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— Tizenkét filléreavonat — Debrecenje. Deb-
recenből jelentik: Debrecen hatósága németnyel-
vű városismertető propagandaffizetet ad H, hogy 
felkészüljön a nyárra várható nagy idegenforga-
lomra. A Máv. ugyanis értesítette a város ható-
ságált, hogy a nyáron tizenkét filléresvonatot kn-
dit Debrecenbe. A tizenkét vonatból három köz-
vetlenül a Hortobágyra megy. 

— A Felsőkereskedelmi iskolát Végzett Tanu-
lók Szövetsége március 5-én délelőtt 11 órakor az 
állami felsőkereskedelmi iskolában, határozatkép-
telenség esetén 12-én tartja évi rendes közgyűlé-
sét 

— Színházi pénztárosnak küldöttsége a polgár-
mesternél. Hétfőn délelőtt a színházi pénztáros-
nők küldöttsége kereste fel a polgármestert. A 
küldöttség azt kérte, hogy a város a jövő eszten-
dőben is Görög Sándornak adja bérbe a szegedi 
színházat, mert ha neim Görög lesz a színigazgató, 
álkor ők elvesztik a pénzüket. A pénzt árosnők 
igen sokáig, közel egy óráig sorakoztatták föl a 
polgármester előtt érveiket, bizonyítgatták, hogy 
milyen súlyos anyagi érdekük fűződik Görög 
igazgató megtartásához. A polgármester határo-
zott választ nemi adhatott nekik, mert az uj igaz-
gatót nem ő nevezi ki, hanem a közgyűlés. 

— „Kívánják-e, hogy abbahagyjak az nnta-
tá Békéscsabáról jelentik: A Békéscsabán 
játszó Gulyás-szintársulat tegnapelőtt este a „Ne-
bántsrvlrág" című operettet hozta színre. A szín-
ház nézőtere öres volt Alig néhányan voltak kí-
váncsiak az operettre és az első felvonás fagyos 
hangulatban ment le. Taps egyáltalán nem hang-
zott fel, ami érthetően bántotta a színészeket. Áz 
első felvonás után Gulyás Menyhért igazgató meg-
jelent a függöny előtt és a kővetkezőket mondot-
ta; „Szomorúan látom a nagy közönyt, ami meg-
nyilvánul az előadással szemben, önök odalent 
unatkoznak, mert kevesen vannak, olyan kevesen, 
fcogy mi itt a színpadon sokkal többen vagyunk. 
Arra kérem önöket, nyilatkozzanak: ktvánjAk-e, 
hogy továbbra Is Játsznnk, vagy pedig abbahagy-
juk az nntatást..." Pillanatokig csend volt a né-
zőtéren. Senki sem felelt, míg végre a jelenlevő 
újságírók Igent mondtak. Ekkor Gulyás látható 
megindulással így fakadt ki: „Talán majd idegen 
művészeket hozok Ide, az majd tetszik a közön-
ségnek!" Ezzel meghajtotta magát és eltűnt a 
közönség elől. 

— Ünnepi hetet rendeznek Pécsett. Pécsről je-
lentik: Pécs ax utóbbi időben egyre több eszközt 
használ fel arra, hogy szellemi, természeti kin-
cseire felhívja a figyelmet A város Idegenforgal-
mának a fellendítésére Idegenforgalmi irodáján 
keresztül felhasznál minden módot arra, hogy a 
mindenfelől feléje irányuló érdeklődést kielégítse. 
A hazai és a külföldi érdeklődés ezévi központjá-
ba Péos az év ez juniusában rendezendő ünnepi 
hetet állította. Az ünnepi hét keretén belül mu-
trtja be a maga szellemi, művészeti, zenei, gaz-
dasági, Ipari életének különleges, országos és kül-
ftfldt viszonylatban is előkelő helyet biztosító 
termékeit A szellemi életet az Erzsébet tudomány-
egyetem, művészeti életét a Pécsi Kép-őmüvészelc 
Társasága képviseli. Zenei életét az ősi székes-
egyház előtt bemutatandó hatalmas zenei legenda 
fogja bemutatni, melynek előadásában a Pécsi 
Filharmonikusok Egyesülete, a püspöki énekis-
kola, a pécsi dalostestületekből alakított hatal-
mas kórus és a pécsi katonazenekar működik 
közre. Pécs szőlőkulturája, bora, barackja első-
rangú. Iparának számos ága egyedülálló. A vároí 
id'genforgiaimi irodája a forgalom zavartalan 
biztosítására megtesz minden intézkedést. A vo-
nat, a valuta és a vizumkérdés, a vendégeik ré-
szére ez alkalommal szervezendő külön postaszol-
gálat, kongresszusok, kiállítások, sportmérkőzé-
sek, hangversenyek rendezése olyan sokat Ígérővé 
teszik a pécsi ünnepi hetet. 

— Előadás az ITjszegedt Népkörben. "Az UJ-
s/egedi Népkörben Okályi Iván kertészeti intéző 
el«adást tartott „Milyen gyümölcsfákat ültessünk 
"Újszegeden?" Hmmel. Előadásában részletesen 
rámutatott mindazokra a gyümölcsfajokra, ame-
lyek a házikertben az újszeged! viszonylatokban 
legsikeresebben termeszthetők. Szakszerű felvilá-
gosítást és útbaigazítást adott az érdklődők ré-
széről hozzá intézett kérdésekre. 
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Kiállítva keddtől Széchenyi tér 2/a. alatt. 

Az idő 
A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium je-

lenti. Időjárási helyzet: A baranetrikras maxi-
mum az Óceánon és Finnországon 775 mm. A mi-
nimum Skandinávián 755 mim, a Földkőzi tenge-
ren 745 mm. A minimumok körűi viharos szelek 
uralkodnak. Olaszországban esik az eső, de észa-
ki részein, igy a Pó-sikságon is zott ima dél-
ben. Génuában, Páduában, Milánóban éis Velen-
cében is havazik. Az északi ciklon területe is 
csapadékos. 

Szegeden a hőmérő legmagasabb Állása 5.2 C, 
a legalacsonyabb —3-4 C. A barometer adata 
nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 759.2 
mm, este 757.5 mm. A levegő páratartalma reg-
gel 79 százalék, délben 58 százalék. A szél Iránya 
keleti, illetve északkeleti, erőssége 3—2. A talaj 
ma reggel 3 cm-ig fagyott volt. 

Időjóslat a Délvidékre: Túlnyomóan borult 
idő, esővel és hóval. 

— Az Osztálysorsjáték mai húzásán 30.000 pen-
gőt nyert a 10875, 4000 pengőt a 47749 számú sors-
jegy. E húzáson kerül kisorsolásra a 300.000, 
200.000 és szerencsés esetben az 500.000 pengős fő-
nyeremény. A húzás március 10-ig tart, sorsje-
gyek Pető Ernő főárusitónál kaphatók, Széchenyi-
tér 3. 202 

és Müvésszef 
Tosca 

Marcei Journet-vel 

Keresve sem lehetett volna tökéleteseW), ékes-
Sí-ólóbb és szemléltetőbb bizonyítékokat szolgál-
tatni a szegedi színházi válság okairól, mint a 
hétfőesti Tosca előadásával, jóllehet ragyogó 
nevű sztár, középeurópai hangzású baritoamárka: 
Marcei J o u r n e t énekelte Scarpiát és Ocskay 
Kornél egyik legjobb alakítása Cavaradossi sze-
repe. Mit ért azonban Journet impozáns Scarpiá-
ja, ha minden, ami körülötte nyüzsgött — szép-
ség nélküli és unalmas ágál ás volt Mintha az 
egész Scarpia-akció légüres térben mozogna. Bá-
buk bukkantak fel ijedt arccal, — állítólag Scar-
pia fogdmegjei. Egy szőke hölgy, kedves mosolyú 
é" primadonna bájosságig, kecses véznaságban 
próbálta a hóditó heroina látszatát kelteni Egy 
karmester ákom-bákomokat rajzolt a levegőbe 
„varázsvesszejével", amelyből semmi, mégcsak 
összhang sem tudott a nézőtéren szomorúan hall-
gató közönség felvillanyozására szolgálni. 

A nézőtéren ülők pedig tudatos őnámitással 
clykor összecsapták tenyerüket, talán csak, hogy 
Tosca, ez a standard opera, amely vidéki színpa-
dokon is — de főleg Szegeden —, eddig min' 
elegánsan, jól előkészített, muzikálisan felépitett, 
elfogadható előadásban került szinre, igy is mer-
jen mutatkozni... Visszatérünk azonban Jouraet-
re, akinek szereplése érdekében, rángatta elő a 
szinház Toscát. 

Nemes bariton, a Battistinik l.«fltoT3.jajbő1 való, 
nemes színészi kvalitások, amelyek öregedő kor-
ban is mély alázattal hódolnak a deszkák illúzió-
jának; — ez teszi finommá, érdekessé és elraga-
dóvá Marcei Jouniet Scarpiáját aki ördögi és 
grandseigneur egy személyben. Ez az alakítás a 
nagy színpadok grand-artjárnak levegőjét hozta, 
ezzel mgadta lelkes tapsokra a nézőteret T i m á r 
Ila mint Floria, azonban sdhogy se illett .Tournet 
mellé. Gyenge, bár kellemes hangját foszlányok-
ra tépte a zengő bariton, a szárnyaló tenor és 
a dobpergésszerii zenekar. Ocskay Cavarados-
siját már sokszor méltattuk őszinte egyszerűség 
gével, meleg érzéseivel. Ezúttal is stílust hozott 
az együttesbe. B el I ák a sekrestyést énekelte és 
— játszotta. Több feljegyezni való a személyi 

részben nem akadt. A keretről, a diszietezésről 
csak annyit: sok naiv kedély kell hozzá — nrall-
függőnyös ajtók mögé képzelni Scarpia inkvizí-
ciós kamráját. A zenekart S z a t h m á r y vezé-
nyelte, a zenekar mégis parttalanul bolyongott 
Puccini szelleme körül. 

Filharmonikus hangverseny 
Régi szép emilékekelt idéző, zsúfolásig telt né-

zőtér fogadta a filharmonikusok második hang-
versenyét. Meleg biztatás, kétségtelen jóindu-
lat bizalom és támogatás nyilatkozott meg a 
nagyfokú érdeklődésben. A közönség, amely 
ha iátja, hogy értékeket lehet, sőt kell menteni, 
mindég megtalálja a helyes utat. Most is meg-
találta. Már az eiső idei hangversenyén látszott, 
hogy nyilt sziwel és bálás tapsokkal akarja 
visszaállitani a régi meleg kontaktust dédelge-
tem filharmonikusaival. Nem a közönségen mult 
hogy a1 másod ik hangverseayym nem rótt végig 
meleg a hangulat 

A filharmonikus zene érdekében és védelmé-
ben cselekszünk, ha felfedjük a hibákat, ame-
lyek ezuKtal sem a képességek hiányában nyi-
latkoztak meg. Mintha fáradtak lettek volna a 
zenészek. Az összjátékba kisiklások csúsztak, 
megtörténd, hogy a szólisták és zenekar más-
más utakra tértek. Farsang van s ml annyival 
kevésbé ítéljük meg szigorrum ezeket a remél-
hetőleg szórványos jelenségeket, mert Stefániát 
Imre T.^haiírrwszíqj-zningoraverseriyével dús-
gazdag «JÉuaátclt örömet és kárpótlást adoltt. 
Kiváló terihniká jávai, átfogó koncepciójával 
és szép, tiszta stílusával egyedül is felragyog-
ta»» Tiadnákavszky pompaszerető, nagyvonalú 
meliíiÉöiát. 'Á közönség hosszú, percekig tartó, 
r.c7itn*p. ¿c lelkeaJtaMeuléssel köszönte meg Ste-
í; ttiaLiálékát. akitől ovációjára ráadást kapott. 

Kevésbé sikerült n^r>h volt az érdemes 
BeJIe Ferencnek. a!3 TJtcbag csárda jelenjében 
bj^omv elér kedvetlenül duha jkodott a futta-
mokkái. A' műsor többi részében hallottuk 

-Pr JJi/iőikpit Stefániái Vidíilitáját, amely-
re rá se lehetett ismerni és inkább nevezhettük 
volna „Depressziódnak. Utolsó számul ját-
szotta a zenekar Svendsen fredves norvég mü-
vészkarnevál ját. 

Fichtner Sándor karnagy minden energiájá-
val igyekezett lelket önteni talán a kárneváltól 
és „macska-jajtól" elsápadt muzsikuskedélyek-
be. De, tegyük kezűnket a szivünkre. Járhat tel-
jes eredménnyel az ilyen emberfeletti munka? 

L v. 

A színházi iroda hirei 
Ma este a Talpig úriember és a Nászéjszaka 

előkészületei miatt a szinház nem tart előadást. 
Szerdán este mutatja be a szinház Hasencle-

wer világhirü és világsikerű zenés burleszkjét a 
Talpig úriembert. 

A Talpig úriember a modern színpadi iroda-
lom egyik legremekebb alkotása. 

A Színházbarátok Társaságának első bérlett 
előadása lesz a Talpig úriember szerdaesti pre-
mierje Az előadást Hont Ferenc rendezi. 

Csütörtökön megismétli a szinház a Talpig 
nriemfoer előadását. 

Péntek tői kezdve minden este és vasárnap dél-
után az utóbbi évek legbájosabb, legmelMikusabb 
operettje van műsoron: a Nászéjszaka. 

Csütörtökön délután filléres helyárakkal még 
egyszer szinrekerül Kálmán Imre legszebb ope-
rettje, a Marica grófnő. 

X Szökött katona vasárnap délután 6 órakor 
kerül szinre. 

A Marica grófnő, Nászéjszaka és a Saökött ka-
tona előadásain fellép: Tolnay Andor. 


