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Legfinomabb 
s z a p p a n o k , 

crémek és pouderek í 

Belvárosi Illatszertár 
Széchenyi-tér 15, sxásn. 

(a .Kék Csillag* mellett) 

Grüneberg fogkefék, fogkrémek 
és szájvizek! 

Wház.,*.* / • 
w é s a u c f l 

— Hét kin*lt ládában akartak Amerikába 
csempészni. Newyorkbói jelenlik: A rendőrség 
eay gőzöt fedélze én, amely több napon át jött 
Honkonból, 7 kínait talált, akik egy ládába 
voltak buárva. Az egyik kinai még útközben { 
meghalt, a többieket a kórházba szállították. ' 
Mind a hatnak az állapota az éhség és kime-
rültség folytán reménytelen. 

Newyorkban 3 kínait, akik kísérletet tettek 
arra, hogy kínaiakat csempésszenek az Egye-
sült Államok területére, letartóztattak. 

Mától kezdve Játrca a Korzó Mozi a fran-
cia filmkultura legnagyobb alkotásának, a „Szá-
guldó kerék' -nek II. részét. A cenzúrabizottság 
által utólag engedélyezett, eddig még Pesten 
sem látott részek, miután azok utólag engedé-
lyeztettek, Szegeden eiőször láthatók. Severin 
Mars, a kiváló színész legkedvesebb filmje volt 
a „Száguldó kerék", hiszen halálos kórtól gyö-
törve állott a gép elé, hogy életének eme di-
csőséges alkotását befejezze. A nagyszabású 
filmre iek csütörtökig szerepel a Korzó Mezi 
műsorán. 

Oáivexetékéti gázfőzőjét tisztíttassa Havas-
nál, Fodor-utca 2. Telefon 17- 79. ^ 

— Egy négyhónapos fiúgyermeket hét évig 
tartottak spirituszban. Szombaton déluHn Buda-
pesten, a Lónyai-utca 42. sz. házban a padláson az 
egyik sötét sarokban e%y körülbelül kéi liter űr-
tartalmú üvegben, amely színültig tele volt spiri-
tusszal, egy teljesen kiiejlflölí embrió nyu0cíott 
teljesen ép állapotban. AT ügye'etp® rendőroi ;os 
megállapította, hop/ a 4 hónapos fiúgyermek kö-
zel 7 éve van spirituszban. A Lónyai-"íca 42. 
számú házból 1917-ben költözötí el Borbála Róza 
nevü szülésznő, aki jópérrért a legve^íélye^bb 
magzatelhajtásokra is vá'l?>kozoíi. 

UJItáel Fodor István cégnél, Altila-u. 9. sz 
a. minden kispénzű eiuber is elegánsan kiöltöz-
hetik, mert nem kell milliókat kifizetni kész-
pénzben, hanem részletre is vásárolhat. 575 

— Vitriolos merénylet. Rottmann Jenő nyom-
dász 32 éves felesége vitriollal leöntötte sógor-
nőjét, Zöldinét. Rottmanné azért követte el a me-
rényletet, mert tudta, hogy férje saját húgával 
viszonyt folytat. 

Ha nyomtatványra van aafikaége, telefonáljon 
a Dőlrnrouarország Hirlap- és Nyomdavállalat R.-T.-nak, 
eliton io-3*. 

— Hatszázmilliót sikkasztott egy takarék- } 
pénztári főkönyvelő. A pásztói csendőrség ? 
szombaton délután letartóztatta Schiller Jenő [ 
takarékpénztári főkönyvelőt, a csendőrség meg- ; 
állapította, hogy Schiller 18 embertől vett fel 
pénzt és ezt a pénzt elköltötte. Az eddigi meg- 1 
állapítás szerint a felvett összegek meghaladják 
a 600 millió koronát. A sikkasztó főkönyvelőt 
beszállították az egri ügyészség fogházába. 

"xT 

zongoraestje (Endrényi) 

EKSZEREK 
alkalmi és nászajándékok, 

eredeti svájci órák 
nagy választékban, 

ismert szolid szabottárakon 

Kun Jenő 
ékszerész és órásnál 

Szeged , Széchenyi tér 2. Telefon 133. 
Kérem a kirakataimban lévcS 

óralnt megtekinteni. 5P1 

Varga Mihály JZ«u Szeged 
Telefon 469 . 145 Hraá l- i f c i 4 . 

JMindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva, 
Ksőlőkötöző fonal** és háló M«n kaphat. 

SPORT 
özAK-UTC 8:0 (4:0).Hatalmasgólarányu 

győzelmet aratott a SzAK pompás kondícióban 
lévő csapata a szegedi osztály második jelenlegi 
helyezettje ellen. A SzAK vasárnap legjobb napjaira 
emlékeztető stílusban, pompás összjátékkal, ha-
talmas lendülettel és lelkesedéssel feküdt a já-
tékba, ugy hogy az eredmény nem maradhatott el. 
A csapat minden tagja kifogástalanul működött 
és az egész együttes, mint egy gépezet, állandó 
veszélyt jelentett az UTC kapura. A csapat 
legjobb része mégis a csatársor volt, ahol Solti 
és Megyeri gyönyörű játéka magaslott ki. Előbbi 
szédületes lefutáeai és pompás centerei, utóbbi 
mesteri irányítása magukkal ragadták a szintén 
kitűnő formában játszó Martonossyt és Ábra-
hámot. Ördögh is javuló formában van, csak 
a magas beadásokkal maradt még adós. A 
halfsorban szenzációt keltett Simóka tökéletes 
centerhalf játéka, de Vezér II. és Ruzsits is 
jól és körültekintően játszottak. A közvetlen 
védelem ezúttal jól he'yezkedett és az újra sze-
replő Beck II. Horváth /.-el kitűnően látták el 
eleinte nehéz feladatukat. Bartzer néhány me-
leg hetyzetet bravúrosan tisztázott. 

Az UTC csapata csak az első gólig volt ve-
szélyes ellenfél, azután engedett az iramból és 
nem tudott ellentállni a SzAK-csMárok valósá-
gos pergőtüzének. Egyénileg Horváth, Lantos 
és Kovács tűntek ki, de álta'ában elismerést 
érdemel az egész csapni, hogy az utolsó percig 
lelkesen küzdött és sportszerüleg játszva, nem 
adta fel a küzdelmet. A SzAK vasárnaH ismét 
bebizonyította, hogy csapata kivételes klasszist 
képvisel a déli kerületien. 

Erős UTC támadással indul a játék és az 
első percekben Bartzernek két izben is be kell 
avatkoznia. Mintegy 10 percig tart az UTC ha-
talmas iramú, melyet azután 20 perces gyö-
nyörű SzAK támadás vált fel, mely idő alatt 
esnek Megyeri, Solti, Martonossy és Ábrahám 
gyönyörű góljai. 

A második félidőben Megyeri és Martonossy 
további 2—2 gólt érnek el és a játék egész 
befejezéséig érdekes, izgalmas és szép kombi-
nációiban gazdag sporíot nyújtott. Külön keil 
megemlítenünk di. Kann Frigyes pompás, hi-
bátlan és erélyes bíráskodását, mely mindkét 
csapatot teljesen kielégítette. 

KEAC—HTVE 1 Í ( 0 : 0 ) . Egyenlő erejű 
ellenfelek heves küzdelme, melyből az egyetemi 
csapat került ki Sántha szép góljával győz-
tesnek. 

Pécsi Sport Club—Szegedi Vasutas 3:1 
(2:0). A pécsi bajnokcsapat győzelme a pech-
hel játszó Vasutas- csapattal szemben előrelát-
ható volt. 

Egyéb ewíményeb. SzAK II.—UTC II. 4:2. 
SzAK ifj.-UTC ifj. 4:0. Makói TK—SzTK 
3:0 (Nagy meglepstésl) 

A szinház heti műsora. 
Kedden: Taifun, dráma. B. bérlet 9. sz. 
Szerdán először: Szibéria, opera. Operabérlet 5. sz. 
Csütörtökön: Bajadér, operett. A. bérlet 9. sz. 
Pénteken: Szibéria, opera. Bérletszünet. 
Szombaton: Vera Mirceva, dráma Bérletszünet. 
Vasárnap délután: Pompadour, operett. — Este: 

Hoffmann meséi. Operabérlet B. 10. sz. 

Filharmonikus hangverseny. 
Vasárnap délelőtt tartották a filharmonikusok az 

idei második bérleti hangversenyüket, amelyre 
nagyszámú és szép közönség gyűlt egybe a Bel-
városi Moziba. A műsor összeállításában ezúttal 
fárasztó egyöntetűség volt. Ez paradoxonnak hang-
zik, azonban könnyen magyarázható. Mendelssohn 
és Schumann szerepeltek. Mindketten a tizen-
kilencedik század második felének zenei iskoláját 
képviselték és a késő romantikusok kifejezési esz-
közeit egyesitették a Klasszikusok foi ma világával. 
Igy mindketten koruk polgári Ízlésének és ideoló-
giájának megszemélyesítői voltak. Sikerzenét irtai., 
de megőrizték a késői korokban változatlanul fenn-
álló klasszikus értéküket. Sok közösség van zenei 
vonásaikban s művészetüknek egymással szorosan 
érintkező külsőségeiben is annyi a rokonság, hogy 
egymás után hallva, elvesztik azt a lenyűgöző ha-
tást, amit külön más és máskorok muzsikája közé 
ékelve, okvetlenül uralnának. Máskép fest a hang-
verseny-program a teóriában és máskép a gya-
korlatban. 

Kivitelben a filharmonikusok elsőrendűt nyújtot-
tak. Mendelssohn A-moll, vagyis skót szimfóniájá-
ban érdekes színekkel ecsetelték a történelmi és 
tájképhangulatot. A második szám Schumann 
A-moll zongorahangversenye volt, a filharmoniku -
sok vendégének, a bájos megjelenésű Récsey Sári-
nak vendégszereplésével. A fiatal leány technikai-
lag sok képzettséget árult el, azonban korántsem 
á'l még azon a magaslaton, amelyen az igazi 
schumanni szellem elérhető lett volna. A műnek 
lágyan elomló, mély dalköltészete a klasszikus ke-
retek között sem nélkülözi Schumann fiatalosan 
csillogó, utolérhetetlen humorát, élcét, az ellentétes 
hatások kiaknázására, mindez azonban az inter-
pretálás egyvonalu érzelmességében elsikkadt. 
Récsey Sári muzikalitása kétségtelen és tehetsége 
hajlékony anyag lesz a jó mester kezében. Nem 
annyira a technikai készség fejlesztésére, mint in-
kább a müvek mélyén élő költészetnek, a ritmus-
beli szépségeknek és a formaértelemnek meg-
érlelésére van szüksége. Szegedi hangverse-
nyén szép külső, közönségsikere volt s ezt 
magával viheti biztatásul a további komoly 
munkához. Schumann ezen zongorakoncertjében 
nem sok gondot fordított a hangszerelésre s igy 
néhány, valóban szép hangzás mellett sem tudott 
lélekkel telivé válni. 

A műsor utolsó száma Beethoven Egmont nyi-
tánya volt. A zenekart Fichtner Sándor lendület-
tel és kiegyenlített művészetté' dirigálta. /. v. 

* Ma este Lengyel Menyhért Taifnoját játsza a 
szinház drámai társulata. Modernebb, izgalmasabb, 
népszerűbb és egyben irodalmi szempontból is repre-
zentativebb magyar drámát keresve sem talált volna 
felújításra az igazgatóság. Lengyel Taifunja külföldi 
6ikerének oroszlánrésze van abban, hogy a világ figyeln. i 
egyszerre a magyar színpadi szerzők felé fordult, akik 
közül azóta jó egynéhánynak a neve már yilágreláció-
ban is fogalmat jelent. Taifun előtt japánokkal szín-
padon csak angol operettekben találkozott a magyar 
közönség. A kedves, bohókás operettjapánok után 
Lengyel Menyhért volt az első, aki a Csendes-óceán e 
világuralomra tűrő apró sárga emberkéit teljes exotikus 
valóságukban, mint drámai cselekményt mozgató tipu-
sokrf állította mesteri tollal a közönség elé. A Taifun 
fő nöi szerepének az eljátszása a legnehezebb színész-
női feladatok egyike lévén, az igazgatóság a szerep 
eljátszására Gárdos Kornéliát a külföldről is előnyösen 
ismert drámai művésznőt hívta meg vendégül. Tokeramó 
Harsányi Miklós less, Lindnert Oláh Ferenc, Hironárit 
Lengye! Vilmos, Bruck tanárt Polgár Gyula alakítja. 
Falun, Herczeg és Virág a három legjellegzetesebb 
karakterű japán urat játszák. A dráma másik fő nöi 
szerepe, Hempel Teri Lengyel Giza kezében van. Külön 
szenzációja lesz az előadásnak Baróti József stílusos 
rendezése. 

* A Szibéria próbál Ando- Zsigmond vezénylete 
mellett napok ó'.a teljes zenekarral felynak. A szezon 
első operabemutatója az énekes személyzet legnagyobb 
ambiciójit képezi. Valóságos rajongással készülnek az 
operaénekesek nagyszerű feladataikra. A pompásabbnál 
pompásabb szerepeket Szász Edit, Zitta Emma, Kertész 
Vilmos, SuK.ár Frigyes, Lendvai Andor, Kristóf Ferenc, 
Márkus Gyula, Molnár Rezső és Keleti Lajos játszák. 
Azonkívül a Szibériában egyik legfontosabb szerep jut 
a kórusainak, akik az Ei Uctinen és több más gyö-
nyörű orosz népének bemutatásával a főszereplőkkel 
teljesen egyenértékű művészi ieladathoz jutnak. 

* Étsy t ama szoiubaton újból fellép a Vers 
Mi ceva címszerepében. 


