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A szegcdi Stefánia-Szövetség 
hangversenye. 

(60-tk filharmonikus hangverseny.) 
A mai rossz hangversenykonjunkturában ritkaság-

számba menő látvány volt a tegnap esti hangver-
seny színhelye. A város előkelőségeinek szine-java 
gyűlt össze, hogy a jótékonyság oltáián áldozva, gyö-
nyörködjék a legszebb zenei produkciókban. A 
filharmonikus zenekar érdemes munkával dolgozta 
ki hatásossá a hangverseny műsorát, amelynek 
két illusztris vendége a legnemesebb művészet 
nyújtásával gyönyörködtette a hallgatóságot. 

Dr. Székelyhídi Ferenc régi kedvence a szegedi 
közönségnek. Pódiumon ma ő a legkiválóbb ma-
gyar énekes, akit az évszázados zenekulturáju 
Bécs is mindenkor a legnagyobb lelkesedéssel 
ünnepel. Gyönyörű frazirozása, nemes muzikali-
tása, előadási tökéletes készsége biztosítják szá-
mára az osztatlan sikert; Don Jósé Románcának 
előadásával megkezdette, hires bucsuáriájával foly-
tatta és a Grahl-legendának tökéletes előadásával 
legnagyobb lökélyre emelte a pódiumon ének-
művészettel elérhető sikert. 

Szegheö János a magyar zongorista-gárda egyik 
legtalentumosabb tagja Mozart csodaszép d-moll 
versenymüvének eljátszásával igazolta azt, hogy 
csakugyan nemes művészettel szolgálja instrumen-
tumát, különösen a bájos Románc finom, poétikus 
előadásával aratott megérdemelt nagy sikert. 

Fichiner Sándor vezetése alatt a szegedi Filhar-
monikusok zenekara a művészek kiséretén kivül 
Haydn nemes veretű G-dur (Paukenschlag) szim-
fóniáját, Bach—Fichtner Preludiumát és fugáját és 
Berlioz Rákóczi indulóját adta elő a zenekar elis-
mert nagyszerű előadásában, művészi ízléssel, 
megkapó színezéssel. 

E hangverseny kapcsán külön kell szólnunk a 
zenekar közkatonáiról, akik mind egy szálig a 
legnagyobb lelkesedéssel szolgálják a zeneművé-
szetet és lehetővé tették, hogy a szegedi Filhar-
monikus Egyesület hét évad alatt immár a 60 ik 
önálló müsoru hangversenyével a szegedi zeneélet 
legfontosabb tényezője lett. 

A hangversenyrendezés nehéz munkáját a sze-
gedi Stefánia-Szövetség vezetősége, dr. Kubinyi 
Pál egyetemi tanárral az élén, nemcsak nagy er-
kölcsi, hanem nagy anyagi eredménnyel végezte 
és igy e szép est a művészi eiedményen kivül, 
hozzájuttat egy csomó arra érdemes szegény 
anyát és csecsemőt a nagyon szükséges anyagi 
segítséghez. (—) 

* A szinház valamennyi előadására leg-
kényelmesebben a Szeged jegyirodájában sze-
rezheti be jegyét, mert a jegyiroda lakására 
küldi a jegyeket. Telefonszám 306. 

* Hópehely. Lugosi Döme és Bethlen László da-
rabja kerül szinre szombat és vasárnap este fél 8 
órai kezdettel. A kedves zene, a jókedvű szöveg foko-
zott érdeklődést és tetszést vált kl közönségünkből és 
bizonyos, hogy a szegedi szerzők operettjének nem 
egy száma válik majd népsierüvé. 

* Postás Katica kerül szinre szombat délután mér-
sékelt helyárakkal, ifjúsági és népelőadásul. 

* Vasárnap délután, hétfőn és kedden rendes 
esti előadásul kerül szinre Marica grófnő a bemutató 
szereposztásában. A kitünö operett (4-edszer van ki-
tűzve és bizton halad az elsö jubileum felé. 

* Marlca grófnő hétfőn és kedden. 
* Tekintve, hogy a bérletárak a lehető legmérsé-

keltebb áron adatnak ki — oly árban, hogy egy páholy 
140X00 koronába kerül a napi 200.000 koron? helyett 
— mindenkinek érdekében áll bérletet váltani, mert a 
kedvezményes u alványreedszer ezzel szemben április 
15-tól megszűnik. A bérlet körülbelül ?Q százalékkal 
olcsóbb, mint az eddigi kedvezményes utalvány. 

SZOMBAT ESTE: 
Hópehely. 

Operett 3 felvonásban. Irta: Lugosi 
szerzette: Bethlen B. László. Renaezö 

S z e m é l y e k : 
Mailét du Pan Leó, földbirtokos — 
Cora, a leánya - - — — — 
Borel Fülöp, fóvadász — — — -
Auiália, a felesége — — — — 
Severin, a fiuk — —- — — — 
M?ck Benjámin, hangszergyáros — 
Ramett Rafaella Rosalie, testönő — 
D'Angbs Viktória, Cora komornája 
Erlle Albin márki, fehérnemtlgyáros 
Leotare Evald báró — — — — 
Vauban HiHr gróf — — — — 
Jourbau Norbert — — — — — 
Nathan Mario — — — — — 
Lakáj — — — — — — — 

Döme. Zenéjét 
Rátkai Sándor. 

Herczeg Vilmos 
Kovács Kató 
Oláh Ferenc 
Uti Giza 
Kristóf Ferenc 
Delly Feienc 
Gábor Mara 
Egyed Lenke 
Virágh Ferenc 
Falus István 
Polgár G ula 
Molnár Rezső 
Szabó Istv.'n 
Csonka Ferenc 

Az előadás fél 8 órakor kezdődik. 

Férfi és női esöernyok 
rendkívüli olcsó árakon legszebb kivitelben 

Pollák Testvéreknél 
Széchenyi-tér 17. m Csekonics-utca 6. 

Sport 
Kettős bajnoki mérkőzés a SzAK-pályán. 

Vasárnap az ujszegedi pályán kettős bajnoki 
mérkőzés lesz. Félnégy órakor a SzTK—SzAK 
bajnoki találkozója lesz. A SzAK mostani ki-
tűnő formája melleit a SzTK-nak nehéz lesz a 
piros-feketék győzelmét megakadályozni, mégii 
igen érdekes mérkőzésre van kilátás. A SzTK 
ugyanis a SzAK-kal szemben mindig a leg-
jobb formáját szokts kijátszani és meglepetés 
soha sincten a két régi csapat kőzött kizárva. 
Előzőleg az UTC—Zrínyi bajnoki mérkőzés 
lesz, amikor a Zrínyinek ismét alkalma lehet 
arra, hogy csapatát az elsö osztály számára 
megmenthesse. Ez a mérkőzés félkét órakor 
kezdődik. A jegyek elővételben a Szeged jegy-
irodájában kaphatók. 

UTC—Zrínyi ésSz 1K—SZAK 
vasárnap délutáni bajnoki 
mérkőzésre 25, 20, 16, 
10 és 5 ezer koronáért 

kaphatók már a jegyek 
a Szeged jegyirodájában 

Dugonics-tér 11. Telefon 306, 

A S egedi Vivó Egyesület levente-vivótan-
folyamát családias ünnep keretében fogják befe-
jezni szombaton détután 6 órako a Belvárosi M o -
ziban levő vivótereinbenr. Az ünnepélyre tisztelettel 
meghívja az elnökség a szülőket, a tanári kar 
tagjait, a testnevelési bizottságot és a leventesport 
iránt érdeklődő közönséget. A leventék kiválóbbjai 
érmeket és elismerő okleveleket fognak kapni. 

Zoro«. Huru 
versengése az 

Ausztráliai menyasszony-ért 

hétfőn és kedden 

a Belvárosi Moziban 
Tótkomlósi liszt 

tényleg 
a leg jobb! 

Képviselet és fölerakat 

L A M P E L O S Z K Á R 
Valéria-tér 1. szám. i6s Telefon: 9—95. 

K l x á r ó l a g e l s ő r e n d ű 

ANGOL SZötf fc TEK 
nagy választékban kaphatók 

Lázárná l 
Tisza Lajos-körut 46. 974 

Valódi 
k e l e t i s z ő n y e g e k * 
függönyök, divlnpfrnák, a»ziüdt2zek 

e l a d ó k 
Selmeczynénél, At'': la-utca 8. f am alatt. 

Foltok a szivárványon. 
(Regény.) (23} 

Irta: Sz. Szigethy Vilmos. 

Germán városi írnok ur a fejéhez kapott, 
felindulásában szerette a fürtjeit felborzolni, 
de ezúttal keserűen tapasztalta könnyelmű meg-
nyiratkozását. 

— Mind g szégyent hoztál a fejemre, most 
is folytatni akarod? 

— Hol a szégyen? — csodálkozott a lány. 
— Először hogy elmentél szininöve déknek. 

Másod tzer hogy nélkülem mégy a bálba. 
— Apám, hallgasson meg, maga okos ember. 
— Hm, pödörte a bajuszát Germán ur, ezt 

nem először hallom. 
— Hát akkor értse meg, hogy rekem se 

megtiszteltetés a bál, de érzem, hogy ott kell 
lennem, éppen én nem akadékoskodhatok benne. 
Nem tartozom a társaságukba, ha odatartoznék, 
könnyebben maradnék itthon. De megszégyenítve 
érezném magam, ha nem hiv ak volna meg. 
Apámékat azért nem nézem le, nem emelkedem 
maguk fölé, de jó volna ott magában dángu-
bálnia ? 

Germánné, aki jól ismerte a villámhárító 
szerepét, már az elsö hangoknál átszaladt a 
Pájó kocsmába s hozta a viágospiro3 bori a 
karcsunyaku fiaskóban. 

— Igyál f a m , egy kortyot, nagyon fel vagy 
hevülve, még megárthat. 

Germán felhajtott belőle egy pohárral, bele-
pirosodott a tüle, ugy folytatta, de most már 
ravasz fifikával. („Mert uraim, amilyen egyszerű 
kis isztviselö vagyok én látszólag, épp olyan 
nagykaliberü bennem a ravasz fifika. Hallat-
lanul ravasz ember vagyok ám én, csak ii nem 
ismertek, kedves atyámfiai".) 

— Szóval, én nem lelelek meg az uri tár-
saság nívójának. 

— Nem én mondom ezt, apám, hanem ők 
gondolják. 

— Édes jó szülőanyád nem foglalhat helyei 
akármely müveit család asztalánál. 

Az asszony, töpörödött, kartonruhás, félig 
paraszt, félig mesterkinézésü rékiiben, ijedten 
vágott közbe. 

— Oh, j?j, Istenem, hiszen egy rendes öltö-
zetem sincs. 

— Hát a fehérselyem, amiben esküdtéit 
— Márlon, Márton, ne kisértsd az Istent, 

hová foszlott már az I Igyál, kérlek, inkább egy 
kortyot, nagvszerüen van kezelve ez a bar, 
te pedig fölhevültél. 

Márton ivott, most már kivörösödött a másik 
füle is, a poharat nagyon csendesen tette vissza 
az asztalra. 

— Ugyan ne mondd, felelte szörnyű elbá-
mulással, mint aki most hall először valami 
szenzáció*. Szé foszlott ? 

— Semmi sem tart örökké, aztán ludod-e, 
hány esztendeje már a n n a k ? Huszonöt lesz, 
öregem, nemsokára, éppen huszonöt. 

— Egybeesik a szolgálati jubileumommal, no 
ez derék dolog, mondhatom, hogy derék. Van-
nak az éle ben ilyen csodálatos találkozások, 
különféle természetű dolgok elindulnak a világ 
két ellenkező pontjáról és egyszere c*ak talál-
koznak. Mint, teszem azt, a te esküvői selyem-
ruhád, meg az én hivatali szolgálatom. 

Megint ivott, komótosan pipára gyújtott, 
gondosan heiye7ett el minden dohányszemet s 
maga elé nézve a pápaszeme alul, elmerengve 
dörmögte. 

— Hogy szalad az idő, milyen szép lány is 
voltál te akkor I 

— Mint most a lányunk, hiszen a gyerekek 
leginkább csak a szülőkre ütnek. De a B3ske 
finomabb. 

— Azt a kultura »e?zi. Tudcd 'e, mi az a 
kuüura? Persze hogy nem tudod, honnan is 
tudrvH Szóval az, hogy ő irodába jár, nagy 
hasznát vesz' a bank, mert tud gyorsírást, meg 
a gépet is billegteti s elöke'ő urakat informál. 
Nem innál egy korty bart te is, asszony? 
Azért, hogy neked nincs kulturád, mégis csak 
hűséges hitestársam maradtál, megverne az 
Isten, ha az ellenkezőjét állítanám. Na, nem 
kell ? Megiszom hát én magam. 

(Folytatjuk.) 

Tízparancsolat. 


