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A szegedi malomérdekeltség 
tiltakozik a paprikamaümok 
szaporításának terve ellen 

fA 'Ullrriamfnrn rs rág mrtn ka társától.) A 
szegedi paprikamalomtulajdonosok népes 
küldöttsége kereste fel csütörtökön dél-
előtt Eszes Imre vezetésével Bárányi Ti-
bor főispánt. A küldöttség nevében Eszes 
Imre memorandumot olvasott fel, amely-
ben felhívta a főispán figyelmét Ráday 
Gyula miniszteri tanácsos legutóbb tett 
és a paprikamolnárokat érintő kijelenté-
seire. A kereskedelmi minisztériumban 
tartott malomankéton hangzottak el ezek 
a kijelentések, amelyek alkalmasak arra, 
hogy a szegedi malomérdekeltségek köré-
ben a legnayyobb nyugtalanságot keltsék. 
Ráday miniszteri tanácsos bejelentette, 
hogy a kormány az őrlési dijak leszállí-
tását a porlási és száradási százalék le-
szállítását tervezi, mivel pedig a malmok 
felfogása szerint horribilis haszonnal dol-
goznak, uj paprikamalomengedélyek ki-
adásának tervével foglalkozik. A minisz-
teri tanácsos kijelentése szerint a földmi-
velésügyi miniszter az u j malomengedély 
iránti kérelmeket soronk ivü lés kedvező-
en fogja elintézni. 

Ráday Gyula kiJeTcr.ícseI nagy kons-
ternációt keltettek a szegedi paprikamal-
mos ok-. A. malomtulajdonosok 
szerint ezeknek a kijelentéseknek tájéko-
zatlansác lehet az alanA« w r t n nanriLka 

őrlési dija igen alacsony és az csak a 
minimál is polgári hasznot biztosítja a 
malomipar számára. A' m in imumra szál-
lították le a porlási és a beszáradási szá-
zalékot is. A legnagyobb veszedelmet még-
is a ma lmok számának szaporítása, az 
u j malomengedélyek kiadása jelentené, 
mivel a meglévő malmok között h igen 
nagy a konkurrencia és mivel a működő 
ma lmok üzemerejének a jelenlegi malom-
létszám melleit is csak 35 százalékát lehet 
kihasználni. Éppen ezért arra kérte a kül-
döttség a főispánt, hogv vegye védelmébe 
Szeged vaprilcamalom-wrrrát, tájékoztas-
sa a földmivelésügví mTníssderf a való 
helyzetről és hasson oda, hogy a terve-
zett intézkedések' maradjanak el. 

Bárányi főispán kijelentette a küldött-
ség előtt, hogy a földmivelésűcrri minisz-
ter intencióit még nem ismeri. mivel 
azonban a felmerült kérdés megítélése 
szerint valóban érinti a szegedi malom-
ipar egzisztenciájának biztonságát, legkö-
zelebb részletesen táiékortatni fogja a mi-
nisztert a helyzetről. Meg van győződve 
arról — mondotta —, hogv Kál lay Mik-
lós földmivelésü tví miniszter nem ir alá 
olyan rendelkezést, amelv alkalmas lehet 
a szegedi malomioar. tönkreiéíelére. 

HETI MŰSOR: 
Pénteken este: Aranyifjú. A bérlet. 
Szombaton délután: Lengyel vér. Operett. Fillé-

res helyárak. 
Szombaton este: Aranyifjú. Bérletszűnet 
Vasárnap délután: Alvinci haszárok. 
Vasárnap este: Csipetke. Bérletszünet. 
Hétfőn este: Carmen. Opera. Premierbérlet. 

Aranyifjú 
(Hnnyady Sándor színmüve) 

Irő, aki író marad a legingoványosabb terüle-
ten is... így jelentkezett Hunyady Sándor bűn-
ügyi történetével, amely tulajdonképen nem is az, 
hanem fotográfia: — egy kor és egy irő fotográ-
fiája. A koré, amelyben oly nehéz Írónak lenni — 
és az íróé, aki a legveszedelmesebb helyzetekben 
is iró marad és művész marad. Sürü vérű, látó sze-
mű, vérrel vérző író, aki művész marad a legol-
csóbb palettával is. 

Ezt bizonyította be ismét Hunyady Sándor az 
Aranyifjú vásári vásznával és cannesi ecset-
jével. 

* 

A Juliusi éjszaka szociális kérdése, a 
Feketeszáru cseresznye melegen simo-
gató hangulata, költői Kleinkunst-ja, a Pusztai 
szól fojtogató siroccója után most — bünügyi 
történet: egy erkölcstelen világ az irói lelkiisme-
ret tiszta erkölcsével. A Cote d'Azur kék muzsiká-
ja helyett — egy frakk, egy gyöngysor, egy rendőri 
riport... de fotografia és keresztmetszet... Bün-
ügyi történet a rendőri riport minden alakjával és 
minden kellékével, — izgalom és feszültség... de 
ez a feszültség az iró művészete, aki könnyedén 
hajitja el 'a vásári hatásokat; ...akinek van bá-
torsága leleplezni az egész bünügyi bukfencet, hogy 
a vásári témából sürü olajjal és a bródysándori 
Crökség ecsetjével cannesi kincset fessen... Ha 
már létezik ez a golfos és gyöngysoros, mocsaras 
és hátborzongató világ, — akkor a képet Hunya-
áy Sándor fesse meg, művész fesse meg. 

* 

Több gondot, több áldozatot és több időt kell 
kérnünk a színházi fórumoktól a drámai produk-
ciók számára. Kevesebb sietséget a kiosztásnál és 
a munkánál több erőt... Kicsit több figyelmet,és 
elmélyülést, — csak feleannyit, mint... a jazz re-
mekműveinél ... Mert akkor most telĵ  örömmel 
és lelkes kedvvel a legteljesebb sikernek köszön-
hetnénk. Mert értékes és szép volt az előadás, csak 
¡kicsit több gondot és kicsit több időt... A drá-

mai együttes megérezte és megértette Hnnyady 
Sándor szándékait és sok kedvvel, tehetséggel fog-
lalta finom keretbe ezt a képet A siker első és ve-
zérlő részese Könyves Tóth Erzsi, akinek mű-
vészi pályáján egyik legszebb állomás Rose élő 
bustje. A színészi szobrászat legnemesebb anyag-
jából mintázta meg ennek a nyugtalan és nyugta-
íanitó asszonynak albumba való arcélét A meg-
magyarázhatatlan nyugtalanság, a bűnre sodró bűn 
volt ez a kép, amelynek mágneses sugarában a 
guillotinen-nak rohan a szolgai élet volánja mel-
lől a bűn sugaraiban megvakult sofőr. Ezt a vak 
süketséget csak olykor találtuk meg a kiváló D e-
r é k y János kissé lágy sofőrjében. C s e 11 e La-
jos tudatos színészi készséggel, jellemző színezés-
sel adott hangot a gyöngy-gentleman fölényes és 
visszataszítóan létező figurájának. A helytelen 
szereposztás kényszerűségével küzdött meg a ked-
ves ölvedy Zsóka ós áldozata volt ennek Zi-
lahy János. Tapolczay Erzsi csacska masz-
kája, Garamy Jolán hatásos és találó gyöngy-
asszonya, Kemény jellemző erejű rendőrkapi-
tánya, Fülöp markáns és sikeres, de kissé söté-
ten eltúlzott szolgája voltak a hangszerek ebben 
a zenekarban. A nézőtér szívesen tapsolta a lelkes 
előadást és az irót, aki a vásári világban is meg-
jelent. , (•. gy.) 

Dr. Bárányi János bemutatkozó h-»ngv«jrsenye 
Debrecenben. Mint ismeretes, a debrê ni városi 
zeneiskola igazgatói tisztségére Ür Bárányi 
Jánost a neves zongoraművészt választották meg, 
aki állását szeptemberben foglalta el. A kiváló 
muzsikus január 23-án tartja meg Debrecenben 
nagy érdeklődéssel várt bemutatkozó hangverse-
nyét 
Az ember tragédiája a bécsi rádióban. Bécs-

ben, túlzás nélkül mondhatni, középeurópai ér-
deklődés mellett készülnek Az ember tragé-
diája bemutató iára. Az örökéletű remekmű 
csütörtöki főpróbájának egyes jeleneteit a bé-
csi rádió közvetítette. Szeged nem tudta elér-
ni, hogy Az ember tragédiá ja átütő sikerű sza-
badtéri előadását közvetítse a magvar rádió. 

Meghosszabbították a bajai szezont. Bajáról je-
tentik : Vitéz B á n k y Róbert szakavatott művészi 
vezetése alatt álló Magyar Komédia iránt a bajai 
közönség érdeklődése folyton nő Ez arra indította 
az igazgatót, hogy a társulat bajai működését egy 
héttel meghosszabbítsa. Ezt vitéz Bánky a keddi 
előadás egyik szünetében bejelentette a közönség-
nek s egyben megköszönte az eddiüi támogatást. 

A színházi iroda hiret 
Az „Aranyifju"-nak, Hunyady Sándor uj szín-

müvének bemutatója az előre várt nagy sikert 
aratta. A nézőtér állandó feszült figyelemmel ki-
sérte az érdekesen izgalmas jeleneteket. Az 
Aranyifjú a nagysikerű premier előadásának ki-
tűnő szereposztásában ma és szombaton kerül 
színre. A mai előadás a második félév első A. bér-
leti előadása. 

Anday Piroska, dr. Palló Imre, Pilinszky Zsig-
mond. Három nagy név, három nagy művész a 
„Carmen" hétfői előadásán. Már csak olcsóbb je-
gyek kaphatók. 

„Csipetke" kacagtató története vasárnap este 
ismét megelevenedik a szinpadon. Az utóbbi idők 
legjobb és legmulatságosabb operettje a szezon 
legnagyobb sikere. Aki nem látta, vasárnap még 
megnézheti. Minden szereplő kiváló. 

Szombat délután filléres helyárakkal „Lengyel-
vér" kerül szinre Sz. Patkós Irmával, Faragó Pan-
nival, Márkussal, Kőrössyvel és Herczeggel a fő-
szerepekben. 

Az „Alvinci huszárok" vasárnap délutáni elő-
adását zsúfolt ház fogja megnézni. 

Sport 
A Szeged FC pénfeken megkezdi 

a fréningel 
Somogyi, Gyurcsó, Grósz és Schmidt csü-

törtökön visszaérkezett Szegedre. Mivel most 
már Bertók kivételével a Szeged FC valameny-
nyi játékosa bevonult szabadságáról, délután 
értekezletre hívták össze a játékosokat. Megbe-
szélték a játékosokkal a tavaszi munkaprogra-
mot. A csapat tagjai pénteken a főreáliskola 
tornatermében mar megkezdik a tréninget, 
mert az elterjedt hirek szerint a tavaszi szezop 
nem február 18-án, hanem 11-én kezdődik. 

A Szeged FC vezetősége azzal a gondolattal 
foglalkozik, hogy február 4-én és 11-én mérkő-
zést rendez Szegeden. 4-én a II. profiliga válo-
gatott csapatát, 11-én az országos amatőrválo-
gatott együttest szeretné vendégül látni. 

Báró Tnnkl Tamás látogatása a déli labda-
rugó szövetségben. Báró TunkI Tamás, főispáni 
titkár csütörtökön látogatást tett a DLASz-ban, 
abol részletes tárgvalasokat folytatott a déli 
labdarugósportról. Báró TunkI Tamás kijelen-
tette, hogy tőle telhetően minden tekintetben 
támogatni fogja a déli labdnrugósportot. Hang-
súlyozta, hogy a Szegedi Hét alkalmaval sze-
rette, ha a deli válogatott is játszma. Az al-
szövetség vezetői kijelentették, hogy a Dél— 
Közép kupamérkőzést fogják a hét alkalmával 
megrendezni. 

A Szegedi Felsővárosi Ifjúsági Egyesület sport-
bizottsága vasárnap délután 3 órakor a felsővá 
rosi plébánia nagytermében tartja közgyűlését. 

A szegedi főiskolai válogatottak. F á b i á n 
József főiskolai kapitány közölte a KEAC ve-
zetőségével, hogy a főiskolai válogatott svéd, 
török és olasz túráján feltétlenül számit a sze-
gedi játékosok részvételére és kéri, hogy azok 
már most álljanak tréningbe. A válogatásnál a 
KEAC-ból dr. K a r á c s o n y i t , dr. H e r c z e-
get, B u k o v e c z k y t és a T ó t h-fivérekel 
veszi figyelembe. z 

A KTE harmadik fellebbezése a Vasutas el-
len. Meairta a Délmacvarország., hogy a fél-
beszakadt Vasutas—KTE mérkőzést ugv a 
DLASz intézőbizottsága, mint a fellebbviteli 
bizottság 2:0 aránvbon a Vasutas javára ica-
zolta. Á KTE nem nyugodott meg az Ítéletben 
és az országos szövetséghez ujabb fellebbezési 
nyújtott be. A DLASz a KTE fellebbezését nem 
továbbította az országos szövetséghez, mert a 
szabálvok értelmében két egybehangzó Ítéle-
tet nem lehet megfellebbezni. A DLASz értesí-
tette a KTE-t. hogy a szerinte sérelmes itélel 
ellen csak panasszal élhet. 

A Biró Testület csütörtökre kitűzött tisztújító 
kőzíryti'ése határozatképtelenség miatt elmaradt 
A közgyűlést vasárnap délelőtt 9 órakor a Stefá-
nia-kfoszkban tartják meg. 

Korányi La jos hétfőn Budapestre utazik. K o-
r á n y i Lajos, a Ferencváros válogatott játé-
kosa, aki betegszabadságát Szegeden tölti, egye-
sülete rendelkezése értelmében hétfőn Buda-
pestre utazik. K o r á n v í állapota örvendete-
sen javul; már bot nélkül is tud járni. Fájdal-

i mai nincsenek. Mindennap masszázst kap. Sze-
! geden tartózkodik a Kecskeméti AC válogatott 
j játékosa, K o r á n y i Dezső is, aki bátyjával 
' efiyütt utazik el Szegedről. 


