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Babits Mihály és Bartók Béla: 
a Becsületrend lovagjai 

(Budapesti tudósítónk telefonfelentéss.) 

A magyar kultura két kiváló munkását ma-
gas külföldi kitüntetés érte. A francia kor-
mány a Becsületrend lovagkeresztjével tün-

tette kl Babits Mihályt, a kh>áló írót, akinek 

nemrégiben francia nyelven megjelent verses 
kötete arított nagy sikert, továbbá Bartók 
Bélát, a világhírű zeneszerzőt, akinek müvei 
az egész >ilágon el vannak' terjedve. A két 
kitüntetett művésznek a hét végén ünnepélyes 
keretek kőzött adják át a Becsületrendet. v 

fl hódmezővásárhelyi polgár-
mester Szegednek adta a vásár-

helyi nyári színkör bérletét 
Vásárhelyről jelentik: Dr. Soós István polgár-

mester szórt balon meghozta döntését a nyári szín-
kör bérletének odaítélése dolgában. Mint emlékeze-
tes, a szinügyi bizottság azt javasolta, hogy a 
most kővetkező szezonra Sebestgin Mihály mis-
kolci direktornak adja oda a népkerti arénát a 
polgármester. Jő néhány héttel ezelőtt született 
meg ez a javaslat, mig azután tegnapra polgár-
mesteri döntésig ért a kérdés. Dr. Soós István-
nak ezek szerint elég ideje volt arra, hogy ala-
posan megfontolja ezt a jelentős kulturális kér-
dést s figyelembe vegye mindazokat a szempon-
tokat, melyek az ügy elbírálásánál latba esnek 
A megfontolás eredménye az lett, hogy a polgár-
mester a következő szezon idejére a szegedi szín-
társulat részére engedte ál a nyári sztnkör hasz-
nálati jogát. A határozat indokolása szerint kí-
vánatos, hogy a két szomszéd város baráti kap-
csolata a közős színtársulat révén még közeleb-
bivé váljon. 

Dr. Soós Istvánnak biaonyára feledhetetlen em-
(ékei közé tartoznak azok a forró színházi esték 
— irják a vásárhelyi lapok —, melyekben a Makó 
Lajos, Krecsányi Ignác és Janovics Jenő része-
sítették a város közönségét g ezeknek az élmé-
nyeknek felelevenítését kívánta, mikor ft szegedi 
színtársulatai k adta oda a nyári színkört. A pol-
gármesteri döntés ezért kelt teljes Örömet és álta-
lános helyeslést városszerte is, miután a publi-
kumnak szin'.én az a kívánsága, hogy a szinházi 
kapcsolat révén is közelebb kerüljünk a szomszéd 
metropolishoz;. 

Egyébként juniusban megszűnik a házikezeléses 
rendszer Szeged város színházánál, mely igy újból 
magánvállalkozássá alakul át. Még nem tudni, ki 
lesz a direktor, de dr. Somogyi Szilveszter pol-
gármester Szeged város legmesszebbmenő garan-
ciáját ajánlotta fel arravonatkozőan, hogy a sze-
gedi színtársulat a legprecízebbül fogja lebonyo-
lítani a vásárhelyi nyári szezont 

Hirek 
f f Kedd. Róm. kath. Donát pk. v t Pro-
M M M ' • testáns Donát, Nap kél 7 óra 04 perc-
kor, nyugszik 5 óra 25 perckor. 

Somogyi-könyvtár nyitva hétköznapon délelőtt 
1% órától t-ig, délután 4 órától 7 óráig. A ma-
zeurn nyitva délelőtt 10-tól délután tél 1 óráig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem L eme-
let) nyitva délelőtt 8-1-ig, délután 3-7-lg. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Grünwald Imre, Kálvária-ucca 17. (Tel. 
1225.) Just Frigyes, Petőn Sándor sugárut 41. 
(Tel. 1777.) Temesváry József, Kelemeen ucca 11. 
(Tel, 1391.) Moldván Lajos, Újszeged, Vedres-u. 
1, (Tel. 1846.) Selmeczi Béla, Somogyi-telep. (Teel. 
3425.) Török Márton, Csongrádi-sugárut 14. (Tel. 
1364, szám.) 

A kél grenadir*) 
Heine. 

In. P, fordítása. 

Frankhon fele tart vala két grenadir, 
Rabságba, oroszba valának. 

Német tanyai Ottan eléri a hir. 
Feiüket horgászt ja a bánat. 

Siralom híre tépte meg ott velejük, 
Hajh, elvesze Franciaország, 

Szétverve, legyőzve vitéz seregük, 
Császárjukat érte a rabsági 

£a sírva fokadtak — a két grenadir -
Eme hírre a nagyszomorura. 

Megszólal egyik: Fáj, vérzik a szív 
£s rég! sebem tüzel ujrs 

Megszólal a másik: A nóta eláll, ./ 
Veled én is a sirba leszállnék! 

Honn hitvesem és vele gyermeke vár, 
Ha itt veszek, nem födi szárnyék. 

Mit bánom a nőt, mit a gyermeket én? 
Vágyom sokkalta nagyobbra! 

Hahogy éhesek, ottan a kéregetés — — 
Császár! Császárom te fogva! 

Engedj nieg öcsém most kérnem egyet: 
Hajh! Itt halok, itt eme völgyön! 

Haza vidd veled ezt a kiliiilt tetemet, 
Hantold el a francia földön. 

Yérszinszalagu érdem jelemet 
Kebelemre reája helyezzed, 

A kezembe tegyed bele fegyveremet, 
Szablyám a csípőmre övezzed! 

*) Heine halálának 75. évfordulóján közöljük a 
világszerte ismert nagyszerű vers uj, s z e g e d i 
fordítását. 

Ma utoljára 

Sasok éneke 
Belvárosiban 

HARRY PIEL 
legtyabb 10 felvonásos kalandorfílmje 

A rejtelmes garázs 
és a kísérő műsor szerdáig a Korzó Moziban 

E16»disolt keidete 6, T, ét ünn«pn»p 3, 5, 7,9 órakor 

Igy fekszem alant, neszelek, neszelek, 
Mint őrszem alatta a rögnek, 

Mig ágyú zsivajja dörögve rez«g 
S nyerítő lovaink dübörögnek: 

Császárom elugrat a sir tetején. 
Kard villogtatja cikáját: 

Sir mélyeiből kikívánkozok én, 
Császáromat óvni, a császárt! 

— Móra Ferenc köszöntése. A Magyar Újságírót; 
Országos Egyesülete a következő levelet intézte 
M ó r a Ferenchez: A Magyar Újságírók Egyesüle-
tének elnöki tanácsa büszke őrömmel értesült arról 
a kiváló kitüntetésről, amely Kolléga arat a Kín-
fal udy-Társaság szerencsés választásával érte. As 
Egyesület ez alkalomból a magyar ujságirótársa-
dalom őszinte szerencsekivánatait fejezi ki önnek 
és szívből óhajtja, hogy dicsőséges működésével 
még sok-sok elismerésben legyen része. Igaz nagy-
rabecsüléssel és kollegiális üdvözléssel vagyunk 
igaz hivei: M á r k us Miksa m. kir. xidr. taná-
csos, elnök, S z 1 r m a y István titkár. 

— Daubrawszfcy Viktor halála. Szeged zenei éle-
tét súlyos csapás érte D a u b r a w s z k y Viktor 
elhunytával. Daubrawszky ismert hegedűtanár volt 
aki szegedi működése alatt generációkat oktatott a 
zenére. 1859-ben született, 12 éves korában Plo-
tényi Nándorral, az ismert hegedűművésszel euró-
pai körutat tett. Később hegedüszakra iratkozott 
be és gyorsan fejlődött, Gobbi Alajos és Huber 
Károly voltak a tanárai. A Zeneakadémián nyert 
oklevelével Szegedre jött, itt Moór Manóval, n 
jeles zongoristával magánórákat adott. Egy ér 
után, 1882-ben a városi zeneiskola tanára lett, 
ahol 43 éven keresztül működött. Daubrawszky 
Viktor élénk részt vett Szeged zenei életében, sok-
szor lépett a nyilvánosság elé. <5 volt az első 
szegedi vonósnégyes megalapítója. Mint pedagógus 
nagy érdemeket szerzett. A zeneiskolában zene-
kart állított fel és kamarazenét tanított. Halála 
őszinte, mély részvétet keltett. Kedden délután 3 
órakor temetik a belvárosi temető halottas há-
zából. 

x Anyuka vegyen harisnyát! Tegnap óta szinte 
parancsolóan hangzik ez a kérés városszerte. 
Anyuka vegyen harisnyát! Tévedés lenne persze 
ebből azt következtetni, hogy most már a gyer-
mekek gondja, hogv anyukának harisnyája legyen. 
Ilyesmiről szó sincs A kívánság rugója az, hogy 
Pollák Testvérek cég minden pár G. F. B haris-
nyához egy szines nagy gummllabdát ad ajándékba 
vevőinek. Ez a kedves figyelem természetesen 
nem téveszthette el hatását, mert bizony alig van 
anya, aki kicsinyei rimánkodásának ellent tudna 
állni. Elvégre harisnyára mindig van szűkség — 
gondolja a takarékos anya is —, a harisnyák a 
labdaajándék dacára is igen olcsók és főleg, há 
figyelembe veszi a G. F. B. harisnyák kitűnő mi-
nőségét. 

— Halálra verte a hároméves kislányt. Szol-
nokról jelentik: L i s z n y a l Károlyné türkével 
asszony még a mult év novemberében addig 
verte a gondjaira bizott hároméves F i n t a Má-
riát, hogy a kislány sérüléseibe belehalt A gyil-
kos asszonyt most letartóztatták és a szolnoki 
ügyészség fogházába szállították. 

x Gép -és gyorsirásf tanfolyamokra jelentkezés 
szerdáig gyorsiróegyletnél (Ilonvéd-tér i ) . J73 


