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HaUói 4>ireK. 
Gyermeknapot rendez a vármegye a jövő évtől 

kezdve minden nyár folyamán. A szép eszme csak-
is a városi és községi társadalom bevonásával tör-
ténhetik meg. Az eszme megvalósítása, illetve a 
szervezési előmunkálatok végzésére a törvényható-
ság közgyűlése Tárnay Ivor alispán elnöklete alatt 
bizottságot választott, amelynek tagjai Vajda Jenő, 
dr. Bánífy Józsej, Hegedűs Kálmán, Bezdán Jó-
zsef, dr. Nikelszky Jenő, Micsák Márton, Nagy 
Károly, Árpás Gyula, Nagy Gyula, dr. Kovás Ká-
roly, B. Nagy Ferenc és dr. Diósszilágyi Sámuel 
törvényhatósági bizottsági tagok. 

Fegyelmi vizsgálatot rendelt el még október hó-
ban a közigazgatási bizottság egy battonyai ház-
vélel körüli mulasztások miatt Haász Sándor nyu-
galmazott árvaszéki elnök, dr. Tóth Béla nyugal-
marott árvaszéki ülnök és a határozat meghozata-
lban résztvett harmadik szavazó tag ellen. Időköz-
ben megállapítást nyert, hogy ez a harmadik sza-
vazó tag Tarnay Ákos, az árvaszék jelenlegi h. 
elnöke volt és a fegyelmi vizsgálatot most reá is 
kiterjesztették. 

A városi nyugdijválasztmány mai ülésén felvet-
ték a nyugdijalap kötelékébe Csala Géza marha-
levélkezelőt, Forisek Istváp dijnokot és a városi 
javadalmi hivatal egész személyzetét. 

A városi képviselőtestületi választások elleni 
felebbezések ügyében a közigazgatási bizottság is 
meghozta döntését. A Papp József által megfeleb-
bezett első kerületi választások ügyében hozott 
megsemmisítő határozatot Topcspy László feleb-
bezésének elutasítása mellett helybenhagyta a köz-
igazgatási bizottság, az első kerületben tehát újra 
fognak választani. Foglalkozott ezenkívül dr. Batt-
ka Ferenc felebbezésével is, akinek mandátumát 
megsemmisítette az igazoló választmány, azon az 
alapon, hogy nem fizet adót. Ebben az esetben 
a felebbező álláspontjára helyezkedett a közigazga-
tási bizottság és a mandátum érvényességét mon-
dotta ki, mert diplomás emberről lévén szó, a 
bizottság törvénymagyarázata szerint az adófizetés 
nem képezi a választhatóság előfeltételét. 

x Halálozás. Zollner Károly, a városszerte 
közbecsülésben álló kereskedelmi ügynök vá-
ratlanul elhunyt. Temetése folyó hő 16-án 
fél 11-kor Mikszáth Kálmán-ucca 13. számu 
gyászházból. 240 

Ingyen olvashatja a Pesti Naplót elsejéig és 
délben a lakására szállítjuk, ha most egy 
hóra is előfizet Szalay hirlapirodájában, Tele-
fon 437. Díjtalanul adjuk a Pesti Napló di-
szes albumát egy évi mümellékletével, vala-
mint a tavalyi és ez évi Háromaskönyvet is. 

A Déímsgyafoií&zágoí, Szeged egy ellen libe-
rális napilapját támogatja, aki nyomtatvány-
33(flk£égletét a Délmagyarofézág-nyomdábae 
(Fstőfi 3. Sügárat 1) -szétti be. Telefon lő 34. 

SJá.súr§elyi fiirele.. 
Az adúfelszólamlási bizottság, amely ma ala-

kult meg Lázár Lajos elnöklésével, pénteken reg-
gel nyolc órakor kezdi meg működését az anya-
könyvi hivatal nagytei-mében. 

Dr. Bella Lajos, a Nemzeti Muzeum igazgatója 
a mai napon százezer koronát küldőit a külterü-
leti ásatások javára. 

Az ipartestület elöljárósága az ismeretes ta-
lácsi végzés kézhezvétele után izgalmas ülést tar-
tolt Az előljárósági tagok némely része most a 
város tanácsát vádolja meg részrehajlással, ahe-
lyett, hogy a botrányos állapotoknak már régen 
véget vetettek volna a rendkívüli közgyűlés ösz-
szehivásával. Furcsa, hogy az elöljáróság most 
meg a tanácsot okolja, holott a hátralékos tag-
dijak behajtását a város hatóságától kérte. Az 
előljárózág különben elhatározta, hogy a közgyű-
lést november 2S-ára összehívja. A közgyűlést 
délelőtt tiz órakor tartják meg, határozatképtelen-
ség esetén pedig délután két órakor. 

óriási 
választékban 

3 oo- 6 <oo korona d atja. K B n y v l á r a k a ! v e s z e k . 
Hungária Hrifiquái' uin ucca2-% 

Kaszáló kitűnő r egy ven hold, Szeged-
hez igen íö?el olcsón, hu z 
told tanyás állomás mellett, 

fzáz hold prima, kitűnő épületekkel, v sut, rol'ut rcel-
tett, állomás meiktt másfél hold kitűnj szőlő kőépü-
lettel olcsón eladók Kamocsay 
O. F. B. engedélyesnél, HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, 
ref. templomba: ár. ü14j T e l e f o n 283. 

M ü v é s s z e t * * 

11 szegedi városi szinház műsora: 
16 áu, kedden: Dióiostót. (8 bérlet.). 
17-én, szerdán: Akácvirág. (A bérlet.) 
18-án, csütörtökön: Akácvirág, (B bérlet-) 
19 én, pénteken: Noszty fiu esete Tóth Marival. 
20 án, szombaton délután : Fösvény. 
20-án, szombaton este: Nosziy fiu esete Tóth Marival, 

Alexandra. Bemutassuk talán Szirmay Al-
bertet, aki a könnyű, gáláns magyar operett-
zenének Kálmán Imre mellett ma a legjogo-
sultabb uralkodó aspiránsa, avagy tartsunk 
védőbeszédet Martos Ferenc mellett, aki a 
többszörösen bűnöző magyar operett-librettó-
irodalomnak egyik igen tehetséges visszaeső 
bűnöse, de tette megbocsátható, mert ötlettel 
és fejjel, nem pedig mint osztrák kollégái má-
sok kezével és lábával irja meg szövegeit? ír-
junk az Alexandráról? Világszerte kezdenek 
irni róla , angol és német dicséreteket, Bécs 
most készül a premierjére, tehát beérke-
zett a világnagyságok halandói közé. Ná-
lunk az Alexandra már hétköznap és még 
annyi ereje sincs, hogy kicsiny és gyengéd 
kezecskéivel kihúzza a szegedi színházat a 
hinárból. Siralmasan üres nézőtér előtt mér-
ték erejüket a társulat kicsinyei és nagyjai. 
Patkós Irma kissé színtelen nagyhercegnő volt 
Járay ezúttal már komolyabb színészi felada-
tokat oldott meg sikerrel, Beke Alice tul misz-
tikus és karrikaturaszerü még, de fog tanulni, 
mint többi elődje.Kedvesek és jók votakPáger. 
Antal, Szirmai Vilmos, Rónai, ügyesen alakí-
tott Keleti Árpád. A társulaton nem látszott 
kedvetlenség, ugy játszottak, mintha telt ház 
tapsolt volna produkciójukhoz. Jobb ügyre 
méltó igyekezetük azonban nem vesz kárba, 
ha lesz a társulatnak idege ahhoz, hogy ki-
várja, mig a közönség ismét kedvet kap a szin-

| házhoz, ami nem fog késni, ha a régi leját-
! szolt operettek helyett, régi, de mai füleknek 

I' ismét uj, klasszikus operettekből fogják ösz-
szeállitani zenés műsorukat. Karmesterekkel 
el van látva a szinház és Iloppe Jenő is erős-
kezű dirigensnek látszik eddigi szereplése 
alapján. v. 

A f i l h a r m ó n i k u s o k m á s o d i k hangver-
senye gyászünnepéllyel é s Burányi János 
f e l l é p t é v e l . Vasárnap tartották meg az idei 
szezon második filharmónikus hangversenyét. 
Első számnak Mendelssohn: Olasz szimfóniá-
ját játszották. Á szubtilis zeneköltő, a fenkölt 
érzésű romantikus sok mindent szemére lob-
banthatott volna a filharmonikusoknak, — itt 
az egészet nevezzük meg a rész helyeit, — 
főleg azonban azt, ami Mendelssohn leglé-
nyéből, egyéniségéből, átértéséből é s átérzé-
séből kimaradt: a szubiiíitás, a fenköltség, 
romantikus áradozás é s a nobilitás hangjai-
nak hiányát. Beethoven: Es-dur versenymüvé-
vel Bárányi jános lépett a hangverseny ese-
ményeinek középpontjába. Nagyszerű készült-
séggel , pedáns technikával, sl i lusos értelme-
zésben merítette ki Beethoven ezen munká-
jának szellemét. Előadásában minden fényes-
kedett, csak a szeretetet, az odaadást, a 
mély lélek megnyilatkozását vártuk hiába. 
Mondanunk sem kell, Baranyínak nagy sikere 
volt és sokszor keliett a közönség előtt meg-
jelennie. A zenekar a kísérettel e lég készü-
letlenül bolyongott. Valamivel több szerencse 
kisérte Liszt grandiózus szimfonikus költemé-
nyének, a Hungátiának előadását. A műsor 
előtt a filharmónikusok kegyelettel adóztak 
rövid idő alatt is nagy érdemeket szerzett 
elhunyt elnökük, Szencírey jenő emlékének. 
Dr. Fisch r Marcel, az egyesület igazgatója 
egyszerű, de megkapó szavakkal mondott 
rövid beszédet. Az elhunyt tanácsnok nevé-
nek említésére felállt a zenekar, felállt a 
közönség é s meghatott csendben hallgatta 
végig a nekrológot. A zenekar eljátszotta 
Gr.eg A a s e halálát é s Erkel gyászindulóját. I 

Anday Piroska, a bécsi nagyopera európai 
hirü ünnepelt énekmüvésznője december hó 
1-én adja ária- és dalestjét a Tiszában. Je-
gyek már kaphatók HarmonánáL 

Beke Alisz szlnmüvéóznő kalapja és fejdi-
szei Mrena Irén és Társa kalapszalonjában 
készültek. 241 

a szénházi iroda hirei: 
Biller Irén megismétli ma este a Drótostótbeli 

pompás alakítását, melyet az elmuit héten zsu-
folt ház kacagott végig. Partnere Pfefferkon nagy-
szerű alakításával Faragó igazgató. 

Akácfavirág. Fráter Loránd nagyszerű operett-
jét szerdán A) bérletben csütörtökön B1 bérlet-
ben adják elő. 

Csütörtökön délután olcsó helyáru katona és 
népies előadás Ocskay brigadéros. 

Hadtiú 
A nagyobb leaailóáll&snásolc 

mai műsora. 
Budapest 555.6 (2 kv.) 9.30, 12 és 15: Hirek 

és közgazdaság. 13: Idő- és vizjelentés. 16.15: 
Manchen Mariska gyermekdalait énekli Polgár Ti-
bor zongorakiséretével. 17: Idő- és vizjelentés. 
Utána: Müvészdélután. 18.15: Rádióamatőrposta. 
19: »Vidám szinházi apróságok*. Irta és felol-
vassa: Hegedűs Tibor. 19.30: Első kamarazenekari 
hangverseny a Zeneművészeti Főiskola nagyter-
mében a Filharmóniai Társaság zenekarával. Ko-
mor Vilmos karnagy vezényel. Utána tánczene. 

Bécs 517.5 (7 kv.) és 577 (4.5 kv.) és Grác 
385.8 (0.5 kv.) 11 és 16.5: Hangverseny. 20.05 
Tarkaest. 

Berlin 483.9 (10 kv.) és 566 (4.5 kv.) Stettin 
252.1 (1.5 kv.) 16.37: Walt Whitman költemények. 
17: Kamarazene. Beethoven emlékezete (1770— 
1827). 20: W. Bretschneider: »Die Gletscherfee. 
operett 3 feiv. 

Hamburg 428.6 (10 kv.) Bréma 400 (1.5 kv.) 
Hannover 297 (1.5 kv.), Kiel 254.2 (1.5 kv.) 16.30 
Schubert-délután. 20: A stuttgarti műsor- 21.40. 
Hegedűversenyek. 

Lipcse 322.6 (9 kv.) és Drezda 294.1 (1.5 kv.) 
16.30: Rádiózenekar. 20: A stuttgarti műsor. 21.30: 
Vig-est. 

München 535.7 (5 kv.) és Nürnberg 329.7 (1.5 
kv.) 17: Rádiózenekar. 20: A stuttgarti műsor. 

Bern 411 (6 kv.) 20: Mozart-est. 
Brünn 441.2 (2.1 kv) 19- Kamarazene (Beet-

hoven). 20: Rádiószkeccs. 20.30: Daie»i. 
Daventry 1600 (2.5 kv.) ér London 361.4 (3 

kv.) 21 és 21.45: Hegedűverseny, közben 21.20: 
Rádiószínpad, 22.30 Előadás, 23.15: Dalok, 32.30: 
Tánczene. 

Milánó 315.8 (6 kv.) 21: Puccini: »Tosca« opera, 
23: Jazz-band. 

Prága 348.9 (5 kv.) 20: Zenekarahngverseny. 
Róma 422.6 (12 kv.) 17.15: Hangverseny, 21: 

Szinházi előadásközvetités 
Zürich 500 (1 kv.) 20: Népdalest. 

fijíkrauláíorfölfés dinamóval Szöiiösné!, 
Széchenyi-tér 8. 

K;dd:r, novembsr 16-án 
F r a n k H e l l e r regélve filmen. 
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