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Ali szemben, 'Az altegro-rósz után már zajosan 

tapsolt, a végén pedig telkesen szólította m'aga 

elé ae if jú miivészt. Rővetkeasött Mendelssohn 

Hegedű'r-ersem y-e, a nagy mesterdk mester-

száma. A „kis" művész nagy megérté és átéred 

képessége rniár 'az első tételben kitűnt Általá-

nos volt a nézet, ihoigy aki igy játszik, az 

korra nézve még gyermek kelhet, de képességre 

mái' c®ak Istenáldotta tehetség, művész. A 

második tétel kezdetén elszakadt a hegedű a 

húrja. A gyermek-ifjut ez az epizód nem hoz-

ta zavarba, hanem körített egy uj hurt és újra 

ikiaadte a téteflft Valósággal dalolt a hegedűje 

és ugy éreztük, hogy ennek a osodagyerőiek-

nek, ennek a nagy magyíar talentumnak a míí 

minden szípségét .átfogó lelke benne él, vibrál 

a hegedű húrjaiban. A mesteri mód előadott 

iszlám titán elementáris erővel zúgott a taps. 

Éljenezték a fiatal magyar művészt, akinek 

ismételten meg kellett jelennie a dobogón. 

Majd Baoh— Hubay> V. Sonaba-ját játszotta, 

ezt követte Hubay bájos nlppje: a Notturno, 

Sauzet csillogó L'Espagnola-ja, végezetül a 

brillians technikát 'imvol'váló ' PaganinTMc D-

dur Versenymű. Pártos István hatása miniden 

mám után növekedett, a Paganini Verseny-

művének briEááns előadása után pedig á tető-

pontját érte. A közönség eltelve a gyönyörű-

ségtől, előadása művészi szépségeitől, páratlan 

lelkesedéssel ünnepelte a nagy Pártos Istvánt. 

Mindenki örült és boldog volt, bogy jelen le-

hetett a szezonnak talán utolsó hangversenyén 

és éppen akkor, amikor égy gyermek-ifjú, egy 

(kivételes telbetségű magyar talentum mutatta 

be kincses tehetségét, nagy mestereikhez illő 

páratlan művészetét. 

Ennél az ifjú művésznél nem az a csoda, 

hogy tiszta a hau@fogása, hogy széles, öblös 

és meleg a tónusa, hogy szinte káprázatos a 

technikája, do hogy megérti azt, amit játszik, 

átárai és átáreztetná tudja a hallgató® ágával. 

0z a gyerefc-djfju nam pózol, nincsenek művészi 

allűrjei, 'nem magát, az ősteíbetségát kivánja 

előtérbe tolni, hanam az előadott műnek szép-

ségeit óhajtja érvényesíteni az előadásban. És 

érvényesd ti is. Persze ezzel együtt a saját ka-

ll essógét is, ami ,a csodával határos. Mi 'lösz 

ebből a gyerekből, ha a 'tehetsége .lőpést tart 

oiajd a haladó korával? 1 Már is fenomén, a 

művészetnek ritka értékű reprezentánsa, ha 

igy "halad, a hegedűnek ő lesz a megközelít-

hetetlen fejedelme, a második Joachim. Műsor-

számai után a közönség addig nem távozott 

a teremből;, mig ráadással neim szolgált. Drdla 

Szeren ód ját adta elő megvesztegetően, bájosan, 

a Erai bensősvg melegségével. A hegedűje 

dalolt, amelynek csodás hangjai belekrpózkod-

tak a szivekbe ós nagy gyönyörűségnelk voltak 

az előidézői. Talán nem csalódunk, ha írjuk, 

hegy Pártos Istvánt évről-évre visszakívánja 

a közönség, hogy esztendőről-esztendőre tanú-

ja lőhessen talentuma megnyiliatíkozásiaiuak, 

egyre emelkedő tehetsége teljes fényiben való 

kibontakozásának. Művészt, a beérkezettek kö-

zül valókat sem vére ki, még ily lelkesen, gtaz-

dag elismeréssel nom fogadtak nállunlk. Sikere 

teljes volt Ós ami fő: megérdemelt. 

Pártos Istvánt zongorán Dienzl Oszkár kí-

sérte, akinél művészibb, ideál is abb kísérőt 

'kívánni sem lehet, de .oiképzelni sem. 

Ai alóadáa ok pontút kezdete. A színházi 
inodfl jelenti: Ismételten ós tisztelettel fi-
gyakneztstjük a közönséget, hogy mától az 

előadások pontosan egy negyed nyolckor 
kezdődnek. A mai Moliere estén Soós Aladár 
koniferálása aliatt a földszintre vezető ajtók 
zárva lesznek s a későn érkező csak a konífe-
rálás után mehetnek be a földszintre. 
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folyósitok. 

Szécsi Ede 
bank- és váltóüzlete, Kigyó-utca 5. 

férfi és női divatcikkek 
kgnagrsbb raktára. — 

i% Legmegbízhatóbb cég, :: 

legolcsóbb beszerzés? f©rrás. 

Csekonlcs-u. 6. 
Telefon 854. 

Széchenyi-tér 13. 
Telefon 855, 

3 Valódi AUER-fény gáz 

harisnyák, üvegek és égők kapha-

]-: tók kizárólagosan 

a 

! 
K O P N Y GYULA 

auer-fény világítási vállalatánál Szeged, 

Kosuth Lajot sugárut 1. 

A nagy ártéri kútnál . Telefon 463. 

fl Böágltas j ó M i tartása sluánaifaflH. 
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A D é l m a g y a r ö r s « a g t e l e f o n j a ? 

Szerkesz tőség 305 

KisdóJrívaís! 81-

Szeged sz. kir. város közélelmezési hivatala. 

Hirdetmény. 
I. 

Értesítem a város lakosságát, hogy a város te-
rületén ezidőszerint rendelkezésre álló készletekre 
vonatkozóan a szén, koksz- és tűzifáért követethető 
legmagasabb árakat — a Szegedi Árszabályzó — 
Bizottság véleményének meghallgatása után f . évi 
március hó végéig terjedő hatállyal a következők-
ben állapítottam meg: 
Porosz szén kicsinyben pormen-

tesen a telepen átvéve méter-
mázsánikint 9 korona 60 fillér. 

Magyar szén kicsinyben 'pormen-
tesen a telepen átvéve méter-
mázsánkin,t 8 korona 60 fillér. 

A hazaszállitásért métermázsán,kint 7 koronával több 
nem számítható. Bármily szénből egy háztartás 
részére legfölebb 5 métermázsa mennyiség 
szolgáltatható ki, 

Kötelezem a szénelárusifásával foglalkozó kereskedő-
ket, hogy szent csak a fenti mennyiség erejéig, 
s a bevásárlási könyv felmutatása esetén szol-
gáljanak ki; a szén kiadását a bevásárlási 
könyvecskébe jegyezzék fel, egyben a szén ki-
árusításáról a városi közélelmezési hivatalhoz 
jegyzéket mutassanak be, melyben a vásárló ne-
ve, faikása. a kiadott szén mennyisége, s a be-
vásárlási .könyv száma feltüntetve legyen. 

Koksz, kicsinyben a telepen átvéve rné-

termázsánkint _ 9.00 korona. 
A hazaszállításért rnétermázsániMnt 60 fi'léntél 

több nem számítható. 
A tűzifa maximális árait a következőkben állapítom 

meg: 
I. rendól bükkhasábía telepen át-

véve 130.00 korona. 
I. rendit bükkfa métermázsája felap-

rítva a telepen átvéve 9.00 korona, 
ugyanez házhoz szállítva 9.60 kororra. 
I. rendű gyertyánfa öle telepen átvéve 140.00 korona. 
I. rendű cserfa öle telepen átvéve 140.00 korona. 
I. rendű dnroiwía telepen átvéve 120.00 korona. 

A fa felár rózásá-ént ölentónt 16 koronánál több 
nem követelhető. 

Szatócsok kicsinyben elárusitásnál a fa kilo-
grammja után 10 fülért számíthatnak. 

II. 

A kávéirt követelhető legmagasabb árakat az 
alábbiakban állapltom meg: 

Nagyban. Kicsinybea. 
a) Robiista kávé 9.46 korona. 10.40 koromé 
b) Santos és Jáva kávé 10.09 korona. 11.10 korom*. 
c) Finom kék kávé 11.44 korona. 12.60 korona. 
d) Mabagogyd kávé 12.48 korona. 13.72 korona. 
e) Pörkölt kávé 12.48 korona. 13.72 korona. 
f) Finom pörkölt kávé 13.72 korona. 15.10 korona. 

ni. 
Addig is, mig az Országos Közélelmezési Hiva-

tal elnöke a tej árakat országosan rendezni fogja, 
a tejért követelhető legmagasabb árakat a követke-
zőkben állapítom meg: 
Kanna tej helyben átvéve Mrterenlkiat 62 fillér. 
Pakk tej helyeben átvéve literenkint 70 flltlér. 

Hazaszállítás díja külön -egyezségi megállapo-
dás tárgyát képezi. 

Szeged, 1917. február hó 12. 

677—917. ké. szám. 

Dr. Somogyi Szilveszter' 
polgármester. 

APRÓHIRDETÉSEK. 
Fájós fogára vegvea 

mielőbb a hűes Lei ?ln-

ger-féle f o g c s e p p b ő 

üvegje 70 fillérért kap-

ható Leinzinger Gyula 

gyógyszertárában Szeged, 

Széchenyi-tér 250 

Hajt iul lás, »a;ko. 

gyorsan elmúlik a Lein-

zinger-fele „C h i n a h a j-

s z e s z " álíai. Ars K F50 

Kapható Leinzinger Gvula 

gyógyszertárában Szeged, 

Széchenyi-tér. 250 

H a j ö s z ü l é s ellen 

csakis az ártalmatlan Lein-

zinger-féle „Hajrestorer" 

használja. Ara 1 K 50 fill. 

Kapható Leinzinger Gyula 

gyógyszertárában Szeged 

Széchenyi-tér. 250 

Izzad valamely test-

része? Ugy használja a 

dr. Leinzinger féle kipró-

bált szert. Üvegje 70 fil-

lérért kapható Leinzinp.cr 

gyógyszertárában Szeged, 

Széchenyi-tér. 250 

Gyomor balosok di-

csérik a Lelzinger-féle 

gyonjorctepp jó hatását, 

Üvegje I koronáért kap-

ható Leinzinger Gyúrt, 

gvógyszertórib-xn S zef ed 

Siíehenvl-tér. T G 

Legtöbb hajfesia e« 

országosan elismert Lert-

ttnger-féle. Ára 4 korona. 

Kapható Leinzinger Gyula 

gyógyszertárában Szeged, 

Széchenyi-tér. 23G 
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Nyomatott Várnay L könyvnyomdájában, Szeged, Kátáss-tttea 9. 


