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^ ^ * A makói színház műsora. Péntek: Mágnás 

Miska. Zónaelöadás. Szombat: Csak egy kislány. 
Perényi Kálmán jutalomjátéka. Vasárnap délután: 
Muzsikás Ferkó. Este: Csak egy kislány. Hétfő: 
Hollandi menyecske. Véghelyi Iia jutalomjátéka, utolsá 
előadás. 

* Toki . Örömmel ltjuk le i színház króni-
k á n a k sokszor szürke sorai közé egy szépen 
sikerült szinbáti estének művészi és embsri él-
ményektől gazdag tudósítását. Csütörtök volt, 
szeptember 30, a szinbáz ügye még mindig 
biz0aytalan légkörök zavaraiban imbolygott és 
a gürüti megteli psdsorok százszemü figyelői, 
" l n „gói és kritikusai mégis sikereiben meleg 
e l ő a d á s t ba'lgaltak végig. Puccini Toscája zo-
kogod Cavaradossija a hit és szerelem tortú-
ráiéban morzsolódott és Scarpiája a kegyet-
len vérszopó zsarnok kéjvágyó brutalitásá-
val borzongatott. A rémuralom vérszagu 
durwása i kötött is durva esetnéay Puccini 
muisikájának fiitléres fátyola alatt zengett, 
zúgott, mint a sírásba fulladt jajveszé-
kelése. De hiszen Toscál jól ismerjük már 
mindannyian. Sok szép és jő Tosca, sok érde-
kes Scarpia csillogtatta már tudását és tehet-
ségét a szegedi sxinpidon. Hogy volt az mégis, 
hogy ezt az utóbbi Tosca-előadást annyi meg* 
ftalottstggal ét egyhangú dicsérettel, mondhat-
nék szeretettel halmozta el a közönség, A leg-
főbb érdem Szende Ferencé, as Operaház ki-
váló müvésiéé, aki Scarpiát szinte programnél-
küti egyszerűséggel és meggyőző, mert ki nem 
rivó eszközökkel alakította. A hangja maga él-
mény, de a játéka is hozzájárult ahhoz, 
Hogy a tulzásnélkülí valéság érzetét kellse 
és lekössön szereplétének első percéből 
kezdve. Gtnna Walska szintén szép játékot 
produkált, átgondolt éa finom árnyalatokig ki-
terjedő gondossággal. A preghiern után nyílt-
színi trpiot kapDtt. A féltő és féltékenyen imádó 
asszony típusában sokkal életleljesebb volt, 
mint a nsiv szerepekben. Az énekéről elmon-
dottunk már mindent, ami szép és jő, viszont 
nem hallgathattuk el és most sem tesszük, 
•hogy a középfekvésekben sajnálatosan meg-
torpan a hangja és nagy színpadokon alig áll-
hatja meg a helyéi. Cavaradossit a szegediek 
régi kedience, Octkey Kornél énekelte. Sö-
téten jelent mrg -és az élet kissé keser-
nyés-melancholikus bánata csillogott egész 
lényén. Voltak mosolyai, de nem jöttek szívből, 
nem a régi komédiás énekelt már, hanem az 
ember, aki néhány órára visszaálmodla szerel-
mét, a színpadot, amelyet annyi hivatotlsággal 
szolgált és amely itt Szegeden mindig szívesen 
látja és visszavárja. A hangja néha fátyolozott, 
de a felső regiszterekben töretlen fényű, köny-
nyed és kellemes és az énaktechnikája áthidal 
minden nehézséget. As utoleé felvonás parádés 
áriáját olyan bensőséggel énekelte, hogy a kö-
zönség percekig tombolt. Zokogott a hangja és 
nagy sikere volt, talán több is annál. Detnoki 
Viktor az öreg sekrestyés alakjában ismét 
finom ét jóizü volt és Málnát is ügyesen 
szerepelt. Volt azonban még egy érdekes ün-
neplés a csütörtöki előadáson. A nézőtér Andit 
Zsiga mellett tűntetett, aki talán szerénységbSI, 
talán elkeseredettségből nem akart tudomást 
venni a tapsokról. Pedig a közönség nem 
mindig szokott bőkezű lenni, de ha egysser 
megnyílik valaki számáré, akkor annak van 
oka. A zenekar Jobb is lehetett volna meg-
telelő próbákkal, de a szereplők feledtetni Ind-
iák a szólamok sokszor parttalan elkószálását. 

I. v. 
* Titkos Ica válik. Annakidején nagy feltű-

nést keltett ugy a közönség, mint a színházi kö-
rökben Titkos Icának és Incze Sándornak, n Szín-
házi Élet Iő8zeike3stőjének házassága, amelyet 
évekig tartó romantikus szerelem elősött meg. Az 
érdekes házasság — rendszerint ez ez érdekes 
házasságok sorsa — nem tartott sokáig és most, 
a fővárosból érkezett jelentések szerint, még érde-
kesebb válással végződik. Titkos Ica már meg 
is bízott egy ügyvédet, hogy indítsa meg a válő-
pört nevében Iocie Sándor ellen. 

* H srmonia- bérletjeiyek 7 világhírű mű-
vész hangversenyére havi 1.40 pengős részlet-
ügetéssel kaphatók. 

* D^hnányi-bangverieny október 7 

MEGJELENT 
A „SZEGEDI PANOPTIKUM" 

MAGYAR LÁSZLÓ KARRIKATURASKÖNYVE 
MÓRA FERENC ELŐSZAVÁVAL * * 

KAPHATÓ MINDEN KÖNYVKERESKEDÉSBEN 

Egy 1918-ban türabolt kmi lccdő 
k á r M r i t é s i pSi*« ax egész falu allén. 

I 

Szolnok, szeptember 30. A szolnoki járás-
bíróság november hóra olyan reonstrs pör 
tárgya'átát tűzte ki, amelynek 237 alperes 
vádlottja van, a beidézett tanuk száma pedig: 
egy egész Inlu. A pört Kániiz Lipót jászkara-
j e n ö í Iíkos indította és ötmilliárd korona erejéig 

pOrli as alpereseke!, ekik szerinte 1918-ban 
kirabolták és mindenéből kifosztották. Kánitsot 
az inditotla keresetének benyújtására, hogy 
«gy szomszéd kézségben has&nló midőn kiosz-
tott kereskedő mdr a Kurta ítélete alepjdm 
megkapta egykor elrablóit értékeli. 

WreM 
1r / | Péntek. Róm. kai. Rémig pk. f Protestáns 

/ Ss Malvin. Nap kel 5 ora 57 ttrekor, nyug-
szik 17 óra 41 perckor. 

Somogyi-könyvtár nyitva X e. 10—12-ig. 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) 

ayitva d. o. 8 — l-ig, d. u. 3—7-ig. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tarta-

nak : Apró Jenő Kossuth Lajos sugárat 61 (telefon 996), 
Sarcsay Károly Széchenyi tér (telefon 27o), Borbély 
(Axsef Takaréktár utca (telefon 1268), Nagy György 
í3o!dogESSzony sugárut (telefon 1125), Moldvány Lajos 
Uisaeged (telefon 846). Nyitás reggel fél 8, zárás este 
léi ? árakor. 

A Délmagyarorsxág bécsi szerkesztősége: Wien, II., 
faborsirasse 7. (Wr. Aus'.andskorrespondenz). Telefon i 
5,3—3—22, Bécsi kiadóhivatal, olvasóterem és hirdetési 
képviselet Ausztria részére: Wien, L, Wildpretmarkt 1. 
'Oaterr. Ameigen A.-Q.) Telefon: serié 62-5—95. 

— Józief főherceg is résztvesz az rgye-
íeml ünneplégeken. Az egyetem alapkőletételt 
ünnepségével kapctolatbanjizsef főherceg tele-
fonon jelentette a főispánnak, hogy a szsgedi 
ünnepségeken résztvesz és már a vasárnap esti 
tyorssal megérkezik Szegedre. József főherceg 
szsgedi tartózkodása alkalmával egy nagybeteg 
46-os hSst is meglátogat. Ünnepélyes fogadta-
tására már megtörténtek az előkészületek. 

— Kapy Bála evangélikus püspök jubi-
leuma. Szombathelyről jelenlik: Kapy Béla 
dunánluli evangeiikus püspök most ünnepelte 
25 éves lelkészi és 10 éves püspöki jubileumát. 
A jubileumi ünnepségek tegnap kezdődlek meg 
a szombathelyi egyházközségben és a Luther 
Szövetség díszközgyűlésén, amelyei meleg 
szavakkal méllalták a püspök érdemeit. 

— Szentea—Szolnok között megszűnik a 
vooatjárat. Hódmezővásárhelyi munkatársunk 
jelenti: A vásárhelyi állomásfőnökség ma kö-
zölte a város tanácsával, hogy Szentes—Szol-
nok között megszűnik a vonaljárat. A vonat 
helyett a két álloaás közölt motoros fog köz-
lekedni másod- és harmadosztalyu kocsikkal. 
A motorosok személyvonat jellegével birnak és 
ciak ulipodgyászt szállítanak. Az indulási idő 
Szentesről reggel 5 óra 56 perc; 14 óra két 
perc és 18 óra; as érkezési idő Szolnokon 
reggel 7 óra 45 perc, 15 óra 51 pete és 19 
dra 52 perc; Szolnokról indul reggel 6 órakor, 
13 óra 20 perckor és 20 óra két perckor; 
Szentesre érkezik reggel 7 ára 50 perckor, 15 
óra 8 perckor és 21 óra 50 petekor. 

Dr. Bárányi zeneiskolájában, Szeged, Szent 
Mihály ucca 7., az összes tanszakokra október 
3-ig lehet jelentkezni. 

— A csődjog reformja. Budapestről jelen-
tik : A magyar kereskedelmi csarnok az igazság-
űgyminisztsrhez felterjesztési intézett, aaselyben 
a ctödjog reformját kéri. A kereskedelmi csar-
nok beadványában elsősorban a hitelezők auto-
nómiájának a megállapítását kéri, de legfonto-
sabbnak azt tarljv, hogy a csődeljárást ol-
csóbbá tegyék. 

— Tanulmányi segélyt kér egy rajztanár. 
Devich Sándor gimnáziumi rajztanár 15 mil'iós 
tanulmányi segélyt kért a város tanácsától: 
Devich kéivényébin bejelentette; hogy egy-
évi tanulmányútra akar menni. A város ta-
nácsa a kérelmet elbírálás végeit kiadta a 
pénzügyi bizoltságnsk. 
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Yelour és bársony 
kalap* 

újdonságok nagy válasz 
tekban a l e g o l c l e g o l c s ó b b a n 
k a p h a t ó k 

Knittel Konrádnál 
Szeged, Iskola u. 26. 
Alakításokat modellek után 
vállalunk. 702 

Crep de chinet 
jutányosán ajánl v i szonte ladóknak ^ 

PASKESZ SÁMUEL céfl Makó % 

1 Gyapjufonál, cérnái 
harisnya, kézimunka 

és mindenféle rövidáru 
legolcsóbb napi áron 

kapható h 4 

Pauker Testvéreknél 
HÓDMEZÖVÁSÁRHEL y, Gonda-hiz 

An der schönen blauen Donau 
(A ker ingő k i rá lynő) i f j u s á g u n k szép emléke 

Harry Liedtke, Lia Mara, Verebes Ernővel 
hétfőtől—szerdáig a Belvárosi Moziban. ——— 


