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— Piog pongvatstay. A Szegedi Atlétikai
Klub Asitali Tenniiz Szakosztálya február 2-án
prtpaganda pingpong versenyt rendei. Versenyszámok: 1. Női egyes. 2. Férfi egyei. 3. Vegyes páros. 4. Férfi piros. Nevetéri dij eiyéni
számokban siemélyenkint 20.000 korona, páros
számokban 30000 korona. Nevetési dij*k január 31-ig bezárólag naponta délután 6-8-ig
Sc&wctger Andor pénztárosnál a SzAK klubhelyiségében, Tisza-kávéházban fizetendők be.

Nevezhetnek egyleten kívüliek is. A verseny hat

első helyezettjét dijazzák.
Orvosi hlr. Dr. Relch Olga orvos rendelését megkezd le Felsővároson, Szent György ucca
17. sz. alatt. Rendel reggel 8—9, délután 2—4.
Telefon 1—17.
197
— Előadás a kamara székházában. A Szegedi Kereskedők Szövetségének elnöksége értesíti
tagjait, hogy közgazdasági előadásainak sorrendjén
január 31-én délelőtt 10 órakor a kereskedelmi és
iparkamara székházában dr. Beck Salamon budapesti ügyvéd, az egységes bírói és ügyvédi vizsgálóbizottság tagja A valorizációról tart előadást,
mely előadáson szívesen látja az érdeklődőket a
szövetség elnöksége.
A KAG nagysikerűnek Ígérkező bálja f. hó
30-án, szombaton a Kass összes termeiben. 281
Komor Vilmos, a budapesti Kamarazenekar dirigense vezényel va sírnap a filharmonikusok 4. oérleti hangversenyén.
279
— Tifuszesetek miatt beszüntették a munkát a temesvári bi ó«ágok. Temetvárról jelentik: Az ügyészségi fogdában kiütéses tifuszmegbetegedések fo dultak elő. Eddig 12 megbetegedés tortént, 17 foglyot pedig megfigyelés
alatt tartanak. A betegséget egy C aiovából
átszállított fogoly hurcolta be. Az ügyés ség és
a biróság, amelynek helyiségei ugyanebben az
épületben vannak, nyolc napra beszüntette munk á j á t , mert a* egész épületet fertőtleníteni
kell.
A Z Inyi jelmezes álarcos bálja a báli szezon eseménye szokott fenni. Az idén a nagy
erdeklődésböi ítélve, a szokásos kereteken tul
fog emelkedni. Meglepetés lesz az estélyen a
szintarsuiai elsőrendű tagjainak jelmezes megjelenése. A bál szigorúan zártkörű és igy a
jegyek csakis meghi<ú ellenében kaphatók elővételben Balázs Jenő egyesületi gazdánál (Széchenyi tér 2 ) Páholyok elfogylak, az előjegyzettek csütörtök délig átveendők.
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— A miskolci árumlntavásár. A miskolci
kereskedelmi és iparkamara érdekeltsége az idén
ősszel Miskolcon a kamarai kerületre kiterjedő
árumintavásárt rendez. Mint most értesülünk, az
árumintavásár terminusát a kereskedelmi és iparkamara augusztus 26 tói szeptember 2 lg terjedő
napjaiban állapította meg. Az árumlntavásárra
vonatkozó mindennemű felvilágosításért a miskolci
kereskedelmi és iparkamarához kell fordulni.
— A tanfelügyelőség köszönete. A szegedi tanfelügyelőség abból az alkalomból, hogy egyesült a
csongrádmegyei tanfelügyelőséggel, átiratot intézett a
golrmesterhez, hogy köszönetet mondjon ugy neki,
mint a város taná csának az egyesitett tanfelügyelőség
elhelyezéséért, Az átiratot a tanfelügyelőség minden
tagja aláirta.

Varrógép Javításokat gyorsan és olcsón
eszközöl a Singer varrógép részv. tdrs. Szeged,
Kárász ucca 1. sz.
131
— Tizennégymilliós pénzeslevelet lopott el
egy postaszolga. Az apatfalvai postán a muli év
karácsony havában nagy tolvajlás történt. A postán
titokzatos körülmények között eltűnt egy tizennégymillió koronás pénzeslevél. A gyanú azonnal Sokl
András postaszoigára irányult, aki a nyomozó
csendőröknek azonnal bevallotta, hogy ő követte
el a lopást. Letartóztatták s kedden került a szegedi törvényszék Juhász tanácsa elé. Soki a főtárgyaláson is töredelmesen bevallotta a lopást és
azzal védekezett, hogy annyira részeg volt az eset
alkalmával, hogy nem tudla, mit csinál. A törvényszék beismerő vallomását figyelembe véve,
csak hét havi fogházra iiélte a postaszolgát.
— Társaskirándulás Lipcsébe. Megírtuk már
lapunkban, hogy a szegedi kereskedelmi é3 iparkamara a február 28 tói március 6-ig tartandó
lipcsei nemzetközi vásárra társsakirándulást szervez. A társaskiránduláson főként kereskedők és
iparosok vesznek részt, azonban ezideig már
számos másfoglalkozásu jelentkező is van. A társaskiránduláson való részvétel költségei két- és
hárommillió között mozognak a résztvevők igénye
szerint és arra a kamaránál lehet jelentkezni, ahol
a részletekre vonatkozó felvilágosítások is beszerezhetők.
Fehér és ajcur hímzésre a varrógépen
teljesen ingyen faniiia meg vevőit a Singer
varrógép részv -társ. Szeged, Kárász ucca 1.137

— A szegtdi hnsíparosok a hus fogyasztási adójanak leszállítását kívánják. A pénzügyminiszter, mint ismeretes, nyilatkoiott, hogy
a cuaor és bor fogyasitási adóját leszállítja.
Az adó leszállításának hírét nagy örömmel
fogadták, de feltűnést kelleti, hogy a készülő
rendelkezés az egyik legfontosabb közszükségleti cikkről, a hasról teljesen megfeledkeiett.
A szegedi
husiparosok
most Ptck Jenő
ittditványára szombaton értekezletet tartanak,
amelyen határozatot hoznak a ekin'e ben, hogy
miképpen lehstne a fogyasztási adó leszállítását a húsnál is megvalósíttatni. A tervezetek
szerint az iparosok javaslatukat eljuttatjsk a
kamarához, ameynek az utján felírnak ez ügyben az érdekelt minisztériumnak.
— Adomány a Filharmonikus Egyesületnek. Dr.
Kubinyi Fát egyetemi ny. r. tanár a Filharmonikus
Egyesület céljaira egymillió koronát adományozott.

Magántisztviselők helyzíte és a nyugdíjkérdés címen tart előadást vasárnap délelőtt
fél 11 órakor a Kass sakktermében Kertész
Miklós, a magántisztviselők budapesti főtitkára.
Érdeklődőket snvesen lát a Magántisztviselők
Szövetsége.
— Magukra hagyott gyermekek halálvesze
delme. Budapestről jelentik: özvegy Plschl Ferencné tokódujtelepi lakos a minap délelőtt bevásárlás céljából elment hazulról, nyilt lakásban
magukra hagyva hat éves Mihály és három éves
Ferenc nevü gyermekeit. Az anya eltávozása után
a gyermekek parazsat szedtek ki a kályhából és
játszadozás közben egy darab parazsat az ágyra
dobtak. Az ágy meggyulladt
is a füsttől a két
gyermek eszmeletét vesztette. A nagy füstre figyelmessé lett szomszédok a lakásba rohantak, ahol
eloltották a tüzet és a gyermekek felélesztéséhez
láttak. Az idOsebbet sikerült is életre támasztani,
a másikat azonban megfojtotta a füst. Az ügyészség gondatlanságból elkövetett emberölés és tűzokozás elmén eljárást inditott az anya ellen.
UJ tánckurzusok kezdődnek Révész
tánciskolájában (Tisza-szálló I. em.). Diákok
réstére délután 6 órakor, felnöneknek es e 8
óraker. A legújabb táncokból magánórák.
Egyebeknek és csoportoknak egész nap tanftár.
Jelentkezés délután 6 órától.
O l e e ó fürdőkádak, gyermek és Qlőkádak
Fogd Edénél, Takaréktár ucca 8.
_.íi
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— Bérszékjegyek árának sikkasztása miatt
Ítéltek el egy hadirokkantat. A városi bérszékeket, mint ismeretes, a hadirokkantak bérlik, akik
köaül Kabók Pál hadirokkant 1925 május 22-én
magához vett 3000 darab székjegyet másfélmillió
korona értékben. A jegyek árát azonban nem
szolgáltatta be, noha azokat eladta. Amikor a
jegyeket visszakérték tőle, azzal válaszolt, hogy a
pénzre szüksége volt s azért költötte el. A szegedi
törvényszék Kabók Pált kéthavi börtönre Ítélte. A
Tábla kedden délelőtt helybenhagyta az Ítéletet.
— Nem azonos. „Veszedelmes szurkálás az
elfoglalt boros asztal miatt" január 22-én megeleut cikkünkben megirtuk, hogy a Tábla a szur;á!ók közül Barna Józsefet négy hónapi fogházra
ítélte. Barna József kereskedelmi iskolai tanuló
most annak a megállapítását kéri, hogy nem azonos az elitélttel.
Telefonon megrendelt színházjegyeket (telefonszám 306) kívánatra hazaküldi a DÉLMAGYARORSZÁG Jegyirodája.

I

A szinház heti műsora:
Szerdán: Pántlika. Bérlet A. 10. Premier.
Csütörtök délután rendkivül mérsékelt helyárakkal;
Egy éj Velencében.
Csütörtök este: PántUka. Bérlet B. 1?.
Pénteken: Aruiabál. Bérlet B. 11. Premier.
Szombat délután ifjúsági előadás: Carmen.
Szombat este: Annabál. Bérlet A. lt.
Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: A cigány*
prímás.
Vasárnap este: Annabál. Bérletezünet.
Hétfőn: Annabál
Bérletszünet.
Kedden: Annabál. Bérletszünet.
Szerdán: Farsangi lakodalom. Operabérlet 11.

Színházjegyét a DÉLMAGYARORSZAG Jegyirodájában telefonon is megrendelheti. (Telefonszám 306.)

Léhner-von ósnégyea.
Vannak művészek, akiknek a muzsika nem
csupin játék, bsnem valóság, nem abban az
értelemben, ahogy a valóságot bussil, vérrel,
tragédiákkal f s örömöikel átéljük, hanem ahogy
ezt a fantáziánk tükrén keresztül dléreztük. A
muzsika, ha nemes célt szolgál és a tiszta eszmei szépség herodjai hirdetik, az önzetlen
l'art pour 1 «rt művészete marad az idők végtelenségéi;, mert nem ztvarjaaz élet sok problémája, bullámveréssel nem bolygatja a közvetlen filozófia, a zenében a természet követel
magának siót, a lelket jegyezte el magának,
Lihner—Harimannék vonósnégyese ezt a hatást
keltette bennünk.
A kamarazene az ő birodalmuk, amelynek a
forma a d j i m e g az életét és amelynél a határolt
lehetőségek mellett olyan elfogulatlan melegséget tanusi'anak, hogy ehész az e'emzés, csak
a dallam kél szárnyra. Nagy szerepe van hatásosságuknál a műsoruknak. Mozarto1, Haydnt,
Ticbiikovstkií Játszották, de megfordíthatjuk
ugy is, hogy valószínűleg azért választották
meg ilyfoimán előadandó darabjaikit, mert
ismerték erejüket, tudták, bogy a melódia az
egyetlen poii ivum, amely őket a közönség
idegkeringésébe bekapcso ltatjf. Játékuknak kifinomult simasága, páratlan összhangja ugy
zenge.t, mintba nem négy hangszer, négy
ember, hanem egy akarat, egy érzés irányította
volna. A legmélyebb odaadásban olvadtak össze
és trinden érzést, amely feltört belőlük, át
tudlak vinni, bele tudtak szuggerálni hallgatóikba és <teg tudták érlelni velők.
Ami a részie'eket illeti, Mozart:
B-dur vonósnégyesében még nem tudtak egyetemesek,
egysegesek, félreérihetetlenül egyszerűek é£
világosak lenni, esik az adagióban, a siélesen
fektetett
melodiavonalban
bontakoztak kL
Tschfíikovszkl
annál közelebb fekszik lényükhöz. D dur vonósnégyest játszottak. Már az
e'ső tetei moderaiojá-ban éreztük, bogy itt teljesen felszabadultak és érvényesültek. Az andantéban a muzsika végtelen finommá szubli*
málódott és iu stünni nem akaró taps jelezte,
hogy a legőszintébb kontaktus van előadók és
hallgatók közölt. Műsoruk harmadik és utolsó
s z á n b< , Haydn D-dur vonósnégyeiében kőtől gyengédséggel közölték mondanivalóikat.
Különösen szép volt a Largo csniab le. Ebben
»dt*k intelligenciájuknak és szellemüknek legméltóbb kifejezését.
Lthnerék kivétess élvezetet szereztek hangversesH ükkel. A köiön»ég «okáig lelkesen ünnepelt.' L*bne<t, Snilovitsot R uho'és Hartmannf,
akik messze küifö'dön is sok dicsőséget szereztek a magyar kulturának.
I. *.

