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Az idó 
• Szegedi Meteorologiai Obszervatórium Je-

lenti. Időjárási helyzeí: A barometrikus maxi-
mum Középeurópában 775 mm, a minimum ax 
óceánon 750 mm. Jelentősebb csapadék Skandiná-
vián és az óceánon hullott Északeurópában meg-
enyhült ax Idő és ma délben csak — 1, — 2 C-t 
mértek. Lengyelországban —15 C. volt ma dél-
ben. 

Szegeden a hőmérő legmagasabb állása —4.8 
C, a legalacsonyabb —7.8 C. A barométer adata 
milliókra és tengerszintre redukálva reggel 776.8 
mm, este 775.7 mm. A levegő páratartalma reg-
gel 90 százalék, délben 88 százalék. A szél irá-
nya északi, illetve északnyugati, erőssége 1—1. 
A lehullott csapadék mennyisége nyomban. A hó-
réteg vastagsága 15 cm, A talaj 2 cm-ig fagyott. 

Idffjóslat a Délvidékre: Az időjárás jellegé-
ben változás várható. Erős éjszakai lehűlés, nap-
pali felderűlés és esetleg enyhülés. 

— Népszálló nyih Pécsett. Pécs városa nép-
szállóit rendezett be, amelynek szerdán este volt 
a megnyitása. Sok, hidegtől elgémberedett ember 
menekült a szállóba, ahol a város alkalmazottal 
levetkőztették, fertőtlenítették, majd megfürdet-
nék őket A fürdő ntán a várostól kapott tiszta 
fehérneműben térhettek nyugovóra. A szállásért 
40 fillért kell fizetni, illetva a szállást másfélórai 
munkával meg lehet váltani. A népszállót vidéki 
átutazók használhatják. A pécsi rendőrök a vidé-
ki szegényeket a népszállóba utasítják, a vámok-
nál figyelmeztető táblákat függesztett ki a város 
és igy értesiti a szegény utasokat a szállóról. Az 
éjjel étkező utasok felcsengethetik a házmestert. 

x Divatos korcsolyázó szvetterek, praktikus 
tréning ruhák és nadrágok óriási választékban 
leszállított árakon Lampel és Hegyi cégnél. 376 

— Hol legyen a járványkórház? Az őszi gyer-
mekbénulást járvánv tette aktuálissá a járvány-
kórház régen vajúdó problémáját ismét A terv 
ax volt, hogy az ujszegedi járványkórházat meg-
szünteti a város és helyette a kőzkórház udvarán 
ópittet elkülönítő pavillont Dr. Debre Péter, a 
kórtiáz Igazgató-főorvosa, csütörtökön megjelent 
a polgármesterhelyettesnél és bejelentette, hogy 
ezt a megoldást nem tartja célszerűnek, hanem 
azt Javasolja, hogy a város az ujszeíredl járvány-
kórházat bővíttesse ki negyven ájrgyal. Ez mind-
össze negyvenezer pengőbe kerülne és a befekte-
tett összeg a járványos betegek ápolási dijából 
igen gyorsan megfőni In a A polgarmesterhelyet-
tes a kérdést annakidején az egészségügyi bizott-
sággal tárgyaltatja le 

— A trafikokban is árusítják a városi bélye-
igtksí. A városi beadványokhoz szükséges bélye-
geket eddig csak a főpénztár árusította. Mivel ez 
a rendszer sok panaszra adott okot, a polgármes-
ter elhatározta, hogy ezentúl a trafikokban is 
árusittatja a városi bélyegeket A trafikosok egy 
százalékot kapnak az eladott bélyegek árából. 

— Magyar Téka-matiné a protestáns egyesüle-
tek rendezésében. A szegedi protestáns egyesüle-
tek meghívására a „Magyar Téka" köré csopor-
tosult szegedi irók és művészek vasárnap dél-
előtt fél 12 órai kezdettel a református egyház 
tanácstermében Irodalmit matinét rendeznek A 
műsor bevezető előadását dr. 8ik Sándor egye-
temi tanár tartja a „Magyar Téka" céljairól. Fáb-
ry József Adv-verséket ad elő. Magyar László 
egyik karcolatát olvassa föl, E. Bardőcz Rózsa 
szegedi költök verseiből szaval, Hont Erzsébet 
ptdig szegeidkörnyéki népi dalokat énekel Beok 
Miklós karnagy zongorakiséretével. A matiné be-
lépődijmentes. 

x Ha Budapestre utazik első utja legyen • fé-
nyesen átalakított és kibővített Hungária-fürdőbe 
(Budapest, VII., Dohány-ucca 14 ) menni. Ott má r 
reggel 5 ó r ako r n y i t n a k és 1.40 pen-
gőért nemcsak meg f ü r ö dhe t , hanem 
tó i meg is reggelizhet 

— Befagyás ellen — vízpazarlás. A vizműte-
Iepen a hidegebb napok beálltával azt észlelték, 
hogy a vízfogyasztás csudálatos módon megnö-
vekedett Kiderült, hogy sok helyen a csapok ál-
landó nyrtvatartásával védekeznek a vezeték be-
fagyása ellen. A mérnöki hivatal is jelentést ka-
pott erről a vízpazarlásról, elhatározta, hogy 
razziákat rendez és azokat, akik ilyen módon pa-
zarolják a magasnyomású vízvezeték vizét, föl-
jelentést tesz. 

— A „Reklámélet" legújabb számának cikkeit 
<Ir. Berkes Róbert, dr. Hermann-Cziner Alice, 
Lajta Miklós, Németh Andor és dr. Yajda István 
írták Számos érdekes cikk, kritika, bel- és kül-
földi hiranyaj* van az uj számban. 

Gyomor- és bélzararoknál, étvágytalan-
ságnál, szorulásnál, felfúvódásnál, gyomorégés-
nél, felbölögésnél, szédülésnél, homlokfájás-
nál, hányingernél 1—2 pohér természetes 
»Ferenc József • keserűvíz alaposan kitisztítja 
az emészióuiakat. Közkórházi Jelentésekben 
olvassuk, hogy a Ferenc József vizet még a 
fekvő betegek ls nagyon szívesen isszák és 
óltalánosan dicsérik. A Ferenc József keserű-
víz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszer-
üzletekben kapható. &i 

— Jávor Pál és Falira István párbaja. Buda-
pestről jelentik: Csütörtök reggel Jávor Pál, a 
Vigszinháa tagja és Falns István egyik fővárosi 
hetilap kiadóhivatali igazgatója párbajt vívott a 
Fodor-féle vívóteremben. A párbaj előzménye egy 
zajos kávéházi botrány volt. A felek négyszei 
csaptak össze, de egyszer sem sebesültek meg. A 
segédek végül is harcképtelenség cimén befejez-
ték a további küzdelmet. A felek a párbaj után 
békecsőkot váltottak. Jávor Pált is, Falas Ist-
vánt is jól ismeri a szegedi közönség, mindketten 
tagjai voltak a szegedi színháznak. 

— Csereakció. Mindenféle áruért festményt 
adok cserébe. Dinnyés Ferenc festőművész (Szent-
háromság-ucca 4. műterem.) 
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— Anya és leánya viaskqdása a Duna jegén. 

Budapestről jelentik: Hajnalban az Erzsébet-hid 
pesti hídfője táján szolgálatot teljesítő rendőr 
két feltűnően izgatott viselkedésű nőt kísért a 
főkapitányság központi ügyeletére. A két nő a 
hajnali órákban a Duna partján ide-oda sétált, 
majd az idösebbik a Dnna jegére lépett, hogy 
a Duna vizébe vesse magát. A fiatalabbik utána 
ment és a zajló jégtáblákon dulakodni kezdtek. A 
rendőr utánuk indult és mind a két nőt kivitte 
a partra Megállapitották, hogy a két nő Fried-
lander Hermáimé és Lidi nevű leánya. Elmondot-
ták, hogy mind a ketten hosszabb idő óta állás 
nélkül vannak és efölötti elkeseredésükben szán-
ták el magukat az öngyilkosságra. A fiatalabbik 
nő elmondotta még, hogy ő édesanyja rábeszélé-
sére akart volna a Dunába ugrani, azonban az 
utolsó pillanatban meggondolta magát és azért 
dulakodott édesanyjával a Duna jegén, hogy őt 
is rábírja szándékának megváltoztatására. 

A nélmagyarersszria 

takaréteosstiai sszervesse-

fénelt iagfai§osc 

Takarékossápi szervezetünk múlt évi szám-
'á'át 1932 december 31-ével lezártuk. Felkér-
jfík azokat az előfizetőinket, akik ebben rz ak-
ciónkban résztvettek és bevásárlási kö ¡f ecs-
kéiket a kiadóhivatalban leadták, szíveskedje-
nek a kiadóhivatalba befáradni, ahol az utolsó 
előfizetési nyugta felmula'ása ellené' e i járan. 
dóságukat haladéktalanul kifizetik. 

A Délmagyarország kiadóhivatala. 

S&inlfdss 
és Művészei 

Telmónyi hegedOesífe 
És Nathaniel Milstedn ntán T e l m á n y l Emfl 

a hegedű művészetével Ha szabad emlékezni 
Mllstein költészetére, ami a technika költészete 
volt, — talán szabad ax e l m é l y ü l é s poézi-
sére gondolni, ahogy most elhangzott Telmá-
nyl hegedűje. Mert költészet lehet a tűzijátékban, 
a rímekben, a fölszárnyalásban és költészet le-
het a buvár-mélységékben is, elmerülve a hullám-
játékok alatt. Csillagok, csillogások és rakéták 
valószínűtlen fényében áldozat (és költészet) kell 
ahhoz, hogy felröppenő csóvák helyett távoli és 
kivételes mélységek merüljenek fel a húrok bo-
szorkánytáncában. Telmányi Emil csütörtökön 
este — évek után visszatérve a szegedi pódium-
r a — a régi Telmányi Emil volt, aki vallani és 
vállalni meri a muzsika legmélyebb művészetét. 
Nem hódol csalóka játékok villanásának; vál-
lalja a mélységek magányát és vallja minden élet 
és művészet haladását. Műsora és művészete ezt 
a hitet dokumentálta. 

Szélesen zengő, — a leíkekig szóló tónusával 
uj értékeit mutatta a hegedű művészetének és ke-
vésbé ismert, kevésbé népszerű szerzők bemuta-
tásával ismét megmutatta, hogy a technika ha-
vasan csillogó csiicsai nála csak eszközök lehetnek 
az elmélyülés költészetének alázatos szolgálatában. 
Tflzcsóvás eszközeit, szinte határtalan kifejező-
készségét leginkább S i b e l i u s kőcsipkés hege-
dűversenyében csodáltuk, ahol téma és variáció 
szinte áthullámzik a technika és a színkáprázatok 
fodraiba. Jó munkát vállalt Telmányi Emil, ami-
kor Szegedre ls elhozta a finn mester színverse-
nyekkel versenyző hegedűversenyét Még egy be-
mutatót vállalt, amikor Kósa Györggyel elját-
szotta F i c h t n e r Sándor klasszikus veretű szo-
nátáját. Fichtner uj opuszában megnyilvánul a 
kiváló muzsikus egész egyénisége; nem kíván 
szabadulni a hagyományoktól, de gondolatait no-
bilis és gondos eszközökkel fejezi ki a szonáta 
meghatározott keretei között. A művet sok szere-
tettel és megértéssel fogadta a koncertterem kö-
zínsége, amely sokáig ünnepelte a ktválő szer-
zőt és költői interpretátorait. 

Telmányi műsorát Corelli zengő La FoHa-Já-
val kezdte; kadenciája lélekzetet elállító volt. 
Kitörő lelkesedés fogadta Kreislex Cugnani-át-
iratát, ördögi allegroját. Meghatva kell megkö-
szönni két Kodály-virágát és a gazdag, bátor, 
áldozatos műsort egy csokor apró ékszer gazda-
gította még a ráadások egész sorávaL A régi 
Telmányi Emil volt havas színekkel bóvár-mély-
ségekben. Megértő, kitűnő kísérője, Kósa György 
is részese volt a? ünnepi estének. (v. gy.) 

A Sasfiók Péeseti A pécsi Nemzeti Színház a 
reichstadti herceg halálának századik évforduló-
ja alkalmából felújította a Sasfiókot A ctrosze-
repet Hajnal Ernő középiskolai tanár Játszotta 
saép sikerrel. Medgyesl Juci, Daes Jenő, Vass 
Imre, Selmeczy Mihály, Koltay László vettek még 
részt az előadásban. Sjferdán a Bajadért, Kálmán 
szép operettjét Játszották filléres helyárakkal. 

A szlnti&zl froda hírei 
Ma van a Rotschildok premierje. Hontíiy Han-

na a főszerepben. Premierbérlet 
Ma este ritka nagy eseményben lesz része a 

szegedi közönségnek. Honthy Hanna, a kitűnő és 
nagynevű primadonna, akit a legnagyobb ma-
gyar primadonnának ismernek, vendégként fellép 
a Rotschildokban. Honthy Hanna vendégfelléoé-
sét hntalmas érdeklődés előzi meg. 

A Rotschildokban mutatkozik be a társulat oj 
bonvivánja, Márkus Lajos. Egyik legjobb szere-
pét játsza el ebben az operettben Márkus Lajos, 
akit bizonyára gyorsan meg fog szeretni a kö-
zönség. 

A Rotschildok előadásaira nagy gonddal ké^ 
szül a társulat. A kitűnő operett egyike a buda-
pesti szezon legnagyobb sikereinek s fülbemászó 
muzsikája, ötletes, szórakoztató meséje előrelát-
hatólag Szegeden is gyorsan népszerű lesz. 

A Rotschildok főszerepeit Honthy Hanna és 
Márkus Lajos mellett Gergely! Vilma, üti Giza, 
Lázár Tihamér, Bellák Miklós, Várady Pál, Her-
ceg Vilmos, Füredy József, Fábry József, Oláh 
Ferenc, Marinkovics Sebő játszák. 

Szombat délután: Erdélyi kastély. Filléres 
helvárak, ifjúsági előndás. 

Szombat este: Rotschildok. A. bériéit 
Vasárnap kétszer kerül színre a Rotschildok. 

Délután fél 4-kor és o-te fél 9-kor. 
Vasárnap délelőtl: A Katolikus Tudósító ma-

tinéja. 


