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Este: Szép asszony kocsisa, operett. 

Friedmann. 
Sem több, sem kevesebb, egyszerűen csak: 

Friedmann. Szürke név, amelyet kivüle még 
többen viselnek, de benne, általa lett ismertté, 
tengeren innen és tengeren tul ás ugy ismerik, 
mint a zongora egyik titánját, szuverénjét. 

Friedmann, a művészetnek ez a vándor após* 
tola, örökké uton van. Ma, csillagvilágos és 
enyhe öszi estén itt szerzi a megszépítő lelki 
gyönyörűséget, holnap már a ködös London-
ban bájolja el hallgatóságát és igy tovább és 
tovább vándorol, mint a fecske, hogy művésze-
tével mindenüvé meghozza a lelkek tavaszát, a 
várva-vártat, a napsugarasat. 

Friedmann az esti gyorssal érkezett és alig 
rázta le mcgáról az ut porát, már a dobogón 
volt. A terem, a Tisza terme már teli volt, de 
még egyre jöttek az emberek, talán még most 
is, amikor e sorokat rójjuk, még mindig jönnek 
azok, akik idejére sohse tudnak jönni. A te-
rem fűtetlen, a levegője egy kissé hűs. Az es-
télyi tuhákra fölkerülnek a melegebb gúnyák 
és a közönség igy várja a művész megjelené-
sét. Ez is megtörténik, előbb azonban az izga-
lom láza szállja meg a termet és csakhamar 
igazuk lesz azoknak, akik mondják, hogy nem 
sokára a teremben melegség váltja föl a hideget. 

Egy kis zsibongás, tere fere, majd kitárul a 
müvészszoba ajtaja és kilép rajta Friedmann, a 
művész. Szét sem tekint, lehorgasztott fővel lép 
a dobogóra. Egy-két futam a zongorán, ami 
j^lzl, bogy most már csönd is lehetne. Lesz is, 
még pedig halálos csönd. És Friedmann játékba 
kezd. Mendelssohn: Scherzo variációit játsza. A 
zongora billentyűi megelevenednek ujjai érinté-
sétől és a romantikus mű szépségei előtörnek 
elbűvölően, gyönyörködtetöen. Erőteljes taps 
csendül, aminek végeztével Chopin tolmácsolását 
kezdi meg Friedmann. Először jön a H-moll 
Szonata, majd az Impromtu és nincs már hideg 
a teremben. A közönség teljesen átengedi magát 
a nagyszerű hatásnak: Chopin és Fritdmana 
hatásának. És ujabb Chopin-művek következ-
nek: a Mazurka, a Walzer, a Minuten-Walzer, 
amelyet meg kell ismételni és a Püludes-ök, 
majd végül a hatalmas Polonaise, amely után 
a lelkesedés halárt wem ismer. Ráadás persze 
Chopin Walzer. Pár pcrces szünet. De csak a 
művész szünete), a közönség még folyton akció-
ban. El van telve a gyönyörűstül és boldogan 
konstatálja, hogy Friedmann még nagyobb, még 
csodásabb, mint volt a tavasszal, amikor utoljára 
járt itt. És vógül következelt a műsor befejező 
három száma: Albeniz: Triana-ja, Poldini: Eiude-
je és Delibes—Dohndnyi: Naila keringője. A be-
fejező szám után senki sem mozdult a helyéről, 
mindenki tapsolt és mindenki éljenezte Fi iedmannt. 
Es Friedmann rádást adott, egyet, kettőt, hár-
mat, egy kissé fáradtan, de kedvvel és a mű-
vészeinek azzal a ritka megnyilatkozásával, ami 
a lelkesedést, a mámoros lelkesedést képes elő-
idézni. 

Hogy mint játszott Friedmann? Ahogy egy 
istentől megáldott vérbeli művész tud, aki a 
maga hatalmas és grandiózus művészetén kí-
vül adni tudja a müvek szellemét, tartalmát a 
maguk maku'átlan szépségükben és lényegük-
ben. Hatása ? Ha holnap ismét játszana, mind-
azok, akik ma élvezői lehettek művészetének, 
újra hallgatnák áhnatos figyelemmel és azzal a 
lelkesedéssel, ami csak nagy és kivételes mű-
vészet nyomán szokott keletkezni. 

Ez a mai Friedmann-est foglalatja. 

* Koldusdiák. Milöcker kedves, könnyű mu-
zsikájű vigoperája került ma szinre a színház-
ban. Az uj rezsim alatt jól elkészült és igye-
kezetet mulató előadásokhoz szokott a közön-
ség, amely érdem szerint elismerésben ré-
szesítette ezt az igyekezetet. A mai előadás 
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léiig (elt nézőtere is azt bizonyította, hogy 
a komoly muzsika, a nagy opera vonz, a 
Koldusd ák azonban talán inkább nevezhető 
nagy operettnek. Régi, fülbemászó dalla-
mok, régi, meleg emlékek, idősebb emberek 
ajkán egy-egy elsuhanó kép, dallam, emlék és 
ulána világosság, józanság. Az antiquitás meg-
ható naivitása technikában, játékban ma nem 
tudja már megfogni sem a színészt, sem a 
közönséget, csak talán azokat, akik régi fény-
ben láttak ragyogó estéket, pompázó primadon-
nákat — tempi passatí. Azért jól esik, mint 
mikor egy szép vitrin előtt megállunk egy 
percre. Az előadásnál is megállunk rövid 
kis szemlére. Az előadást előkészítették hiányos 
hanggal, hiányos tehetséggel és kevés veleérzéssel. 
Szász Edit szép hangja szárnyain vitle az elő-
adást, bár hangulata nem volt hozzá. A többi 
szereplő, aki tudott, énekelt, aki nem, az ugy 
tett, mintha énekelne. A mai előadás kapcsán 
még az a megjegyezni valónk, hogy az igaz-
gató az operabérlö közönségre való tekintettel 
ne olyankor rendezze premierjét, amikor érté-
kes hangversenyek vannak. (e. v.) 

* Kotányi nővérek 1., 2., 3. zongorás hangversenye 
szombaton, 17-én. Jegyek 2500—10.000 koronáig Har-
móniánál (Belvárosi Mozi.) 

SzAK—SzTK 5 : 2 (4:1) . Biró: Sehner. Az 
SzTK által felajánlott 11 ezüstérmet a SzAK 
pompás kondícióban lévő csapata fölényes já-
ték után nyerte. A csapat, bár a gyengélkedő 
Soltit nélkülöznie kellett, ismét bravúrral, töké-
letes stílusban játszott, kár, hogy helyenkint 
nem vették tulkomolyan a barátságos mérkő-
zést, minek következtében a második félidő 
elején az SzTK is fronlba került. Áll ez külö-
nösen a védelemre, amely nagyon könnyen 
vette a mérkőzést. A csatársor legjobb emberei 
Megyeri és Ördögh voltak. Utóbbi meglepő jól 
helyettesítette Soltit, bár belső csatár. A jobb-
oldal is megfelelt. A halfsorban Vezér II. volt 
a legjobb, Csáky és Ruzsits nem vették tulko-
molyan a játékot, ugyanez áll Beck II.-re is. 
Horváth és Baumgartner ambícióval küzdöttek. 
Az SzTK ban Kovács Buna, Selypes a csatár-
sorból, Gallér a haifsorból és Kovács a véde-
lemből tűnlek ki. A többiek lelkesen, de igen 
szürkén mozogtak. A SzAK góljait Megyeri, 
Vezér I., Ördögh és Vezér II. rúgták, az SzTK-ét 
Kakuszi és Selypes. 

Felelős szerkesztő: LÖVIK KAROLY. 
Kiadótulajdonos: Délmagyarország Hirlap- és Nyomda-

vállalat R.-T. 
Nyomatott a Délmagyarország Hirlap- és Nyomda-

vállalat R.-T. könyvnyomdájában. Szeged. 
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K A P H A T Ó : 

Nagy Károlyné, Takaréktár-utca 1. 
Özv. Fischerné, Takaréktár-utca 8. 
Kovács Józsa, Korzó-Mozi-ház. 
Barna, Széchenyi-tér 9. 
Schwarz, Kárász-utca 1. 
Prém Sámuelné, Széchenyi-tér 5. 
Dinyés Ferenc, Mikszáth Kálmán-utca 9. 
Szukics Imre, Kelemen-utca 3. 
Pethö, Széchenyi-tér 2. 
Kecske-trafik, Kárász-utca. 
Papp Sándorné, Kálvin-tér 2. 
Spitzer Dávid, Oroszlán-utca 5. 

Ház- és föld vevők figyelmébe! 
Emeletei magánház vendéglőre!, azonnal beköltözhetfl 4 szobás 

lakással, 35 millióén. 
Magasföldszintes modem magánház vendégifivel, azonnal bekfil-

tözhetfi, 40 millióért. 
22 kat. hold jó fekete (Old, az egész 9* millióért. 
Fekete föld príma primisszimó, a Vass-téglagyárnál: 5 hold, 3 

hold, 2 hold, 1 és fél hold, négyszögölenkint 11 ezer koronáért. 
Nagykörút mellett nagy emeletes uj bérház 30 millióért 
Ugyanott kétemeletes hatalmas bérház 45 millióért. 
Csongrádi-sugáruton 36y négyszögöles telek 8 millióéit. 
Ugyanott 228 négyszögöles 6 millióért, ugyanott 3t0 négyszögöles 

4 millióért. 
Kálvária-uton 70(1 négyszögöles telek, a Szent Mihályteleki uton 

600 négyszögöles telek, potom áron. 
Stefániánál hatalmas uj bérpalota, igen olcsón. 
Magánház filszerüzlettel, beköltözhető négy szobás lakással 30 

millióén. 
Szöregen saroktelek, házhely 2 millióért. 
Magánnáz, azonnal beköltözhelö, 15 millióért. 

Kisebb magánház, azonnal beköltözhető, 6 millióért. 
Szent István-tér mellett emeletes modern ház, viz, villannyal, 

fürdőszobás lakással, 45 millióért. 
Emeletes ház, azonnal beköltözhető, 20 milióért. 
Rigó-utcában magánház, 24 órán belül beköltözhető, 40 millióért. 
Hunyadi-téren magánház 15 millióért. 
Kossuth Lajos-sugárut mellett sarok magánház, az egész beköl-

tözhető, 20 millióért. 
FüszerQzletek a város minden pontján, azonnal elfoglalható l ak i -

sokkal, igen olcsó árakon. 
És még számtalan magán-, családi és bérházak, továbbá kisebb-

nagyobb földbirtokok, gyártelepek, üzletek minden szakmából, 
vendéglők, cséplőgépek stb. eladásával van megbízva: 
C 7 S r A központi nagy ingatlanforgalmi irodája, az O. F. 

B. engedélyévei, törvényszékileg bejegyzett cég 
S Z E G E D , Széchenyi-tér 6. szám, a törvényszék átellenében. 

Telefon: iroda 10-54. lakás 15—97. 
Tekintse meg kirakatomban állandó hirdetéseimet, az összes 
Szegeden eladó házak és földek irodámban nyilvántartva. 17t 

APRÓHIRDETÉSEK 
Bw«f«f bármily mennyi-
ségben, férfiruhát, fehér-
neműt a legmagasabb ár-
ban veszek. Weissenberg, 
Attila-utca 8. 103 

R a k t á r h e l y i s é g , szuter-
ren kiadó. Arany János-
utca 8. 222 

Bőrkabátok 
férfi és női, készen és méret 
után. Mikszáth Kálmán-u. 
és Mars-tér sarok. Bőr-
ruhagyár. Telefon: 14—73, 
5 - 2 4 . u 

Reszelt tarhonya 
tojással vagy tojás nélkül nauyban kapható 119 

K A R D O S J A K A B 
tésztaáru gyárában Mikszáth Kálmán-utca 4. 

Friss 

állandóan kapható Czlnifer-szalámlgyárban 
Tisza Lajos-körút 83. szám alatt. ias 

Szabómunkások Termelő 
Szövetkezete (Kossuth Lajos-sugárut 43) 

K é s z í t i a l e g d i v a t o s a b b r u h á k a t . 

Téli BURGONYA 
és egész- a n P A h l i m n n v S sertésetetésre fol-

séges a j J l U u u r y U l i y d csóbb a dercénél, 

h a z a s z á l l í t v a 
kapható minden mennyiségben 

B o k o r J á n o s cégnél 
Valéria-tér aarok. 212 

Élő tiszai halak 
nagy mennyi-

ségben, mérsékeli áron kerülnek eladásra 
a Rudolf-téri halcsarnokban és az árusoknál. » 

Kalapiparnntat áthelyeztük ÜS 
Továbbra is elvállaljuk lérfi és nő i velúr és filc 
kalapok formázását, jó munkáért számtalan elismerés. 
Szives pártfogást kérünk. 2 Mencz Károly éa P ia . 

Kilója 4 5 0 0 korona 
kitűnő, a Rochefort sajthoz hasonló izü 

sovány 

érett erős tehéntúró 
kapható a 

Központi Tejcsarnok R.-T. 
minden fióktejcsarnokában. 225a 

Kiss Dezső szobafestő, mázoló és fénuező 
tlvállal a legegyszerűbbtől a legszebb kivitelben szobákat és olajba csiszolt lábazat festést 
legizlésesebben készít. Bútorokból és szobákból poloskairtást is vállal Bécsi-körut 10. 


