
Piri minden* íud, tavaszi 
kalcgoi KNITTEL-pfei v&s&roi 

i E»lerházy sonkák, fölszeltek SchlcíIngereiI 
— Ma'ótug. Csütörtökön délután Átokházáról 

a szegedi belgyógyászati klinikára szállítottak egy 
életveszélysen megsebesült másféléves gyermekét, 
Varga János föidmivcs kisfiát, aki véletlenül *"gv 
marólúggal lelt pohár tartalmát itta meg. A kli-
nikán megállapították, hogy a maiő'ug ugv össze-
roncsolta a gyermek belső ré«;ót. hogy aligha 
lehet megmenteni A gyerek pénteken dé'előit, sú-
lyos szenvedés után meghalt A rendőrség meg-
indította a nyomozást annak a megállapítására, 
hogy a kisgyermek haláláért kit terhel a fele-
lősség. 
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— A virágárusok* az amatőrök ellen. Pénteken 
délelőtt a Széchem l-léri virágárusok küldöttsége 
jelent meg dr. P á l f y József polgánnesterhelyet-
tesnél, akinek elpanaszolta, hogy a különböző pia-
rokon virágot áruló termelők és piaci árusok 
erősen megkárosítják az engedéllyel árusító vi-
rágosokat. Arra kéríe a küldöttség a polgármester-
heheltest, hogy tiltsa el az »amatőrvirágárusitás'.«, 
a virágpiacot pedig koncentrál!a a Széchenyi-térre. 
A polgármesterhelyettes megállapította, hogy a ter-
melök saj*> termésű virágjaikat szabadon árusít-
hatják, a kofák azonban nem. A helyzet tisztá-
zása érdekében vizsgálatot tart, azonban a virág-
piac koncentrálására a mai viszonyok között n?m 
lehet gondolni. 

Pörkölt kávéhoz Ingyen 
dobozt ad Rőmer. m 

Szin&áx 
és Mtívésxet 
A Városi Zeneiskola opera-

előadása a színházban 
Elragadóan bájos zenei est volt pénteken a 

színházban. A Városi Zeneiskola éncknóvendékei-
nek közreműködésével szinrekerült Offenbach vi-
dám egyfelvonásosát Fortunio dala. Félszeg moz-
dulatokat, torckbaszo ti'ó hango!:át, kisebb-nagyobb 
tiemákat vártunk — ehelyett olyan pajkos vidám-
ságban, édes hancuroiásban és olyan sok szép, 
tiszta énekben volt részünk, hogy kevésszer adódott 
ez a zavartalan hangulat az idei >hivatásosak> 
előadásainál. A szereplők tudták a szerepüket, 
nem kellett se sugó, se karmesteri pantomimika, — 
kedv volt a játékján. Néhány igen kedves és teehet-
sé'ies énekesnő-jelölt mutatta meg fejecskéié:, akik 
a színpadra termet'ségből is letették a vizsgát. 
H'itzenetz Jolánnak meleg szép orgánuma van, 
technikája is kezd kialakulni, Bálint szerepét ala-
kította sok ügyességgel, intelligenciával. Kézdy Elza 
is jobb, mint egy évvel ezelőtt és szintén >gen kel-
lemes hanganvajtgal bír, Fortunio nejét játszotta, 
sőt — merjjbzot a. Török Rózsa alakítása közvetlen 
és temperamentumos, amellett szépen, tisztán éne-
kelt. Knappé Margit jó volt és bájosan sürögtek-
forogtak az írnokok szerepében Atmássy Ida. Kiss 
Marika, Sotymoxsy Margit, Horváth Klára. Fortu-
niöt Domonkos Kálmán játszotta és nagyon hasz-
nalhatónak bizonyult. Mindenképen csak az elis-
merés hangján nyilatkozhatunk a Városi Zene-
iskola kezdeményezéséről és O. Hitbert Jankáról, 
aki a növendékeket szinpadképessé formálta, a ked-
ves és sikerült" estére betanította és mint opera-
rendező is megállta helyét. Az est sokkal nagyobb 
közön-,éget is kitűnően szórakoztatott volna, mert 
ifrazán jót nyújtottak. A zenekart Beck Miklós kép-
viselte, aki 

a zenekari anyag hiányában, zongorán 
kisérte aj operát. Igy is jókedvű hangulat aíakult 
ki, rengeteg taps, nyíltszíni ováció buzdította a 
növendékek.-!, akiket máskor is szívesen látunk 
éwégi színpadi vizsgán, amelyet remélhetőleg kulti-
válni fog az iskola. 

A vígopera előtt hangversenyt adtak a növen-
dékek, kezdők és haladók. Kőnig—Szigcthy finom 
pmlógjiit kedvesen énekelte Almíssy Ida. Weber 
Hüvösvadászábjl a koszorús eányok karát a kezdőd: 
Csórja Kató, Dubán Olga, Horváth Klára, Agócsy 
Ida ügyesen énekelték. Két Kern-dalt adott elő 
Fórís Lóránt muzikálisan kellemes hanggal. Men-
doLsohn Kettőst énekelték Knappé Margit és Kiss 
Marika nagy tetszés mellett és Auber nehéz quin-
tettjében Török Rózsa, Sotymossy Margit, Schiffrrt 
Ovorgy, Papp József és Domonkos Kálmán nyúj-
tottak élvezetes produkciót. Verdi Aidájának egy 
áriáját Kézdy F.lza énekelte vok tapstól kisérve. Na-
gyon szép volt végű' Schubert Alomdala amelvet 
Schij/crt György énekelt behízelgő hanggal, ér-

zéssel Dalát ének. és zenekar kisérte A zongora, 
kíséreteket Solvmossy Margit, Kézdy Elza, Agócsy 
Ida látta el tehetségesen, de közreműködött a ka-
tonazenekar is, ugy, hogy az estet sikerültnek, 
kedvesnek kell mondanunk. Minden számot bosz-
szasan megtapsolt és igen jó impressziókat vitt 
magával a közönség. 

Orgonahangverseny 
Pénteken délután tartotta meg Zalánfy Aladár 

orgonahangversenyét a fogadalmi templomban. Szi-
gorúan klasszikus, értékes és komoly műsorral 
lépett a közönség elé, amely azonban nem vett 
tudomást a zenei eseményrőL A közönynek ilyen 
tnértékét zenei eseménnyel szemben még nem 
tapasztaltuk. A hívatásos és fanatikus muzsikuso-
kon, a sajtó képviselőin, néhány hivatalos szemé-
lyiségen és kevésszámú egyetemi hallgatón kivül 
nem volt senki a hangversenyen. Hol maradt a 
tanítóképző, hol az ifjúság, amelynek mégis fei 
kellene használni az ilyen alkalmakat, hogy szép 
és művészi zenéhez jusson. Zalánfy Aladár, a 
vendégorgonista a 16-iü századtól a 19.ik száza-
dig, Frescobalditól Frank Cesarig vonultatta fel az 
egyházi zeneművészet jellegzetes etapejait Nem 
annyira az orgona technikai jelentőségét és lehe-
tőségeit aknázta ki — nem is használta a regisz-
terek mutatós hangzatait —, nem az orgonáait, ha-
nem Pachelbcltrt, C'erambaultért, Bactiért játszott. 
Nála tehát a színes és mutatós, egyéni regiszter-
használat érdekességeiről nem is beszélhetünk. Zu-
lánfy testestől-lelkestől a régi orgonákhoz irt müvek 
régi szellemében él; komoly egyszerűséggel szó-
laltatta meg az orgonát, amely pedig pompázni 
és ragyogni is tud. A műsort Roselli és Anerio 
két megkapó vokális müve egészítette ki és Antos 
vokálmiséjénck két tétele. Az énekrészeket a sze-
gedi vokálkar adta elő Antos Kálmán vezényletével. 

BartJ öden szerzeménye a fogadalmi templomban. 
Csütörtök reggel a fogadalmi templom ünnepi mi-
séjén uj és érdekes szerzeményt hallottunk, B a r 11 
Ödön Ofíertoriumát Ez a fiatal zeneszerző, fiki-
nek dalait a rádió már többször közvetítette, 
ezzel a művel mutatta meg, hogy értékes kvali-
tásokkal rendelkezik- Már a mű felfogásában is uj 
kinyilatkoztatás felé tör. Erőteljes és ostromló 
kiáltással nyitja meg a jóleső kvintmenetek dal-
lamvonalát, valami derengő kong<n;alílással a 
Pucc i n i féle elégikus hangzatok felé. Egész szo-
katlanul vált ki BartI iierzeménve az egyházi 
müvek gótikus, Va#v barokkos kötöttségéből és az 
első, itt hallott kompozíciója után itélve, tehet-
séges zeneszerzőt kell látnunk a fiatal muzsikus-
ban. Kíváncsira várjuk további munkáit 

A színházi Iroda hlrel 
Ma kétszer, délután fél 4-kor este g Órakor 

van műsoron a pompás slágeropeiett: 

Vőlegényem, a gazember, 
Vaálv Ilona, Kun Magda, Kertész Dezső, Szjklay 
József és Andor Zsigmond vendégfelléptével. 

Ma délután népies előadásban kerül szinrs a 
Völegenvem, a gazember. 

Ezt a remek operettet és a kitűnő vendégeket 
mindenkinek látni kell. 

Vőlegényem, a gazember 
vasárnap esxi előadásán megjelenik Szlaljniv Sán-
dor zeneszerző, az operett komponistája is, aki 
a kőzzenét fogja dirigálni. 

Vasárnap ismét kétszer van műsoron a 
Vőlegényem, a gazember, 

fél 4-kor és este fél 9-kor. A vasárnapi két előadás 
között, hat óra', kezdettel, szinre kerül a szezon 
legnagyobb prózai sikere, Indig Ottó remek víg-
játéka, a 

Torockói menyasszony. 

A Délmagyarország (éláru 
színházi jegyakciója 

A Dé lmagya ro r s z ág előfizetői szombaton 
féláru jeggyel nézhetik meg a »Vőlegényem, 
a gazember , nagysikerű előadását Vaá lv Ilo-
na, Kun Magda, Kertész Dezső, Sz i k l ay 
József és Andor Z îtfa vendégszereplésével. Á 
feiáni jegy eket Aradi uccai kiadóhivatalunk áru-
sítja-

\ D í l m a ü u a r o r s z á ö n f a l v á n q a 

I l l á r a s z l n h á z t e g u v á l t ó s á r a . 

— darab 

Né?: — 

f.nlrcfm : 

Móra városi. A helves megszólítás; >Vagymélt6. 
sagu Magyar Királyi Közig izgatás! Bíróságit A 
kérvényre 2000 pengőig 2 pengő, ezen felül min-
den további ezer pengő után 1 P-ős bélyeget kell ra-
gasztani. Ha a kérvényben nincs szó összegről, 
hanem valamilyen panasszal fordul a bírósághoz, 
akkor is két pengős okmány bélyeget kell felra-
gasztani. 

A n d r é e , 
FrSnkel, Strinberg 
Az első léghajós sarki expedíció történetet 
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:Augusztus 14.-e ismét jól kezdődött. Egy jég-
sirályt hozott Andrée teritékre. Sh-kor megkez-
dődött az ünnepi vacsora: finom, friss medve-
hus, a fiatalja javából. Kenyér, keksz. Mind-
hárman ettek, ettek és ettek, amig csak fért 
beléjük. Utána megmosták kezüket és — ugye 
ez elég érthető — lefeküdtek. 5h-ig aludtak, 
majd csendesen pihentek. Ez a nap az áldott 
semmittevésé legyen! 

16h felé felkeltek, de csak azért, hogy egy 
kis reggelit készítsenek. Medvehus, jégsirály, 
kenyér, kávé és keksz. Az idő nem valami Jó, 
esik és DK-i szél fuj. Visszamásznak a sá-
torba. 

18h-ra már elfeledték a reggeli örömeit, kö-
vetkezhetett az ebéd. Mi lett volna más: hus, 
hus és hus, amig csak bírják, egy kis keksz; 
meg kenyér. 

Augusztus 15. A tegnapi ebédtől kezdve ott-
honi munkával foglalatoskodtak. Andrée egy 
esőköpenyt gyártott magának, a hálózsákot 
megfoltozták, késeket köszörültek. Kabátjalkat 
és szemüvegjeiket javítgatták. Egész napon 
át esett és fujt a DK-i szél. 12h felé vissza-
másznak a sátorba, onnan hallgatják az eső-
cseppek vigasztalan kopogását, mig csak el 
nem alusznak. A medvebőrök kint lógnak a 
sátor előtt. Időről-időre megje'erik egy jég-
sirály, félénken leröppen a bőrökre s csipe-
geti azokat. Andréenek és Strindbergnek erős 
bélhurutja van. Az utóbbi emellett karjában 
hasogató, reumatikus fájdalmakról panaszko-
dik, felső ajkán pedig kelés támadt. Andrée 
szublimátoldattal kezelgeti. 

Augusztus Ifí.-án reggel 3h-kor tovább ván-
dorolnak, bár az eső és a szél változatlanul 
kellemetlenkednek. A talaj rögös, de a hó 
kemény. Előkerülnek a ponyvadarabok és 
csuklyák az eső ellen. Nem messze a.jég erő-
sen rögös, régi torlasz állja utjukat. Andrée 
megfigyelése szerint ezen a tájon a jég min-
denütt nyomó erők hatása alatt áll. Ott is, ahol 
sima a jég. rétegzett, tehát több jégtábla nyo-
mult egymásra. Ilyesmit már másutt is meg-
figyeltek. 

(Folyt kóv.) 

Poloska és moly!rtás< 
teljes szavatossággal Szegeden a 136 

Lakásfertőftlemtő Vállalat 
CIAN-IRODA.TA végzi Dugonics-tér 12, telefon 31-77 

FILLÉRES 
lénuhípanctö májUS|,an 

1 drh művészi nagy kép és 6 W . lap a*— P 
Utánrendelés: lev. lap 24 mi, nagy kép a- - p 
Tökéletes miivészi munka. Speciális gyermek-
felvétclek. — T e k i n t s e meg kirakataimat 

Rónai, Kárász u. 10. 
Bejárat a. fotószaküzlethöl. l«6 

HaiiM Értesítem «a»« 
a nagyérdemű közönséget, hogv Szentháromsag-
iirca 3. szAm alat I Vadász-féle helyiséget átvet 
tem es kerthelyisége! meiimTo tam. Elsőrendű 
sörök állandóan csapon. Tisztán kezelt borok, 
kihordásra. Figyelmes kiszolgálás. — Szives párt-

fogást kér 

J ó j á r t I s t v á n . 


