza. 

A budapesti nagv érdeklődés folytán a szin-
ház egészen uj feladatok elé állítódott. Ezeknek a 
feladatoknak valószínűleg csak ugy tud teljes 
mértékben megfelelni, ha pénteken, 9-én este ren-
des helyárak mellett nvijvános főpróbát tart. A 
bemutató előadás minden körülmények között, 
szombaton, 10-én lesz. Az ördöglovas szegedi fő-
szereplői: KönyvesTóth Erzsi, Pa t k ó s Irma, 
Jurik Julcsi, Jurik Ica, Márkus Lajos, D e-
r é k y János, K ő r ö s s y Zoltán, Fülöp Sán-
dor és Herczeg Vilmos lesznek. 

HETI MŰSOR: 
Szerdán este: Arc és álarc. Groteszk vigjáték. 

Premierbérlet 3. 
Csütörtökön délután- Áprilisi vőlegény. Kato-

naelőadás Filléres helyárak 
Csütörtökön este: Arc és álarc. A bérlet 2 Ked-

vezmények és szelvények érvényesek. 
Pénteken este: Utolsó farsang. Operett. Pre-

mierbérlet 4 
Szombaton délután: Alvlncl huszárok. Operett 

filléres helyárakkal. 
Szombaton este: Utolsó farsang. A bérlet 3. 

„4z ember tfranédiáia" premierje 
Bécsben 

Bécs, január 23. „Az ember tragédiája" keddi 
ünnepi bemutatója ragyogó képet nyújtott. A 
Burgtlieater nézőterén a magyar szellemi világ 
számos előkelősége volt jelen, hogy tanuja le-
hessen a nagy magyar költő ünneplésének. Az 
osztrák hivatalos körök, előkelőségek szintén 
nagy számban jelentek meg. Az ünnepi bemu-
tatón megjelent M i k 1 a s szövetségi elnök, 
D o 11 f u s s szövetségi kancellár, H ó m a n 
Bálint közoktatásügyi miniszter, I m r é d v 
Béla pénzügyminiszter, F a b i n y i Tihamér 
kereskedelmi miniszter, gróf K l e h e l s b e r g 
Kuno özvegye. I n n i t z e r biboros-érsek, N e 1-
k v Jenő bécsi magyar követ. D a r á n y i Kál-
mán és W l a s s i c s Gyula államtitkárok, An-
t a 1 István miniszteri tanácsos, a miniszterel-
nökségi sajtóosztály vezetője. M e n g e l e Fe-
renc követségi tanácsos, a külügyminisztérium 
sajtóosztályának vezetője, H e r c z e g Ferenc, 
P é k á r Gyula és még sokan mások. 

..Az ember tragédiája" mint negvedik mü ke-
rült előadásra abban az előadássorozatban, 
amelvet Röbbeling rendez. A nézőtér nagv lel-
kesedéssel köszöntötte a remek drámai költe-
ményt. a mozgalmas előadást és a kiváló sze-
replőket. 

Huszka "óz«! 
szened' bemutatkozása 

„A magyar énekművészet 2 királynői hanggal 
ajándékozta meg a nemzetközi operaszinpadot: az 
egyik Németh Mária szopránja, káprázatos magas-
ságával, a másik Huszka Rózsi fejedelmi szépségű 
tömör hangjával. A két énekművésznő nemcsak 
exotikusan szép orgánumában emlékeztet egymás-
ra. de közös ősi z^ei ösztönük, — énektehetsé-
gük — írja az egvik előkelő lap kritikusa Hnszka 
i?*7si ynsárnanl d̂ hütjéről referádáiában A fia-
tal minvar őstehe+sé<ret. aki egv békésmerrveí egy-
srerii kispolgári családból származik. Fleischer 

j Antal fedezte fel, az 6 tanácsára segítették mecé-
násaink, hogy elvégezhesse a Zeneművészeti Főis-

kola énektanfolyamát, ahol Szabados Béla volt a 
tanára. Már a nyáreleji operai vizsga előadásakor 
olyan kitörő sikert aratott, hogy az Operaház igaz-
gatója ösztöndíjas tagjának szerződtette. Ezt te-
tézte a nyári bécsi nemzetközi énekmüvészverseny 
első dijának megnyerése, amit 300 kiváló énekes 
előtt nyert meg. Pesten a „Sába királynő" címsze-
repében vasárnap mutatkozott be, a sajtó szerint 
„Huszka Rózsi a legkényesebb igényeknek is meg-
felelt, elbűvölte az Opera nézőterét zsúfolásig meg-
töltő hallgatóságát bámulatos volumenű érzékien 
szép hanejának pompájával." 

Szegeden a Harmónia-bérletében csütörtökön 
ária- és dalestet ad Wagner, Mascagni, Puccini, 

| Goldmark operáinak és Franz, Schubert, Strauss, 
Hubay legszebb dalaival olyan műsort ad, hogy e 
bámulatos magyar énekesnő tehetségének minden 
művészi oldalát gyönyörűséggel élvezheti a műértő 
közönség. Zongorán korrepetitora Pálos« Marcell 
orgonamüvész-karnagy kiséri. 

A Magyar Játékszín Makón. Csütörtökön kezdi meg 
20 estére tervezett előadássorozatát Makón a Gaz-
dasági Egyesület dísztermében a Bársony Ala-> 
dár igazgatása alatt működő Magyar Játékszín. A 
társulat műsorán a következő darabok szerepel-
nek: Forgószél, Te csak pipálj Ladányi, Asszony 
a máglyán, Ida regénye, Erdélyi kastély. Magas 
Cé Antónia, Az ördög. Liliom, Játék a kastélyban, 
Papa, Naplemente előtt, Peer Gynt, A vasgyáros, 
Fanny, Prometeus. A társulat főrendezője Remete 
Géza. 

A színházi iroda hírei 

Groteszk játék Chiarelli rendkívül érdekes mű-
ve, az „Arc és álarc". A maesti premieren megis-
merjük ezt az érdekes darabot, amely a világ min-
den színpadán páratlan sikert aratott. Az „Arc és 
álarc" bemutató előadása a legkomolyabb művé-
szeti törekvés jegyében fog lefolyni, ami minden 
tekintetben megérdemli a közönség érdeklődését. A 
groteszk játék főszerepeit Tapolczay Erzsi, ölve-
dy Zsóka, Hadnagy Mária. Erdélyi Méry, Kemény, 
Cselte, Deréky, Szabó, Krémer és Zilahy játszák. 

Filléres „Áprilisi vőlegény". Csütörtökön dél-
után filléres helyárakkal kerül színre az „Áprilisi 
vőlegény", a legötletesebb élő filmoperett 

Utolsó farsang! Utolsó farsangi 
Arc és álarc! Arc és álarc! 
„Utolsó farsang". A komikum, tánc és farsangi 

hangulat operettje. 
Szombat délután filléres helyárakkal mindenki 

megnézheti az „Alvinci huszárok"-aJ. 
A „Csipetke" vasárnap délutáni előadásának 

Jegyeiért valóságos ostrom folyik az elővételi pénz-
tárnál, 


