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Gyerek-verés napja 
Pénteken tele volt az ucca részint titokzatos, ré-

szint Jól értesült Ifjú emberkékkel, nevek röp-
ködtek a levegőben.« a Pista megbukott, a Krausz 
átcsúszott, pedig mindig hasalt, de hát disznója 
van- énnekkem is kettőből— egyszóval kavarogtak, 
nyugtalankodtak a diákok, vitték haza a félévi 
bizonyítványt 

Ha azt mondom, hogy le voltak verve, ezzel 
még nem festettem teljes helyzetrajzot mert aqji 
a verést illeti, az csak a déli órákban történt meg 
otthon. 

Régen, a ml Ifjúkorunkban háromszor adtak 
ax évben bizonyítványt ami azt jelenti, hogy az 
akkori pedagógia tiz hónap keretén belül három 
nagy ünnepünket rontotta el. Ha a mai generáció 
tudná, milyen keserű karácsonyok estek akkoron! 
Mert a bizonyítványt éppen a szent este napján 
osztották ld. 

Délben a családapa kényszeredett mosolylyal 
szólalt meg. 

— Lássuk hát a bizonyítványokat! 
Az anya (hiszen minden anya diplomatája a 

háznak) ott tett-vett valamit a közelben, nyílván 
tudta, hogy miért, mert hirtelen közbelépett 

— Most nem érünk rá az ilyesmire, ebédeljünk 
meg hamar, úgyis »ok még a dolgunk. 

Borzasztó sebesen tőrtént a tálalás, ellenben an-
nál hosszasabban tartott a rövid ebéd. A levest 
szinte csőppenkint szerettük volna felszürcsőlni, 
hogy tovább tartson... ejnye, milyen érdekes for-
mája van ennek a kanálnak, még sose vettük ész-
re... Valakinek torkán akadt a falat azt többiek 
valamennyien munkába vettük, vertük a hátát, 
az esetet megtárgyaltuk, régibb hasonlóságok ele-
venitődtek fel, amikor a halszálka csinált galibát 
— sikerült az ebédet a lehetőségig elhúzni. 

Viszont ebéd után azt mondta ssent rémület-
tel a családanya. 

— Jézus Mária, megígértem a Laura néninek 
<l nőszeszély recectjét. szalad i csak fiam. vidd el 
neki hamar. 

Laura néni meglehetős messzire lakott, a diák 
nem sietett, mire visszatért, az anya már szunyó-
kált. Nem volt kedve azután sem, mikor egyszer 
végre nagy süntőrgéssel mégis csak elébe kellett 
állani, fennen lobogtatva egy félárkus papirt 

— Majd megnézem, ha ráérek, mondta rezlg-
dáltan és olyan lemondó volt a kézmozdulata. 

Tudta úgyis, hogy mit láthat 
Valahogy a Karácsony volt a keservesebb, nem 

« Húsvét. Télen a bizonyítvánnyal együtt érkezett 
a Jézuska, ellenben a Húsvétot megelőzte vaká-
ciójával a nagyhét s mire az ünnepbe jutottunk, 
már rég hegedőben voltak a sebek. (Az apa szi-
vén és a mi sziv-ellentétünkön ejtettek egyaránt) 

Azért volt nagyon bölcs ember az, aki meg-
változtatta a bizonyitvánvosztogatás régi rendjét. 
Nem tudom, hol kell utána nyomozni, de bizo-
nyos, hogy az ünnepeket féltette Minek azokat elron-
tani, mikor amúgy is annyi mindent elront az 
élet s miért ne őrüljön egyszer az őrömnélküli 
ember Is valaminek* Szabad-e a Karácsony, meg 
a Húsvét hangulatába disszonáns hangot kever-
nie az elmellőzőtt hármas-szabálynak, a parti-
cipium praesentnek, a szerencsétlen Kis Pipin-
nek, a nehézkedés törvényének, vagy pláne az alá-
rendelt mondatoknak? Úgyis ránk való nehézke-
dés minden, akármerre lépünk s alá vagyunk 
rendelve nagyobb hatalmaknak, a végzetnek, amely 
sodor mindnyájunkat a bizonytalanságok fekete 
vizei felé. 

Még csak a Péter-Pált kellene valahogy meg-
kerülni. Am tartsák meg a Te Deumot de az ér-
tesítőt küldjék el két héttel később postán a szü-
lőknek. A diákok akkor már ugyís nyaralnak 
valamerre, nem fenyegeti őket a megverettelés köz-
vetlen veszélye. — aminthogy a félévi értesítő rend-
szerével úgyis megspóroltak egy elnáspángolást 

— Hibaigazítás. Kaptuk a következő sorokat: 
Lapjuk tegnapi számában »Szabómesterek rágal-
mazási pőre« címmel megjelent cikknek Gom-
bos István szabómester vallomását tartalmazó 
része hibaigazításra szorul. Gombos István ugyanis 
nem azt mondotta a tárgyaláson, hogy »elvesztette 
a j ó z a n s á g á t « , hanem azt mondotta, hogy 
a n y u g o d t s á g á t vesztette el. 

i Méhészek figyelmébe: Sz. V. M. E- február hő 
2-án, vasárnap. 10 órakor tartja Zoller-féle pré-
selt szalmakaptár és prés bemutatóját Raffay-
féle vendéglőben, Kossuth Lajos-sugárut 4 szám 
alatt Érdeklődőket szívesen lát az elnökség 408 

Zseltára l&nt&f 2 »csitri 
Léno, fryiiriiforrssztán arannyal 5 0 f . Brilliins ék-
szer alakítás és foglalás. Lelkiismeretes »zakszerii 
muaka. Kisebb iavifás megvárható 
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A Városi Színház heíi műsora: 
Ma délután mérsékelt helyárakkal A. Harmatb 

Hilda vendégfelléptével: Szökik az asszony. 
(Fóthy Kálmán — Tolnay Andor.) 

Ma este: Tommy ég társa. Operettujdonság 3 fel-
vonásban. Főszereplők: Sz. Patkós Irma. Kiss 
Manyi, Kádár Margit, Uti Giza. Páger, Cselle, 
Sándor Stefi, Kemény Erzsi. Vágó, Rónai. 

Hétfőn: Tommy és társa. 
Kedden: A hattyú. Molnár Ferenc vígjátéka 3 fel-

vonásban. Főszereplők: Könyves Tóth Erzsi, Tá-
rav, Páger. Herczeg, Vágó. Uti, Egyed Lenke, 
Bognár, Szilassy, Sümegi, Oláh. 

Szerdán: Fldetlo. Beethoven nagy operája 2 fel-
vonásban, 4 képben. (Premlerhér(et) Főszerep. 
18*: Szász Edith, Lamberg Rózsi, Szórád, Bi-
hari, Arany, Csiszár, Szilágyi. Vezényel: Fridi 
Frigyes. 

Csütörtökön: Toramy én társa. 
Pénteken: A szezon elsfl bért?if ciklusának utolsó 

premterbérWe. I. Szép Gala»hea. Souppée 1 fel-
vonásos komikus operája. Főszereplők: Lam-
berg Rózsi, Szórád Ferenc, Kiss Manyi, Veszely 
Pál. II. Egy, kettő, három... Molnár Ferenc 
legújabb világsikere. Főszereplők: Könyves Tóth 
Erzsi, Tarnay, Páger, Vágó, Herczeg, Hegec'üs 
Rózsi, Kemény Erzsi. Babos Mici, Bognár, Sü-
megi. Oláh, Nagy György, Rónai, Veszely, Ajtay 
Csiszár, Marinkovics. 

Szombaton délután Ifjúsági előadás: tfff város: 
Bevezető előadást tart dr. Kovács Alajos ke-
gyesrendi gimnáziumi tanár. 

Szombaton este: T. Szép Galathea n . Egy, kettő, 
három... (A. bérlet.) 

Vasárnap délután mérsékelt helyárakkat: Mit susog 
« fehér akác. 

Vasárnap este: I. Szép Galathea- II. Egy, kellő, 

három... 

Hétfőn: Fldetlo. (A- bérlet.) 

A színház második bérlett ciklusa február kö-

zepén veszi bczde'ét. 

Dolmányt hangversenye. A kiváló tnagyar kom-
ponistát aki mint a legnagyszerűbb magyar ze-
nemű szerzője, megkapta az idén a Kisfaludy-
Társaság Geguss-dliát. D o h n á n y i Ernőt fogja 
ünnepelni Szeged közönsége február 17-én. A Ma-
gyar Újságírók Egyesülete szegedi osztályának 
meghívására örömmel vállalkozott a nagy pianista 
arra, hogy az egyesület céljainak előmozdítására 
hangverscuyt ád. Dohnányi ragyogó művészete fe-
lülmúlja ma minden élő virtuózét hozzá fog-
ható poétikus muzsikus kevés küzd ma hang-
versenydobogón az »elsők« pozíciójáért. Dohnányi 
ezideig veretlen, nem annyira szédületes techni-
kájáért, mint azért az egyéni lirizmuslól fűtött 
felfogásáért, amellyel különösen Beethoven és 
Schubert romantikáját szólaltatta meg. Szeged min-
dig megértette és meleg méltánylással vette körül. 
A művész pedig érezve itteni hallgatóinak játékába 
kapcsolódó erős kontaktusát ugy jön Szegedre 
mint a Iegmuzikálísabb vidéki városba. Hang-
versenye kiemelkedő eseménye a szezonrak és 
rajongóinak alkalma nyilik a díjnyertes Rutaija 
Hungarica poétáját az őt megillető hódolattal kö-
szönteni. 

Anday magyar vendégszereplése 
elhalaszlódik 

Anday Piroska Londonból a következő express-
levelet küldte a Harmóniának: 

Kedves Kun dr. url 

Végtelenül sajnálom, hogy kellemetlen hírt kell 
őnnei közölnöm, amiben én teljesen ártatlan va-
gyok. Ma kaptam táviratot a bécsi operától, hogy 
februárban változott viszonyok miatt nem adhat 
semmi szabadságot és Igy, bármennyire fájlalom 
is, februárban sem Szegedre, sem Pestre nem 
tudok elmenni, pedig Radnaynak is Ígéretet tettem 
2 vendégszereplésre. 

Már most: Én egész biztonsággal megtartom n 
szegedi hangversenyemet április 20. fáján, vagy 
esetleg március első felében. Február 2-án újra 
Bécsben vagyok és várom szives válaszát. 

Szívélyes üdvözlettel köszönd önöket és a sze-
gedi aranyos közönséget 

London. 1930 január 29. 
Anday Piroska. 

Harmónia hangversenyek 
Anday Piroska dalestje a művésznő szabadsi-

gának változása miatt élhalasztatik. Pontos dátu-
mot néhány nap múlva közlünk. 

Dr. Dohnányi Ernő díszhangversenye februip 
17-én, hétfőn este fél 9 órakor. A legnagyszerűbb 
zongora poéta szegedi hangversenyei mindenkor Je-
lentős eseménye volt a koneertpódíumnak. A mos-
tani, amikor a művészi sjker fokozására saját 
Stenway-zongoráját Is leküldi Szegedre, egyik leg-
kiemelkedőbb művész! élmény lesz. Az előjegy-
zett jegyek már átvehetők a Harmónia pénz-
tárainál. 

Isíelneritá roftoszalonla 
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Hatvaninál, 
stoppoló pamut 
№ Latos kUrul 42|a. 

Grasselly vaskeresk. mellett 3 

E . S C H A T Z M A G D A fűzőszalonja 
Somogyi n. 15., késdlf a legmodernebb iflzBket, hat-
kOIOket és minden e «zakmába vágó készítményeket. 95 

Nűszemeket 
élethűen készít éa beigazít 

F. Ad. M e r Fia! Wiesbaden 
^Febr. 17-tei 22-íg Budapesten az Espia-
> nad -szállodában |||„ Zsigmond Ut 38—40 

Magyar fesídmlivészeh 

állandó Kiállítása 
Klauzál-tér. roll rtelnl-télc hclgtseg. 

Az összes Iegktválbób mesterek leg-

főbb munkál hallatlanul Olcsó árban. 

Kedveső fizetési feltételeit. 

Megtekintés vésárkényszer nélkül. 40 


