
„Tul igaz, 
semhogy szép lehetne" 
Berlin, november. Berlin Gerhardt Haaptmann 

"(X születésnapját ünnepli Valahány reprezentáns 
színház, mind ót játsza és a közönség llauptmannt 
hallja, ha • kedvencei: Wrrnrr KrausElisabefh 
Bergntr, Lacié Hóflich kedvéért színházba megy. 
Aa újságok vele vannak tele, kirakatokban, pia-
kilókon az 0 képe látható, « nyilvános t* nem-
nyilvános ünnepléseknek se vége, se hossza. 

A másik hetvenéves, Bctnard Shaw uj darabjá-
nak a premierje nem sók port vert fel. A kritika 
el!e"9égt»tn fogadta. Pedig ami • két öregúr ak-
luális jelentőségét Dlctt, — hogy csak ezt az 
érintkezést pontot említsük, — a pálmát Shaw 
viszi «1. Kétségkívül ha végiggondoljak, hogy az 
egyik Jónéhánv évtizeddel ezelőtt a »Takácsokat. 
mert* — és azóta szinte semmit. A másik harminc 
év« túrja, irtja azt « sok limlomot, amelyik a 
maga soha végignecgqpdolt nevetségességében a 
szabad lélegzetvételt gátolja. Mint egy friss, éltető 
légáram száguld át poros, ócska, plüssdiványos 
szobákon; nyaralás, légfürdő, weekend. Shaw, » 
politikus iróí Éltető iró, orvos fró, Jótevő iró, 
öreg ventillátor. A hetvenedik születésnapján azon-
ban, mikor otthon illett volna fogadnia a kö-
szönetet, a shymmítáncos növényevő Shaw — el-
tdazott AngliábóL 

Shawt csak a u ját mértékével lehet mérnL 
Az vj darabját: »Tol igaz, aem hogy szép le-
betne«, a brilliáns régiekkel összehasonlítva, első 
pillantásra mögöttük marad Annál frappánsabb 
a végeredmény: soha még ilyen szép, ilyen fon-
tos és sürgős mondanivalója nem ^olt Azt mond-
ja tudniillik, hogy a háború tarthatatlan, értelmet-
len és ép ésszel kigondolhatatlan intézmény s 
néhány nem kompetens és bizonytalan egyén gyo-
morsavtultengésének a következménye. Ez az igaz-
?ág nem uj: német, francia, angol lapokban na-
ponta olvassuk. De ennyi sullyaf, Ilyen behatóan, 
ilyen kézenfekvő egyszerű okoskodással, ilyen si-
kerülten fogalmazva — még nem hirdették Óriási 

• volterösségü fényszóróval hasit bele a ködbe, pri-
mitlv és létjogosulatlan gondolat, és íllapotm»-
radváhyok tömkelegébe: a világháború humuszába. 
A fellételébe annak a kjgondolhatatlan eseménynek, 
hogy intelligens fiatalemberek ónként mentek a 
háborúba. Nem a milliókról beszél, akiket ki-
vezényeltek. Alaposabb volt • fertőzés: ónként 
mentek. 

Bemard Shaw sem tud .napirendre térni«. Sutba, 
dobja a színpad törvényeit és letépi a kócszakál-
lat. (A berlini előadás ezt jóhiszeműen odainten-
ziválta, hogy a azinészre Sh»w közismert fehér 
kecskeiszakállát ragasztotta, amivel éppen az ellen, 
kerő hatást érte el.) összekulcsolja * kezét és 
ezt mondja: Hallgassatok rám! Én birokra kel-
lem a korlátoltságommal, hofly nektek az üdv 
útját megmutathassam. Nem találtam meg. Hrgy 
az, ami volt, tarthatatlan értelmetlenség volt, azt 
megmutattam. Azt is, hogy mindegyitek számára 
létezik egy kfvezetr ut A szót, e kollektív meg-
váltást mindnyájotok számára nem találtam meg. 
tft állok, vén szamár. Egy másiknak, nagyobb, 
nak kell jönnie. 

Mélységes csönd válaszol Olyan történet, ami 
kevésszer olvasható a »Nagy emberek történeté-
ben«! adva van az emelvény a szónok számára, 
adva » készségesen fiRyelő tömeg — ás a szónok 
nem száll fel az emelvényre. A szokásos gesztus, 
Pontot t°nni a mondat végére, egy utolsó hatásos 
mondással befejezni a színdarabot, nem esett volna 
rehezéne az »Ember és felsőbbrendű ember« szer-
bijének. A korrekt, becsületes angol vaU: Eddig 
és nem tovább terjedt a tudományom. 

A kriliks rossz néven vette, röviden és szi-
gorúan Intézte el. De Berlin csöppet sem szen-
timentális közönsége előbb zsebébe, tette a zseb-
kendőjét, amibe csöndesen beleszipogott és olyan 
filrmgető tapsorkánba kezdett és a szinhiz ugy 
rengelt az éljenzéstől, hogy a bejárat előtt posz-
tol* őrszem nyugtalan lett. A kritika most revU 
deál: a harmincadik előadás zsúfolt haz «lőtt 
folyt le. 

Ligeti Erzsi. 

|Nagy K a r á c s o n y i V á s á r keretében 
milyen loszállitett árban adom 
a legszebb, a legdivatosabb 

előhúzva, kezdve és készen. 
Kázimunkaanyagok, fonalak narj vátasitékban, 

•lőrajiolások precíz kivitelben. 405 
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Dr. Beresné Tevait 
iparművészeti szalonja 
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Erzsébet 

I 
Modern l a k d s deko-
ráció, iparművészeti 
tárgyalt. KlzimunkáK 
állandó JcidUiidsa 

.Kölciey-acca 10, la em. Telefon 17*64 

Pipis Pista bűnügyéi 
január 10-én tárgyalja a szegedi törvényszék 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az 
utóbbi évtizedek egyik legnagyobbszabásu bűn-
ügyében, Pipás Pista és társai gyilkossági ügyé-
ben — mint jelentettük — az ügyészség elkészí-
tette a vádiratot és azt a rault hét szombatján 
benyújtotta a törvényszékhez. Pénteken a tör-
vényszék kitűzte a főtárgyalást Pipásék ügyé-
ben. A főtárgyalás január 10., 11. és lf-én lesz 

az esküdtszéki teremben. Az ügyet « GömCry-
tanács tárgyalja, a vádat dr. Uszkay Loránd 
képviseli. 

Pipár Pista védőjéül ttr. Fekete Lászíőt Jelen-
tette be. A gyilkos asszony rendkivü! nyugod-
tan viselkedik a fogházban. Kijelentette, hogy 
a gyilkosságért — két esztendőnél többet nem 
kaphat, ugy érz i . . . 

A RENAISSANCE PENSIO 5JL&&&SJJE 
magában egyesíti a Jfikéleles hatat MSáafl koratorflát. és a familiáris meghitt otthon hangulatát. 

Minden szobában: központi fűtés, folyó hideg és melesr VÍZ, telofon, rádirt. Elismerten KITuMu 
KONYHI. Kívánatra előírás szerinti diétás étkezés. 

Társas helyiségek—Lift éjjel és nappal. — Fürdőszobás appartanientok — Villamos ée autó-
bussköslekedés a főváros minden irányában. - • Kívánatra idegenvezetők. Kérjen preapektwat. 
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Hétfőn k i s g y ű l é s 
szerdián k ö z g y ű l é s 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szom-

baton délelőtt ült össze dr. Somogyi Szil-

veszter polgármester elnökletével a város ta-

nácsa, hogy összeállítsa a hétfői kisgyűlés és a 

szerdal közgyűlés napirendjét. A közgyűlés na-

pirendje egészen rövid lesz, mindössze 18 pont 

szerepel rajta. 

A közgyűlés nyolc tagot választ az Igazoló 
választmányba, mivel a régi tagok mandátuma 
lejárt, két rendes és két póttagot választ a ki-
jelölő bizottságba és három tagot a kijelölő 
választmányba. Letárgyal néhány nyugdíj- és 
kegydij-ügyet, valamint letárgyalja a törvény-
hatósági útalap költségvetését. 

Végy Indítvány szerepel a közgyűlés napi-
rendjén. Bakó László és Lévay Ferenc Kle-
belsberg Kunó emlékének megörökítésére tettek 
indítványt, vitéz dr. Qárgydn Imre indítványá-
ban azt kívánta, hogy a közgyűlés sürgesse meg 
a kormánynál a Nyugdíjas Közalkalmazottak 
Egyesülete alapszabályainak jóváhagyását, Ko-
vács Ferenc a Hantházi-ut kikövezését szorgal-
mazza, dr. Landesberg Jenő azt indítványozza, 
hogy a közgyűlés intézzen tiltakozó feliratot a 
kormányhoz a vidéki kereskedelemre és Iparra 
káros kedvezményes vonatjáratok rendszeresí-
tése ellen. 

A klsgyűlésl napirend, ha szürke Is, de annál 
terjedelmesebb. 105 pontot tűzött rá a tanács. 
A legtöbb kisebb jelentőségű személyes kére-
lem, vagy sérelem, bérleti ajánlat, bérletát-
ruházás, földbérbeadás, lakásbérleti szerződés, 
földbérhátralék elengedéséért benyújtott kére-
lem, köztérhasználati engedély, építési enge-
dély, telekmegosztási kérelem. 

Van interpelláció is. fritz Béla Interpellálja 
meg • polgármestert azért, mert a közgyűlés 
régebbi határozata ellenére sem kezdték meg 
a Gedó melletti vizállásos terület feltöltését. A 
polgármester válasza szerint a munka meg-
kezdődött, az idei szükségmunka-program első 
pontja, Iritz azonban fenntartja, hogy még 
egyetk i kapavágás sem történt. 

Az Indítványok rovatának érdekessége az, 

hogy dr. Clattfelder Gyula megyéspüspök neve 
először szerepel ebben a rovatban, mint Indít-
ványozó városatyáé. Azt indítványozza, hogy a 
város hozassa rendbe a belvárosi ismetőhöz 
vezető útvonal gyalogjáróját, mert az igy szép 
sétahelye is lesz a közönségnek. 

— Ezt pártoljuk — mondotta as előkészítőn 
a polgármester —, kisalakoztatjuk as utat, 
de akkor csakugyan salakoztassuk Is kí, — for-
dult az előadó felé. 

Ugyanilyen Indítvány« van dr. ffnnyadi Já-
nos tb. ügyésznek ls. Kiss Bálint a lovassági 
laktanya mellett lévő szemétdomb eltakarítá-
sát sürgeti, László Mihály azt Indítványozza, 
hogy a város öt hónapon keresztül hőnaponkint 
500 meccs-jegy megvásárlásával támogassa a 
Szeged FC-t, Török Ferenc pedig az Alsótisza-
parton lefektetett iparvágányok rendbehozását 
sürgeti. 

Egyes egyének visszaélnek világhírű 
mArkánk, a mindenki által használt és 
előnveiről ismert 

SIDOL fémtisztitó 
nevével és egy silány minőségi! pnya-
got kimérve és a Sidolhoz hasonló 
dobozokban, „ S IDOL " név alatt áru-
sítanak. 

A „SIDOL" csak la védfegydnkkel zöld 
mezőben piros korong a „SIDOL" 
szóval valódi, utasítson lehét saf&l 
érdekében minden utánzalol vissza! 

A „ S I D O L " a használathan rend-

Gdaságofl, lehál olcsó, a fótnek-

ogő, tartós fényt ad, s az II nem mar|a k i ! 6 

G ö í s l c i p ó i „ s m o r 

vegyitermékek gyára rt 

Budapest, VU., Cserel-ucca 14. 
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