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H E T I M Ű S O R : 
Pénteken, 16-án, 8 órakor A néma Levente. 
Szombaton, 17-én 8 órakor A néma Levente. 
Szombaton délután 1 órakor Mágnás Miska. 

Lantos Ica, Kompóthy Gyula és Erdődy Kálmán 
felléptével 

Vasárnap délután 4 órakor Leányvásár. Sz 
Patkós Irma, Lantos I., Szigeti Irén. Tanay, Ve-
szély, Vágó, Herczeg, Földes M. felléptével. 

Vasárnap, 18-án este 8 órakor A néma Levente. 
Hétfőn, 19-én, 8 órakor A néma Levente. 
Kedden délután 4 órakor Csodahajó. 
Kedden. 20-án 8 órakor A néma Levente. 
Szerdán. 21-én 8 órakor A néma Levente. 
Csütörtökön délután 4 órakor Sonja. 

Lhúnhciaim 
mmmm-tn/-\ 

Pénteken kezdődik a színházi szezon, a társu-

lat egyelőre még Szolnokon búcsúzkodik. A szí-

nészek első része már útnak indult Szegedre, né-

hányan tegnap meg is érkeztek, a derékhad azon-

ban csak csütörtök este, illetve pénteken reggel 

érkezik, mert csütörtökön tartják az utolsó bu-

csuelőadást Szolnokon. Az igazgató minden estét 

ki akar használni, mert Szolnokon az utolsó he-

tekben nagy szimpátiával kisérték a szegediek 

vendégszereplését. Kedden a „Csárdás" került 

szinre, szerdán este megtartották az utolsó ope-

rcttelőadást, a „Vig özvegyet'" játszották Patkós 

Irma búcsújával és Sziklai Jenő felléptével Da-

niló gróf szerepében. A szolnoki szezont csütörtö-

kön este kabaréesttel fejezik be, utána azonnal 

vonatra ülnek, hogy péntek reggelre mindenki 

Szegeden legyen. Délelőtt megtartják a szezonnyi-

ló főpróbát, este pedig A néma leventével meg-

kezdődik a szezon. 
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HoIn«p, pénteken ünnepélyes keretek között 
nyilik meg a színház. A színtársulat egyrésze már 
megérkezett Szegedre, a másik része ma nagy k? 
baréelőadás keretében búcsúzik a szolnoki közön-
ségtől. A szegedi szezont holnap este II e 11 a i Je-
nő A néma levente cimü pompás verses vígjátéká-
val ünnepélyes keretek között nyitja meg Sziklai 
fenő színigazgató. A műsort a honvédzenekar 
nyitánya vezeti be, utána a társulat bemutatkozik, 
majd az igazgató mond néhány szavas beköszön-
tői Az ünnepség a Hiszekegy eléneklésével ér vé-
get, aztán kerül sor A néma levente előadására. 

A néma levente szerdáig minden este műsoron 
van! 

Mágnás Miska. Szombaton délután az első fil-
léres előadás, a Mágnás Miska lesz Lantos Ica, 
Kompóthy Gyula és Erdődi Ká'mán felléptével. 

Vasárnap délután — Leányvásár. A főszerepe-
ket Sz. Patkós Irma. Lantos Ica, Tanay, Szigethy 
Irén. Veszelv és Földes játszák. 

Csodahaió és fonja, a műit szezon két nagy 
slágeroperettje a jövő héten, kedden, illetve csü-
törtökön díh'tán filléres helyárakkal kerül szinre. 

Fiatal jegyszedőnőket keres a szinház. Jelent-
kezés csütörtökön délben 12 órakor Bózsó színházi 
gondnoknál. 

Budapest I. 11.10: Nemzetközi vizjel'őszoigálat. 
12: Déli harangszó. 12.03: Országos Postászene-
kar. Vezényel Rubányi Vilmos. 13.30: Szmirnov 
Gergely orosz balalajka zenekara. 16.15: Boldog 
János. Móra Panka meséje. 17: B. Nagy Béla dr. 
zongorázik. 17.35:. Arja" és uralaltáji ni-pek zenó-
je. Pálóczi-Horváth Lajos felolvasása. 18.15: 
Tánclemezek. 18.45: Szőlészeti időszerű tanács-

adó. A földmivelésügyi minisztérium rádióelőadás-
sorozata. 19.30: Kis színpad. A szókimondó dok-
tor. Vígjáték egy felvonásban. Irta Ailcia Ram-
sey. Fordította Halász Gyula. Rendező: Németh 
Antal dr. 20.20: A rádió szalonzenekára. 21: Hí-
rek. 21.40: Hans Leicht németnyelvű előadása. 22: 
Idöjárásjelentés. 22.05: Pertis Jenő és cigányzene-
kara muzsikál. 23: Jávor Sándor jazz zenekara 
játszik, Miklós András énekel. 0.05: Hirek. 

Budapest I I . 18.15: Angol nyelvoktatás.. J. W 
Thompson. 18.45: Zsolt Zoltán előadása. 19.35: 
Nováki László mélyhegedű műsora. 20-15: Hirek 
21: Hanglemezek. < y 

Külföld. London Régiónál. 21.15: A londoni fil-
harmonikusok hangversenye. — München. 16.30: 
Rajnoga Klári énekel. — Róma. 20.45: Mozart: 
Cosi fan tutte. — Stockholm. 22: Budapesti vo-
nósnégyes. 

A Délmagyarország regénye 

a VMRMZSLO 
Irta KOMOR UND RAS 

A vezér szava parancs. Ami azonban téves 
következtetésekre ne adjon alkalmat. Mert 
itt mindenkinek egyenlő s korlátlan jogai 
vannak. Nincs alantasabb rang, mindenki 
hatalmas ur, legalábbis vezér. Ám aki a rét 
elején álló hidon átlépve, leghamarabb ki-
áltja, hogy: „Davardasz", az lesz aznapra a 
vezérek élén az első vezér. Ezt ellenkezés 
nélkül vállalják valamennyien. Legföljebb 
akörül támad vita, hogy ki kiáltott először. 
Ha nem tudnak megegyezni, az lesz az első 
vezér, aki a tárgyalások közben hirtelen fel-
pattan, hármat ugrik s elsőnek kiáltja el: 
„Burgadizí" Még soha nem történt, hogy ily 
esetben nézeteltérés támadt volna. 

Még valamire kell figyelmeztetni az olva-
sót. A felgyülemlett zsákmánnyal nemcsak 
az elrendelt pihenő miatt nem törődnek, 
hanem mert nem érdemes utánanézni. Le-
het, azóta már szét is szóródott, tönkrement. 
A réten harácsolt javaknak megvan az a tu-
lajdonságuk, hogy percek alatt elporladnak 
s leVegővé válnak. Semmi baji Máris akad 
helyükbe más, a megsemmisült rinocéroszok 
helyébe leopárdok s az eltűnt rableányok he-
lyébe sokkalta szebb rabszolganők. Félóra 

se kell s összehasonlíthatatlanul gazdagab-
bak lesznek, mint azelőtt. 

— Láttad, ahogy az óriáskígyóval viaskod-
tam? — hallatszik most. — Szörnyű módon 
erős volt. Már elmetszettem a torkát s még 
mindig élt. 

— Nem mart meg? 
— Kicsit. Nem számit. Rám nem hat a ki-

gyóméreg. Különben is, nekem kivették a 
mandulámat is. 

— Ezt mért mondod? 
— Mert akiknek nincs mandulájuk, csak 

azokból lehet igazi kigyóvadász. Olimpiai 
bajnok is csak az lehet. Nurminak sincs és 
Carnerának sincs. 

— Az nem is olimpiai bajnok. 
— Mindegy. 
— Nem mindegy. 

— Csend legyenl — intézi el a vitát az el-
ső vezér. 

Megmondom mindjárt, hogy ez nincs 
egészen rendben. A megállapodás az, hogy 
pihenő tartamára az első-vezéri méltóság 
megszűnik. Sőt — meg kell jegyeznem — a 
többiek vezéri hatalma is elfakul. Kissé to-
vább üldögélnek s a rendkívüli tulajdonságok 
egyrésze is lehámlik róluk. Testi méreteik-
ben is megfogyatkoznak, lényegesen ki-
sebbek, mint voltak azelőtt. A pihenő percei 
alatt mintha a rét fölötti varázslat vesztene 
erejéből, köröskörül a szinek szegényebbek, 
a kalandok visszahúzódtak valahová a föld 
aló. Különböző, nem is a réthez tartozó je-
lenségek jutnak szóhoz. Érdekes, például, 
hogy a városi tetők is jobban idelátszanak 
ilyenkor. 

Pontosabban szólva, az induló vitát sem a 
vezéri hang tekintélye szüntette meg. Vala-
minő visszhang csapódott le, egyebütt, de 
állandóan hallott „csení.1-legyen"-ek paran-
csoló emléke; az egész körülbelül olyan volt, 
mint mikor augusztusi rekkenésben hirtelen 

jeges szél borzong át a fákon. _ 
A legfontosabb azonban, — s amit elhall-

gatnom semmikép sem szabad,—: a pihenő 
percei alatt a névtelenség mindenre lehető-
séget adó levegője is .lazul; hogyan s miért, 
azt senkise tudná megmondani. Tény az, 
hogy aki az előbb még első vezér volt, az 
most Kecske névre hallgat, a kigyóvadász-
ból pedig Buli lett. Csodatevő nevek ezek 
még mindig, de hatásuk a névtelenségnél lé-
nyegesen kevesebb. 

— Mit sóztál magaddal enni, Buli? 

Milyen különös kérdés! Az előbb még cá-
pauszonylevessel, mindenféle izü tejszínhab-
keverékkel lakhattak jól s most valaki ilyes-
mi iránt érdeklődik. 

— Két sóskiflit meg egy almát. 
— Nem adnál? 

— Te mért nem hoztál semmit? 

— *Volt otthon. Gesztenyetorta volt és 
májpástétom. z 

— Gesztenye nincs is ilyenkor. 

— De nálunk van. -

— Miket beszélsz? Hallottátok, mindig 
milyeneket beszél? 

Különös. Az előbb, ha a kék oroszlánon 
meg is akadtak, de a piros ellen már nem til-
takozott senki s most a gesztenyetortót, ki-
vétel nélkül visszautasítják. Ez s csak a pi-
henő perceinek gonosz hatása. Jaj, csak tú-
lontúl soká ne üljenek itt, mert súlyos bajok 
származhatnak belőle. 

— Mi ám nagyobb uruk vagyunk, mint ti, 
— mondia valaki. — Mi a magunk házában 
lakunk, ti meg csak bérben. . 

— Az is valami? Mert mi Pestre fogunk 
menni. És aki Pestrf megy, az nagyobb ur, 
mint -akinek mindig csak itt kell maradnia. 
Ronda fészek ez. Még villamos sincsen 
benne. 

— Te se ültél még villamoson. 
— Villamoson is és autóbuszon is és gőz-

hajón is. 

— Mit vagy vele olyan nagyra? — szói 
közbe egy harmadik. — Én meg motoroson 
ültem, motoros csónakon. Az unokabátyám-
nak van a Balatonon. Kettő is, egy piros, meg 
egy sárga. 

— Lehet, hogy van nek i . : . 

— Van. Megmutassam a fotográfiáját? 

Folytatása következik. 

özv. Lőrinczy Gáborné ugy a maga, 
mint gyermekei, Irén és Gábor nevében 
is fájdalomtól mélyen megrendülve tu-
datja, hogy szeretett férje, a legjobb apa 

L ő r i n c z y í á b o r 
folyó hó 14-én váratlaául elhunyt. Drága 
halottunkat pénteken délután 3 órakor 
temetjük a közkórházból i rókusi teme-
tőbe. Az engesztelő szentmisét pénteken 
reggel 7 órakor tartjuk a rókusi tem-
plomban. 

Emlékét kegyelettel megőrizzük. 
A gyászoló család. 
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