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— Ltiier megszünteti az újságírók elleni 
pőrét. Budapestről jelentik: Leirer tudvalevőleg 
pört indiiott az ujságirők ellen, akik megirták, 
hogy őt vádolták leánya meggyilkolásával. Lei-
rer mcst mes szűnteti pőrét az ujságirők ellen. 

Varrás és mflhimzéai tanfolyam Singer varrógépen 
díjtalanul nyerhető, a Singer varrógép részv. társ. újonnan 
megnyílt fióküzletében, Szeged, Kárász acca 1. szám. 

Wilhelm Ella iparművészeti kiállítása és 
karácsonyi vására december 5 tői 10-ig díj-
talanul megtekinthető. 894 

N«gy karácsonyi vásár kezdődik a 
Htpsugárban. A Napsugár Kárász uccai he-
lyiségében egymás kezébe adják a váiárldk a 
kilincset és mindegyik azial a mef jegyzéssel 
távozik, hogy karácsonyra itt lehet beszerezni 
a legértékesebb ajándékokat a legolcsóbban. 
Ugy látszik, a vevőknek ebben igazuk van, 
mert meglepő olcsó áron kaphatók a legizlése-
sebb tárgyuk a legegyszerűbbig és a legbasz-
nosabbig. Éppen ezért olvasóink figyelmét föl-
hívjuk a Napsugár nagy karácsonyi vásárára. 

Batorszállitást nyitott és zárt kocsikkal szak-
szerűen végez „Express" rt. Telefon 12—90. 

A tlen-telnl szármasásu kínai Ling Snn 
Tse hétfőn Tóth Péter, kedden Glflck Lipót, 
szerdán Rőmer Miklós és csütörtökön Schle-
singer Mór cég üzletében teát főz a világhírű 
Pekarek teákból. A próbakóstoló alkalmával 
mindenki irgyen és vételkényszer nélkül meg-
ízlelheti a legkitűnőbb teákat és szakszerű föl-
világosítást nyerhet a tea helyes elkészítési 
módjáról. Mto 

— Népmfivtlési alőadáa. A VI. kerületi 
Polgári Körben ma délután fél hat érikor dr. 
Gulácsy Sárdor gazd. tanár a termésértékesi-
tésről előadást tart, melyre mindenkit síivesen 
lát az elnökség. 

^VlzvezetAk javítások és átalakítások Feketé-
nél Kossuth Lajos sugárut 25. Telefon 10-72. 

Singer varrógépek a legjobbak, részletfizetésre 
ismét kaphatók kizárólag a Singer varrógép részv. társ. 
újonnan megnyílt fióküzletében Szeged, Kárász u. 1. sz. 

— Rendőrtoborzás- A szegedi kerületi rendőrfőka-
nitányság területén több rendőri állás van üresedés-
ben, amelyek betöltése végett 1925 december 17-én 
Békéscsabán, december 18-án Hódmezővásárhelyen, 
december 19-én Szegeden a kerületi főkapitányság őr-
személyzeti osztályánál Újszegeden, a volt bánáti in-
ternátusban rendőrtoborzás fog tartatni. Akik a rend-
őri pályát élethivatásul választják és arra kedvet érez-
nek a fönt megjelölt helyen fölvétel végett jelent-
kezzenek. Fölvételi föltételek: betöltött 21, de még tul 
nem haladott 40 éves életkor, ép, egészséges testalkat, 
165 centiméteres testmagasság, jó erkölcsi magavise-
let büntetlen előélet, irni- és olvasnitudás. Jelentkez-
hetnek olyanok is, akik még katonák nem voltak. 
Részletes pályázati föltételek a rendőrőrszobákon meg-

tudhatók. 

Bútort olcsón és részletre az Asztalos-
mesterek Bútorcsarnokában vásárolhat (Dugo-
nics- tér 11). 121 

Olcsó fürdőkádak, gyermek és űlökádak 
Pogel Edénél, Takaréktár ucca 8. 47 

Hirsch- posta visszforgalsnát Szegedről 
Budapestre is expressként kezeljük, 5 darabnál 
több csomagot már háznál is átveszünk. Át-
utalással továbbithatók. Megtakarítás csomagoló 
anyagban, siállitólevél nem kell hozzá, u'ánvé'i 
összegek leggyorsabban téritetnek. „Express" 
rt. Telefon: 12—90. Kárász és Kölcsey ucca 
sarokház. "3 

INGYEN!^ 
százmilliót nyerhet, 
ha fehé nemű. vászon, harisnya stb 
szükségletét SOÓS Lajosnál szerzi 
be, ahol mindtn 100.000 korona kész-
pénzvásárlás után egy sorsjegyet kap 
ingyen. (Iskola u. és Oroszlán u. sarok.) 

Föld és házbirtokok! 
A város körüli f e k e t e f ö l d e k 1—5 holdas darabokban, 

kisebb-nagyobb t a n y á s b i r t o k o k , szatymazi s z ö l ö k , 
nagyobb vidéki b é r l e t e k , m a g á n és b é r h á z a k a 
város minden részében, 4U mii.-tói feljebb, ürestelkek, Üzletek. 

P - i . i l , i . t . l nyűg állpt tanácsos ingatlanfor. Irodája 
e t r i K A í l l a l Szegeden, Attila u. 7. Telefon 5-69 és 13-«. 
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uri, nöi divat és rövidáruháza 

i tér 
755 Alapitva 1905. 

Telefon: 

854. és 855. 

0VAKQŰ3UNK ML UTÁNZATOKTÓL. 

A szinház h«ti műsora: 
Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: A baba. 
Vasárnap este: A drótostót. Bérlet B. 17. 
Hétfőn: A Katolikus Növédő Egyesület kulturestje. 
Kedden délután: A régi jó Budapest. 
Kedden este: Kovács Kató vendégfölléptével: Marica 

grófnő 
Szerdán: Téli ballada. Premierbérlet B. 18. 
Csütörtökön délután rendkívül mérsékelt helyárakkal, 

Kovács Kató vendégfölléptével: Marica grófnő. 
Csütörtökön este: Téli ballada. Bérlet A. 18. 
Pénteken: Az Orlow. Premietbérlet A. 19. 
Szombaton délután ifjúsági előadás: Cyrano de 

Bergerac. 
Szombaton este: Az Orlow. Bérlet B 19. 
Vasárnap délien mérsékelt helyárakkal: A drótostót. 
Vasárnap este: Az Orlow. Bérletszünet. 
Hétfőn: Az Orlow. Bérletszünet. 
Kedden: az Orlow. Bérletszünet. 

Színházjegyét a DÉLMAGYARORSZÁG jegy-
irodájában telefonon is megrendelheti. (Tele-
fonszám 306.) 

Waídbauer—KerpeSy-vonósnégyes. 
Az alkotásban, ugy mondják, benne lobog a 

természetfölötti titkok egy gyújtó szikrája, 
amely azonban, különösen a zenében, csak 
kevés világosságot árasztana, ha a reprodu* 
kálók lelki és szellemi rőzséjén ez a szikra 
lángra nem pattanna és tüzet nem gyújtana 
még ott is, ahol az elcsendesedett életöröm 
már csupán pernyét hullat a lelkesedésre. 

Ilyen gyujtóerö. tűz és hév van Waldbauerék 
művészeiében. Fiatalosabbak, lázadoióbbak, 
mint a mosolygó nyugalomban lehiggadt Rosé-
vonósnégyes, de valahogyan konszolidáltabbak, 
mint a nemrégen itt koncertező Léhner— 
Sroilovics quariett, amely a nagy világjárásban 
idegesebb, forradalmibb leit. 

Waldbauerék játékában a páratlan összhang 
fog meg, az egysziv-egylélek húrján pendülő 
harmónia, amely ugyanugy tüzel a modern 
alkotásban, mintabogya klasszikusoknak meta-
fizikaiba való lendülését követi. 

Kodály: c-moll vonósnégyesét, ez impresz-
szionista szellemtől áthatott gazdag metodikai 
tartalommal megszerkesztett művet, áradó szen-
vedéllyel játszották. A dallam itt teljesen ki-
bontakozhatott lirai és drámai erejével s magá-
val ragadta azokat is, akik Beethoven vonós-
négyesénél nem ismertek el senkit többet. A 
magyar bánat zokogó hangokat kapott a má-
sodik tétel lentójiban és az elhagyatottság nyúj-
tott kiáltásokban tört magának utat a szűkölő 
¡élekből. A fantasztikus pompa, amely a belső 
poétikus fölfogást disziti, ebben a tételben érez-
teti legbatározottabban Kodály irányát. A Preszto-
és Allegro-télelek a magyaros tánczenének az 
öseredeiijéoöl átvett formáját mutatták. Minden 
tétel után zugó taps hangzott föl, amely meg-
értést és átérzést árult el. Természetesen Beet-
hoven: A-dur vonósnégyese volt az est egyik 
legnagyobb élménye. Mondhatni tökéletes elő-
adásban emelkedett fölibénk a zenei titán, aki 
mégis legtöbbet tud mendani a lét szentségei-
ről. Ulolsónak Smetana, a nagy cseh e moll 
qartetljében nyöny Őrködtünk. 

Waldbauer kifinomult hegedűjátéka, mesteri 
vezetése hivatva van arra, bogy a magyar ze-
nei életnek reprezentánsa legyen. Nemkülönben 
költő Kerpety is, aki ideális gordonkahangjá-
val hasonló erőssége a tárasságnak. Föltűnő 
volt a fiatal Keszler Jenő elmélyedő játéka és 
Temesváry János, a mély hegedűs. Nagyszerű 
látványt nyújtott a hangversenyterem. Kamara-
zenéhez csak a komolytudásu és kifinomult 
zenei ízlésű közönség szokott el|árni, mert 
a zenének ebben a formáiéban vannak le-
fektetve a legszublimáltabb gondolatok. Tovább-
megyünk, rgy város kamarazene-kulturája 
egyszersmint fokmérője a város zenei intelli-
genciájának és a külsőségekről ítélve sokan 
vannak, akiket éppen ez a komolv muzsika 
vonzott. A ragyogó ruháknál csak a figyelemben 
fölragyogó szemek szóllak ékesebben amellett, 
hogy a kamarazene ünnepet jelent. Szokatlanul 
hatott, de örömmel üdvözöltük azt az ujitást, 
bogy a köíönséget megvilágító lámpák a mu-
zsika alatt kialudtak, így mindenki figyelt és a 
kamarazene intim szobajellegében közelebb ke-
rültek egymáshoz művész és közönség-

A hangverseny az idény eddig legsikerültebb 
estje volt. I, v. 


