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— Előadás az amerikai életről. Az amerikai 

életről tartott pénteken este előadást a Dolgozó 

Nők Klubjában Biró Lili, aki családja látogatására 

nemrégen tért vissza Amerikából Érdekesen, köz-

vetlen hangon és elevenen vázolta meg az ame-

rikaiak portréját, üzleti és szellemi életét Az 

előadót a hallgatóság melegen megtapsolta. 

— Hazaérkezett a Zeppelin. Fiedrichshafenből 
jelentik: A Gráf Zeppelin pénteken este első dél-
amerikai utjának szerencsés bevégzése után 19 
óra 21 perckor Friedrichshafenben leszállott. A 
Gráf Zeppelin este 7.13-kor jelent meg Friedrich-
shafen felett. Az ezüstösszinü hajó a letűnő nap 
sugaraiban gyönyörű látványt nyújtott. A hajó-
gyár és a repülőtér környékén óriási embertömeg 
gyűlt egybe, amely lelkes kiáltásokkal üdvözölte a 
hazatérő léghajót. A leszállás idején meglehetősen 
erős szél fujt. A Zeppelin lassan közeledett a 
léghajócsarnokhoz és gondolájából az utasok 
zsebkendőiket lobogtatva üdvözölték a tömeget. 
A templomok harangjai is megszólaltak. A motoro-
kat egymásután leszállították és a léghajó lassan 
leereszkedett. 7.20-kor estek le az első kötelek, 
amelyeket azonnal megragadtak és a Gráf Zep-
pelin simán leszállott. A léghajót azután bevon-
tatták a csarnokba. 

— A negyedik emeletről ledobta gyermekeit. 

Grázból jelentik: A 25 éves Marn Brigitta ma 

délelőtt a városi menhely negyedik emeletéről 

letaszította nyolcéves leányát és kilenchónapos kis-

fiát az uccára és azután maga is utánuk ugrott. 

A gyermekek szörnyethaltak. Az asszonyt életveszé-
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A Szegedi Fészek Klub 1930 junius 15-én, 
vasárnap délelőtt 10 órakor tartja meg évi 
rendes közgyűlését a klub tiszai házában. A 
közgyűlés 

tárgysorozata 
a kővetkező: 

1. Elnöki megnyitó. 
2. Titkári jelentés. 
3. Pénztári jelentés, zárszámadás 
4. A felmentvények megadása. 
5. A jövő évi költségvetés, 
6. Tisztújítás. 
7. Indítványok.*1; 
A közgyűlésre a klub minden tagját tisz-

telettel meghívja 

a z E l n ö k s é g 

•) Az alapszabályok 15. § f) pontja értelmében 
az indítványok a közgyűlés előtt 3 nappal a vá-
lasztmányhoz nyújtandók be. 

Legjobb reklám!! 
Héire* után: 

Haza I 
szövel uidonságok 

A n g o l 
Tropical Mohair 
Freskó ^ Löszterek 

Nyersselyem Burelt és 
mosó anyagok 

Leglotégyosabban 
Földes Izió 

ruha áruházban u 

Kárász ucca. 

SzinJ&ás 
és Művészei 

Haláltánc 
Somlay Arthurral 

Strindbergröl írni . . . Heroikus feladat és csábító 
feladat. Ám az éjszaka ritmusában sötét fagotok 
szolójára elvonulnak a könyvek és drámák, alak ,k 
és irások: Júlia kisasszony, Boldogok szigete, A 
cseléd fia, Haltyuvér, Történelmi miniatűrök... 
És fölvonulnak a lexikonok és irodalomtörténetek 
stereotip Strindberg-itéletei: pesszimizmus, nőgyü-
lölet, sötét világszemlélet, három válás, három 
feleség, társadalmi reformáció, szociális megvál-
tás... 

Strindbergröl i rn i l . . . Micsoda sóhajok, sorok 
és í2en\edé e'c sza alra'; fö l . . . 

Pénteken este megint élmény volt Stiindberggel 
találkozni. 

• 
« 

¿Kár, hogy csak a vendéaiátékok évadján adó-
dik ez a találkozás.) 

A harmadik feleség és a harmadik válás 'után 
Íródott a Haláltánc. Egy gonoszságerőd a poklok 
fjordjai között.» 

Ez nem a fertőzött házasság drámája, ez nem 
a férfi és nő fátumos és öröklött harcának tragé-
diája. Ez a pokoli gonoszság és az ördögi meg-
kinzás fatális drámája. »Az emberek olyan gono-
szok. hogy a végén mi is gonoszok lettünk...« 

A harmadik házasság és a harmadik válás tra-
gikus hánvódásában irta meg Strindberg a Halál-
tánc drámáját 

• 

A szétmarcangolt, a gonoszságok mozsarában 
összetört tüzérkapitány elnemmuló rodini szobrát 
Somlay Arthur véste meg a Karsztok kövébe. A 
színjátszás szimfóniája volt ez az alkotás, hang-
ban és maszkban, betegségben és vívódásban, ke-
gyetlenségben és összetörtségben. Ahogy betegsé-
gében vívódva eszméletlenül gyötrődött a pamla-
gon, ahogy félig magához térve egy hangra, egy 
szóra összevágta csizmái sarkantyúit: — egy moz-
dulattal megmutatta aaz erőd kapitányának arc-
élét Itt nem lehet jelzőket keresni és uj dicsé-
reteket írni, — Somlay Arthur Edgár szobrában 
fölérkezett a színjátszás Mont Blanc-c ucsára. Szinte 
látszott az erőd, ahogy vonit a gonoszság hul-
lámaiban... Szinte újra élt a strindbergi taktus: 
a hím csak kegyetlen tud lenni, a nőstény go-

nosz ... A nézőtér megejtve és összetörve nézte 
ezt a Karszt-követ, — Somlay Arthur Edgárja a 

Mont Blanc-csucs felhői közé emelkedett 
• 

* -

És az előadásnak — tul Somlay Arthur érté-
kein — voltak értékei. Gyöngyössy Erzsi fejezeteket 
nyitott meg Strindberg könyeviből. Kulturáltsága 
és színészi eszközei komoly értékű Alice asszonyt 
revelláltak. Érdemes volt megismerni ezt a színész-
nőt, aki két nap alatt két skálát, két palettát 
mutatott be Szegednek. Berczg Géza Kurtja azon-
ban fiatal volt és nem mindig strindbergi szinü. 
Berezy Géza otthona a francia szinpad. Kormos 
Margit és Heaedüs Böske voltak még részesei az 
előadásnak. 

Pénteken este tó volt találkozni August Strind-
berggel. ¿vér.) 

Az első hangosfilm 
A hangosfilm végre eljutott Szegedre is. A tech-

nika ezen ujabb csodája már kiépített síneken 
futott be hozzánk, hibátlan, legalább a hangos-
film lerületén ezideig legtökéletesebb formában és 
gépeken mutatkozott be. Pénteken délben volt a 
főpróbája a Belvárosi Moziban. Sajtóbemutatót 
rendezett az igazgatóság, de telt ház izgulta és 
kiváncsiskodta végig a hangosfilm szegedi debütjét. 
Tömegek álltak a mozi-foyerban, tömegek a mozit 
környező uccákon, a kiszűrődő hangokat éhesen 
falták a kívülállók és áhítatosan csodálkoztak, 
ha egy-egy emberi hangra emlékeztető zaj ki-
surrant az ajtóréseken. . . . . És bent Boldogan 
robogtak helyeikre, akik szert tehettek jegyre. 
Idegesen váriák az első szótagot, amit az eddig 
némának ismert sztár fog elmondani. 

AZ első hangosfilm valóban nagy esemény volt. 
A Belvárosi Mozi zenekara helyén virágok diszlettek. 
A Himnusz felhangzott a filmzenekarból, két víg-
játék pergett, állatmesék, ahogy a rajzoló film-
humorista Oesopust ma elképzelné. Kis nyivákoló 
állathangok zörrentek meg.. . A hatás már ennél 
az előjátéknál általános volt 

Következett J u n g Péter gépészmérnök előadása 
a hangosfilm technikájáról. Vonzóan, népszerűen 
ismertette a bonyolult fejlődési folyamatot, a gé-

pezet komplikált összetételét, a hanghullámok ren-
gésének fikszálását a futő-filmszallagokon, érde-
kes külömbségeket mutatott a hangok különféle 
skálájának és erősségének vonalrajzában. 

És az előadás után felcsendült a vászonról 
Radames ragyogó tenorja, aki Aidájához énekelt. 
Felvonultak a Fox Foües nevű nagy filmnek rész-
letei, énekek, táncok. A közönség tapsolt. Az ar-
ook ragyogtak, egyesek vitatkoztak. Pótolni fog-
ja-e a színházat, feledtetni tudja-e a néma filmet 
amelyhez annyi mindent hozzáadhatott a kép-
zelet.. 

A hangosfilm bemutatója a szegedieknek is él-
ményt hozott Csodálkozást, amikor a karcsn 
filmdiva hangja kemény altban hódította meg 
szi' e választottját és élményt, mert a technika 
egy olyan fejlődése előtt állunk, amelynek fejlő-
dése a változásnak és tökéletesedésnek még be-
lálhatatlan forrásait nyitja meg. 

Pénteken délután és este a nagyközönségnek 
mutatták be az első hangos filmet hatalmas ér-
deklődés és siker mellett. 

A színházi iroda hirei 
Az Alvinei huszárok bemutatója: ma este. A 

Király Színháznak legutolsó nagy slágerét illeszti 
műsorába ma este a színház. Az Alvinei huszárok 
pompás szerepét a legdivatosabb magyar kompo-
nista, Eísemann Mihály, a Miss Amerika és sok 
más nagysikerű darab szerzője irta, mig rend-
kívül mulatságos és ötletes szövegét Szilágyi 
László, a Tommy és Társa librettistája. Az Al-
vinei huszárok at ragyogó uj kiállításban, a társu-
lat legjelesebbjeivel a főszerepekben, Szikla; Jenő 
főrendező és Beck Miklós karmester betanítása 
mellett ma este premierbérletben, vasárnap, hét-
főn, szerdán bérleiszünetben és kedden A. bérlet-
ben mutatja be a színház. Az Alvinei haszárok 
főszereplői: Sz .Patkós Irma, Kiss Manyi, Tolnay, 
Páger, Kádár Margit, Vágó, Egyed Lenke, Her-
czeg, Veszely, Ajtay, Rónai, Szilágyi. 

Lafener bácsi gvermekszinházának 
ma délutáni műsora: 

1. Lakner bácsi és inasa. 
2. Hiszekegy. 
3. Datolya ur és a rádió. (Nézőtéri móka.} 
4. Édes paprika. (Szegedi énekes-tánoos duett) 
5. Rejtvénypályázat 50 ériékes díjjal. 
6. Margit néni, a rádió mesemondója mesét 

mond. 
7. Ficere-család. Bohózat 
8. Mese egy szegény királykisasszonyról. (Me-

sejáték 3 képben.) 
Rendkívül mérsékelt helyárak. Gyermekeknek fe-

lejthetetlen élmény, felnőtteknek utolérhetetlen szó-
rakozás. 

A. Harmath Hilda, a társulat kitűnő vendég-
primadonnájának utolsó fellépte vasárnap délután 
a Viktóriá-ban. 

Hétfőn délin tán mérsékelt helyárakkal: Alvinei 
huszárok. 

Fürdőidény 
és elutazás élőit célszerű a hajai 

tartós ondolálással 
megcsináltatni. 

Uj eljárással (adós siker, a hol hossza 
Ideig megfartla göndttrseget 

Olcsó árak. Elsőrendű munka. 

Hoffmanné Kállay Albert ucca 1. 

Legalkalmasabb bérmaafándék 

az 
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Pénzt lakarit meg, ha első kézből veszi, menjen lehál a 
készítőhöz: F. Molnár Béláné KS/USSST 
Azany.ezflst galvanizáló műhely. Drágakövet elhelyezése megvárható! 

Pünkösdi 

olcsó vásár! 
H a r i s n y á k t K e z t y ü k t 

Cérna T Rövidáru! 
Selyemharisnyák! Zoknik ! 

stb. olcsó szabott árakon 

Haívani Jenönéi 
llsza Lajos körút 42. sxám. 201 


