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Á ni. Mr. állami ménesbiríok 
A nagy asapiíók 
é s adományozók Panlheonja. 

A hétfői tanácsülés végén a polgármester ér-
dekes gondolatot pendített meg; a nagy szegedi 
alapítók és adományozók Panthconjának a ter-
vel. A gondolatot valószínűleg az sugalmazta a 
polgármesternek, hogy a háború után bekövetke-
zn i pénzügyi felfordulás úgyszólván nullára de-
valválta azokat a jőfékonveéht alapítványokat, 
amelyeket a város kezelt és amelyek ma már 
Együttvéve nem elegendők arra, hogy például egy 
tehetséges szegedi, fin tanulmányi költségeit fe-
dezze kamatjukból a város. 

— Valamilyen formában meg kellene' örökíteni 
azoknak a nagy szegedi embereknek a nevét, az 
emlékét, akik nagyobb alapítványt lettek —- mon-
dod a a polgármester —, azokra gondolok, akik 
például értékes házat adományoztak a városnak, 
mint például Tlikacs és Gráf. Talán a legjobb 
'lenne, ha megfestetnők ezeknek az arcképét, meg-
•iratmjnk életrajzukat és olyan helyen állítanánk 
•ki ezeket n képeket, ahol mindenki láthatja, va-
lami Pantheon-félét csinálnánk számukra. Termé-

•szelesen alaposan ki kellene válogatni azokat,akik 
-belekerülnének ebbu a Pantheonba. A tanácsnak 

kellene kiválasztania az érdemeseket, ha kell, tit-
kos szavazással. Gondolkodjatok a dolog felett, 
beszélgessetek róla okos emberekkel, aztán kö-
zöljétek velem, ha kitaláltok valami szépet. 

Á tanács tagjai megígérték, hogy gondolkozni 
fognak, ük egyik tanácsnok tanácsadónak M ó r a 
Ferencet ajánlotta. 

x Győri Lakatos Misi hires cigányprímás csak 
a Kassban muzsikál. 407 

— A Scegedi Általános Munkásdalegylet novem-
ber 20-án, délelőtt 10 órai kezdettel a Belvárosi 
Moziban tartja ez évi őszi hangversenyét, mely 
alkalommal a Budapesti Könyvkötőmunkások Ve-
gyeskara is fel fog lépni. A hangverseny iránt 
nagy érdeklődés nyilvánul meg. 

és tartós cipők szolid árakon Vértesi 
íjpőszakjnben. Kárász ucca 8., I, em. i| 376 

Hó- és sárcipők 
javítását vállalja Eássslö guromijavitó mű-

hely Szegei1, Polgár ucca 4. szám. 
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Gépfiimzés tanítása díjtalan 
Szántó Sándor gépáruházában Szeged, Kiss u, 2. 

Papp Lajos né ugy a maga, mint gyer-

mekei és unokái nevében mély fájdalommal 

tudatja, hogy felejthetetlen J6 férje, apa és 

nagyapa 

Papp Lajos 
vendésltis 

f. hó 6'án hajnali fél 4 órakor a halotti 

szentségek ájtatos felvétele után életének 75. 

évében csendesen elhunyt. 

Az engesztelő szent mise áldozatot kedden 

délelőtti 10 órakor a fogadalmi templomban 

fogjuk az Egek Urának bemutattatni. 

Földi maradványait ugyanaznap délután 3 

órakor fogjuk a Vitéz ucca 3. számú gyász-

házból a belvárosi temetőbe örök nyuga-

lomra helyezni. 

Isten v e l e d drága halottunk i 

Yyufjod/dl békén í 

/1 gyászoló család. 

vitamin- és Zsirdus 
kiváló minőségű, naponta friss fejfeft 

hygienikusan kezelt 

teljes tejét a 
Központi Tejcsarnok R.-t. 

fióktejcsarnokai árusítják 296 

a fiókban kimérve literenként 36 filléréit 

Megrendeléseket, a tej zárt palackok-
ban való házhoz szállítására elfogad 

minden fióktej'csarnok. 

Viszonteladóknak árkedvezményt adunk. 

— Raek-part. A napokban az egyik szegedi sö-
röldében vacsorát adott F o d o r Jenő polgármes-
terhelyettes tiszteletére a polgármester. A vacso-
rán teljes számban megjelent a tanács, majd ké-
sőbb, a hangulat emelkedésének idején, néhány 
idegennel bővült az asztal népe. Odaült K ő n i g 
Pcter is, a zenede kedves közvetlenségéről ismert 
direktora is. Röpködtek az adomák, sziporkáztak a 
felszabadult elmék. Egyszer csak azl mondja 
valaki: 

—• Nem vették észre az urak, hogy Szeged népe 
már előre gondoskodott a jelenlegi tanács emlé-
kének megörökítéséről. Szegeden minden tanács-
nok nevét viseli már egy ncca. Van Somogyi-
ucca, Fodor-ucca. Pálfy-ucca, Csonka-ucca, Gaál-
ucca, csak R a c k Lipót városi p é n z ü g y mi-
ni s z t e r neve megörökitetlen még. R a c k -
u c c a nincsen. 

— Tévedés, tévedés — tiltakozik erélyesen Kő-
nig Péter —, Rack-ucca ugyan nincs, de part 
van, a R a c k p a r t . 

Uadlió 
A nagyobb leadóállomások 

mai műsora. 
Budapest 555.6. 9.30, 12 és 15: Hirek, közgazda-

ság. 15.45: Meseóra. 17: Az Operaház tagjaiból 
alakult kamarazenekar hangversenye. 18.50: Rá-
dió amatőrposta. 19.50: Gerald Lola klasszikus 
magyar estje. 20.45: Schulboff Ottó bécsi zon-
goraművész és Kratschak Richárd, a bécsi szim-
fonikus zenekar első magángordonkásának együttes 
hangversenye. 22.15: Cigányzene. — Bécs 577. 16.15: 
Hangverseny. 20.45: »Der eiserne Heilandc, Max 
Oberleithner háromfelvonásos operájának közve-
títése. — Barcelona .144.8. 17,40: Rádiókvintett 
21.10: Egy opera közvetítése. — Berlin 483-9, 566. 
17: Zene. 20.30: Amerikai zeneszerzők hangverse-
nye. — Bern 411. 16: Zene. 20.20: finekhangrcr-. 
seny. 21—22.30: Szórakoztató zene. — Breslan 322.6. 
16.30: Zenekari hangverseny, 21.10: Zongoraest. 
21.30: Gramofonhangverseny, — BruxeTIes 5*8.5, 
17: Hangverseny. 20.15: Zenekari hangverseny. 
21.15: Hangverseny. — Brüno 441.2, 15: Hangver-
seny. 19: Színielőadás. 20: Kamarazene. Frank-
furt a/M 428.6. 16.30: Zenekari hangverseny. 20: 
Schillertől »Stuart Mária*. Utána ziongorahangver-
seny. — Hamburg 394.7. 19.25: Átvitel a Városi 
Színházból: »Aida<, opera négy felvonásban (Ver-
di). 22.30: Újdonságok. Utána hangverseny. — Ilil-
versum 1069. 17.40: Rádió-trió. 20.40: Zenekari 
hangverseny. — Königsberg 529.7. 16.30: Zenekari 
hangverseny. 20: Dr, Peter Bach (Berlin) lant-
estje. 22: Tánczene. — Leipzig 365.8. 16.30: Zene-
kari hangverseny. 20.15: Hangverseny. 21.15: Nép-
táncok. — Milano 315.8. 17: Zene. 18.15: Gyermek-
karének. 20.45: Operett közvetítése. 23: Jazz-band. 

— München 535.7. 19.30: Szimfonikus hangverseny. 
20.30: Hangverseny. 21.30: Hangverseny. — Nápoly 
333.3. 17.10: Zenekari hangverseny. 21: Szimfonikus 
hangverseny. 21.30: Színházi előadás közvetítése. 
— Prága 348.9. 16.30: Hangverseny. 19: Színielő-
adás átvitele. 22.20: IlangversenyátviteL — Róma 
459. 17: Zene. 20.30: Színházi közvetítés. — Stutt-
gart 379.7. 16.15: Hangverseny. 20: Opera-előadás 
a Stúdióból: sDitt nürnberger Puppec. 21.15: 
Hangverseny. — Varsó 1111, 17.45: Hangverseny. 
Részletek a itsárdáíkirálynéi. oaet«Ubal. 
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Ady-nwtiné. A saegedi ifjnság aray l&töegfe, 
tőnek rajongói impozánsan tünfeöí tömegben je-
Icntek meg a vasárnapi Ady-matinén. örömmel 
cs büszkeséggel tették Je hódolatufcat a halhataffia*. 
költő emlékének megkoszorúzására. J u h á s z 
Gynla izzó lelkesedéssel és áhítatos szeretettet 
emlékezett meg Adyról és szavaiból j őserő vei 
emelkedett ki Ady költészetének jövendője. Lef, 
kcsedéssel ünnepelték a P é c b y Blanka által utói-
érhetetlen művészettel szavalt Ady-költeményeket, 
A közönség nem tudott betelni a verssorok és » 
művésznő előadásának szépségével és uj és uj ver* 
seket követelt, aminek Péchy Blanka eleget is 
tett. Megható és impozáns ünneplés volt, Med-
gyasszay Vilma is szerepelt. Ady-dalokat adott 
elő, az uj magyar zene legnagyobbjainak meg-
zenésítésében. Bartók, Kodály és Erbé Viktor mun-
kája szólalt meg. Medgyasszaynak nehéz szerepe 
volt, erőszakos szittya ritmusokkal megfogni a 
sanzon stílusához szoktatott közönséget, de Med^ 
gyasszav finom kulturája ezt a nehézséget át-
lépte. sőt uj megismeréshez juttatott. Adyt csak! 
Bartók és Kodály zenéjében szabadna előadni. 
Csak az a barbár ritmusu, összeszorított óklü, 
mély fájdaknu, kielégületlen zene képes Ady köl-
tészetének zenei nyelvre való átültetésére, amelyet 
Bartók beszél, csak Kodály klasszikus lirizmuss 
folyhat párhuzamosan az Ady-verssorok mellett. 
Medgyasszav, aki a sanzontól jött, jó érzékkel 
megérezte a különbséget és apostolává szegődött 
Adynak, Bartóknak és Kodálynak. A hallgatóság) 
felfigyelt a szokatlan hangokra és nem fogja eln 
felejteni őket. Medgyasszayt melegen és hosszanj 
megtapsolta. A zongorakiséretet K o s a György 
látta el. 1. r. 

Tarnayne Oláh Böske sikere a Király Színház, 
han. Budapestről jelentik: T a r n a v Ernőnek, a 
.szegedi színház igazgatójának feleségét, O l á f í 
Böskét, a Magyar Színház volt tagját, legdtóbM 
vendégszereplésre hívták meg a Király Színházba, 
ahol A l e g k i s e b b i k H o r v á t h l á n y Szege 
den is szép sikerrel játszott szerepét kellett 
játszania. A vasárnapi előadáson igen meleg si» 
kero volt T. Oláh Böskének, lelkes tapsokkal 
és sok virággal ünnepelték közvetlen és finom! 
játékát. Egy-egy hatásos számát többször kellett 
megismételnie. 

A ma este 7 óraKor KC/tHKio veesey uiszftactr-
versenyre a rendezőség színpadi ülőhelyeket bo-
csájt ki, amelyek 2—8 pengőért már kaphatói-: 4 
Harmónia pénztáránál. 

Rákosi Jenő beszéde nyitja meg a ma esti 7 
órai kezdettel tartandó Vecsey díszhangversenyt, 

Szögedi Színház Gyabi műsorával. Tragikomé* 
diák cs komitragédiák. Végtelen szellemes irások, 
legtöbbnybrc szegedi aktualitások a szerzői alá* 
irírsávai és utóbangjával. Ara 4 pengő. Kapható 
a Dehnagyarország kiadóhivatalában. 

s színházi froda Síirei. 
Lucia. A szezon első nagy zenei eseménye Do-

nizetti »Ludá«r-jának bemutatója volt. A bemutatói 
általános siker kisérte, ugy, hogy a szezon folyam 
mán még többször kerül szinre a világszinpadok-j 
nak ez a nagysikerű műsor-operája. A vezető* 
szerepeket a mai előadáson is Lsmberg Rózsa* 
Szórád, Antal és Molnár éneklik. 

Az obsitos. Szerdán újból műsoron szerepel 3 
napokban nagy sikerrel felújított Bakonyi—KáU 
mán-daljáték, a főszerepekben Neményi Lili, Kor* 
mos Margit, Herczegné, Tolnay, Jávor, Ró»ai4 H®w 
czeg és Biücsivel. 1 

Broadvay. A csütörtöki bemutató iránt oly nagjj 
az érdeklődés, amely csak a kivételes sikerű bei 
mutatókat szokta megelőzni. A B r o a d v a y cgéi 
szen újszerű témájával valósággal lázban tartjaj 
a nézőteret, az érdekfeszítő jelenetek percről^ 
percre fokozódnak és a drámai cselekmény daM 
cára végig derűs hangalatot idéznek elő. A ve* 
zetőszerepekben Pártos Klári, Kormos Margit^ 
Egyed Lenke, Páger, Főidényi, Jávor, Oláh ég 
Farkasnak bő alkalmuk nyílik nehéz feladatok 
megoldására. A rendező Doktor Jánosnak külünu* 
sen nehéz feladat jutott a B r o a d v a y előkót 
szitő munkálatainál. { 

Csütörtökön délután rendkívül mérsékelt frelr„ 
arakkal? Cjgánysrerelem. Helyárak 2Q fillértől i . 
Beqgo 30 üllérig . 


