Szeged, 1922 í p jfa. 1>.
— Fehér Q i z e l l a növendékeinek hangversenye. Május 13-án,
lesz a
sz pmbaton délután 6 órakor
Tiszában Fehér Qizella zongoraművésznő növendékeinek hingverwnye. Kiváló készültségü növendékek előadásán kivül a hangverseny
érdekessége lesz a távozó Fehér
Gizella helyettese, Corbeldr Kamilla
zongoraművésznő és okleveles zongoratanárnő föllépte, ami a bemutatkozása is lesz. Jegyek 20—100
koronáig Bárdnál.
N e n emelik • s d r á r a k a t . Az árvizsgáló bizottság hétfói ülésén foglalkozott a vendéglősök söráremelési kérelmével. A sörárak emelését — az albizottság
véleménye alapján — nem tartották indokoltnak és igy a vendéglősök kérelmét
elutasította a bizottság. A nyomozó panasza alapján elhatározta a bizottság, hogy
vesz a nyomozónak egy sörfokmérőt, mert
enélkül nem ellenőrizheti a vendéglősöket — A nyomozó piaci jelentése szerint
a buza ára 250 koronával emelkedett. Az
élő állat árai pedig a következők: Borjú
75-87, bárány 65 - 7 0 , juh 60-63, sovány
sertés 80—95.

x A r a n y a t , ékszert magagárban
vásárol Szegeden Kun Jenő ékszerész.
Fölhivjuk olvasóink szives figyelmét
mai lapunkban megjelent hirdetésére.
— A Bárczy-párt irodáin a
Tisza-szálló 12. számú
szobájában
van és választási
ügyekben minden
választópolgárnak
készséggel ad felvilágosításokat.
A pártiroda
egész
napon át nyitva van és a választóközönség rendelkezésére áll.

SZÍNHÁZ
HF.T1 MŰSOR:
Szerda: Hollandi menyecske, operett.
Csütörtök : Szigeti centennariuai, díszelőadás : Rang is mód, szinml.
Péntek: Aranyeső, operett.
Szombat: Aranyesd, operett
Vasárnap délután: Ripp van Winkte,
•perett.
"Vasárnap este: Aranyeső, operett.

Elektra.
Sophokles remekében Békefi Margit, a kedves emlékű Békefi Antal
fiatal és szép reményekre jogosító
rokona mutatkozott be a szegedi
színpadon a tragikus leány nagy és
súlyos szerepében. Eletében először
játszott a világot jelentő deszkákon
és első föllépésével határozottan
megmutatta, hogy komoly és értékes
tehetség. Az antik verseket erős átérzéssel és stílusos hanglejtéssel
tolmácsolta, plasztikus mozdulatai
meglepően kifejezők voltak. Kár,
hogy némi egyhangúságot nem birt
elkerülni és valahogyan hiányzott a
fokozás a fájdalom és öröm kitöréseiben. De meg kell vallanunk, hogy
ilyen nehéz föladatot előszörre enynyire készen és éretten, ekkora fiatalsággal megoldani: ehhez valóban
kivételes szinpadi rátermctt«ég és
egyéniség kell, amelyet Békefi Maril gazdagon hozott magával. Meg-

frdemelt,

őszinle, zajos sikere volt.
Maga az előadás bizony szomorúan
tanúskodott arról a dekadenciáról,
amely a szegedi színházban egyre
jobban érezhető művészet dolgában.
Beugrások és baklövések sorozata volt az egész este, hibás szereposztás, slilszeiütlenség, kedvetlenség és erőlködés. Szegény Sophokles. szinte egyedül az ifjú és
lelkes
veudégtnüvé^znő
mentette
meg a bukástól.
*
(/•)
* F e h é r Gizi zongoraversenye
a filharmonikus zenekarral holnap
este S órakor a Tiszában.
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Nagyarányú tervek
város állóvizi halászatával.
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Antatfyék ajánlata. — Egy hold vízért e g y kilá ponty.
Régi tervek, uj költségek. — A főszámvevő véleménye

ttek

« önálló koncertek
A lanács a beadványt véleményezés éwől-évre megismétlődnek. A kezvégeit kiadta Scultéty Sándor főszám- dés idején a koneertjeine* a f i a S vevőnek, aki a kérdésről munka- sága adta meg az érdekességét é s a
Az
a
S
soráí
társunknak a következőket mondotta:
— Hogy milyen véleményezéssel a készültségéhez hozzájárult az értelterjesztem a beadványt vissza a ta- mezési képességnek a fejlődése, a
nácshoz, azt egyelőre magam sem dologbeh rész elsajátításának kitudom, hanem annyit már most is alakulása és ma már ott tart hoev
megállapifhatpk, hogy egy 3000 hol- szereplésének a teljesítménye sdia
das vízterület ártézi kúttal való víz- meg az érdekességét és e mellett az
ellátása — a nagy páftl^ási' ftílület értékét is. Keddi koncerijén, amelyet
miatt — lehetetlen. A fehértói halászat a Kass vigadó termében tartott
kifejlesztésének a terve már Lázár nagy és súlyos volt a műsora. Bach
György polgármestersége alatt föl- (Preludium és fuga) és Beethoven
merült, a tervek el is készültek és (Sonata op. 81 a) mélységét és
keresztülvitelük az akkori költség- magasságát még nem tudja átfogni
vetés szerint 1,800.000 koronába a fiatalsága, ám Brahmsot (Rapkerült volna. Tehát ma — nem hi- sodia, Capriccio), Chopint (Es-dur
szem, hogy 100 millió elég lenne ballada, 4 etudes) és Lisztet (XIU.
rapsodia) telten, lendülettel és színeerre a eélra. Legcélszerűbb lenne,
sen hozta és ezeknek a müveknek
ha a földmivelésügyi minisztérium
A tiszai halászat házikezelésbe halgazdasági Ügyosztályát kérdezné előadásában férfias volt a billentése,
véfele után már nem sokat törődtek meg a tanács arra vonatkozólag, hibától mentes a frazirozása és mega torony alatt az állóvizek halásza- hogy ez az ajánlat lehet-e alapja a lepően kifejlett a technikai képutával, az éröeklödés inkább a Ti- további tárgyalásoknak. Nem régen sége, A szépszámú közönség naivon
szára terelődött. Egy beadvány azon- érdeklődött nálam két nagyobb pénz- rokonszenvesen fogadta szerepéét,
ban, amit Antalfy és társai nyújtot- csoport ebben az ügyben és ügy minden szám után tapsolt és érdeme
tak be a tanácshoz, ismét fölkeltette tudom, hogy röviden meg is teszik szerint méltatta a zongorának ifjúéi
vitathatatlanul tehetséges művelőjét,
az érdeklődést.
az ajánlatukat. A cél az, hogy a al'i elölt szép jövö áll.
M
•',;) | w-, i
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Antalfyék ebben a beadványban, város az állóvizi halászat jogát a
azt kérik, hogy adja bérbe nekik a lehető legjobban adja ki, még peváros a Fehértót, Matyért és Holt- dig azzal a kikötéssel, hogy bizoTiszát ötven évre. Haszonbér
fejé- nyos idő múlva a halgazdaság minben megajánlanak
a 2487
holdnyi den befektetéssel együtt kártérítés
vizterületért évenként 2650 kiló pon- nélkül visszaszálljon a város tulajtyot. A város tanácsa agy találta, donába.
köppeny coverkotok
hogy ez az ajánlat sem pénzügyiA mi véleményünk szerint is van
«
nyári újdonságok
leg, sem gazdaságilag nem tárgyal- ez a kérdés olyan fontos, hogy a
nagy választékban
ható, ezért uj, jobban részletezett tanács ne hamarkodja 4 a döntését,
ajánlatot kéri, amelyben részletez* m".rt ha már nem tarthatja meg az BHSCH fUBERT, Kölcwq-u 5.
tetni kívánta, hogy a haltenyésztés állóvizi halászatot a város házikezefejlesztése érdekében milyen befek- lésében, legalább olyan föllételekkel
tetésekre hajlandók az ajánlattevők? Sflja bérbe, hogy a város közönsége
ne érezze kárát.
Antalfy és társai most ujabb beadványt intéztek a tanácshoz, amelyA Vasások Szegeden. A MLSZ
ben bejelentik, hogy részletes terveintéző bizottsági
kedden
este
ket nem adhatnak, mert egyelőre
y
tartott ülésén a május I4-ére kitű1
nem tudják, hogy ártézi kut fúrásázőit SzAK—UTE mérkőzést, miután
val. vagy pedig a Tisza vizével
mindkét csapatból jái^kqsokat veszbiztosithatnák a Fehértó vizellátását.
Terveikről csak akkor nyilatkozhatnek
igénybe s válogatott mérkőzéI J'U
nak részletesebben, ha ,pontosan
sekre, május 25-re halasztotta el.
megtudják, hogy fi tó tafajqinyaga
Hogy vasárnap mégis mérkőzés nélalkalmas-e gátépítésre. A halászati
kül ne maradjon, a SzAK-nak sikejogért szerintük elég a holdankénti
é k u e r t rült a Vasasok utóbbi időben kitűegy kiló ponty, de hogy a városnak
legmagasabb árban vásárol
482 nően szereplő együttesét barátságos
töDb legyen a jövedelme, szivesen
fogadják társul a várost.
BOKOR órás, ékszerész Kelemen-u. 7. mérkőzésre megnyerni. A mérkőzést

A város — mint ismeteres —
nem régen házikezelésbe vette a
tiszai halászatot és most az öreg
Lévay Béla bácsi szakszerű tervei
szerint uj alapokra fekteti az eddig
elhanyagolt bőséges jövedelemforrást.
Eddig a tiszai halászat jogát magánérdekeltségek bérelték és igy a város kasszájába vajmi kevés haszon
kerüli a halászatból. A háború konjunktúrái, a középosztály egyre súlyosbodó helyzete természetszerűleg
kiváltották a házihalászat gondolatát. Kialakult tehát a fehértói halászat, ami kétségtelenül fontot szolgálatot tett a szűkebb anyagi viszonyok között élő embereknek, mert
aránylag tűrhető áron vásárolhatták
néhanapján a halat a város halbódéjában.

SPORT

Gumiár Toln£Ss
„A f é r f i v á ros*

a Belvárosi Moziban.

EZÜST dísztárgyakat,
aranyat, brilliáns

Burett vászon,

$ drap és zöld vásznak, továbbá férfi és
nöi ruhakelmék legjutányosabb árban

Lévai Henrik s z ö v e t á r u - i i z l e t é b é n

Szeged, Ártézi kúttal szemben (Brukner-ház.)

Házak vételét és eladását
a legszolidabb üzleti alapon közvetíti
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Günsz Márton, Báró Jósika-utca 13.

VÉRTES MIKSA,

SZEGED

Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytársulat Vezérképviselősége

Szén, brikett, koksz, cement, mész, karbid.
A tatai tojásbrikett cséplésre, gőzekeszántásra és szobafütésre a legkitűnőbb! Fütőerőben eléri a
poros/, szenet, de annál sonkái olcsóbb 1

Szén, brikett, koksz, cement, mész, karbid.

vasárnap délután öt órakor tartják
meg az ujszegedi SzAK-pályán.
Csütörtökön délután Indal a
magysr
válogatott
Krakkóba.
Mint már közöltük, Solti Mihályt, a
SzAK kiváló balszélsőjét a . magyar
válogatottba állítják J*. Solti szerdán délután a gyorssal utazik Budapestre. A mágyar válogaloil csapatot Hajós Alfréd, a szövetség alelnöke vezeti és Vámos funkoonárus
kíséri. A csapat csütörtökön délután
indul a prágai gyorssal.
As Iparos Ifjaeáf .portUafoljaaM
A Szegedi Iparos Ifjúság Közművelődési
Egylete május 11-én, csütörtökön este
fél 8 órai kezdettel sz Európa-szálló
nagytermében választmányi ülést tart.
melyre a tagokat meghívja a vezetőség.
Egyben tudomására hozza a sport iránt
érdeklődő ifjúsági tagoknak, hogy sporttanfolyam veszi kezdetét, az elótornászok
részére pénteken este fél_8 órakorba
Madách-utcai poigari iskola tornawís.
ben, melyet az Országos Testnevelő Tanács szegedi kiküldöttje fog vezetni. Elótornászoknak jelentkezni lehet raég a választmányi ülésen és az iskolában.

