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Giovanni Papini 
Dr. Várady Imre előadása az egyetemen 

Az Egyetem Barátainak Egyesülete rendezésé-

ben csütörtökön délután az egyetem aulájában 

szabadegyetemi előadást rendeztek, amelynek ke-

retében dr. V á r a d y Imre egyetemi tanár, a ró-

mai magyar intézet volt titkára tartott érdekes 

előadást Giovanni P a p i n i r ő l . Az egyetem dísz-

termét teljesen megtöltő közönség előtt Várady 

először Papini személyével foglalkozott és el-

mondotta, hogy a nagy Írónak édesatyja, hitetlen-

ségére büszke atheista volt, aki fiát: Giovannit 

is ilyen szellemben kivánta nevelni és még hittan-

órára sem engedte. Papini elvégezte a négy pol-

gárit, majd tanítóképzőbe iratkozott és főkép tár-

sadalomtudományi kérdések iránt mutatott ér-

deklődést. 1902-ben „Leonardo" címmel lapot ala-

pot alapított, cikkei az irodalom egy-egy ragyogó 

részel voltak, de foglalkozott igen éles modor-

ban a köznapi politikai eseményekkel is. Egyik 

tanulmányában lesújtó kritikát mond a parlament-

ről; a fiatal firenzei újságíró intelmet intézett a 

szenátus öreg, elismert tagjai felé: „Nézzenek 

csak az urak a határon túlra is, — mondta Pa-

pini, — Itáliának külpolitikára van szüksége". Az 

intelemre felfigyeltek, kritikáival nagy hatást ért 

el. a világháború idején ő is csatlakozott a. hábo-

rús nszitók közé, de sokkal messzebbi célok le-

begnek előtte; szerinte metafizikai célok érdeké-

ben kell Itáliának fegyvert ragadnia, Németország 

ellen kell indulnia, mert ott a latin világkatasztró-

fát készitik elő. Szerinte nincs más mód a nem-

zet öntudatának visszaállítására, mint a háború-

ba való beavatkozás. Vakságig menő rövidlátása 

miatt maga nem vehetett részt a világháborúban 

de egymásután jelentek meg nagy feltűnést keltő 

cikkei. 

Amikor befejeződött Olaszország számára s 

háború — folytatta előadását — Papini nem tit-

kolta, hogy csalódott a háborús eredményekben 

Ekkor történt megtérése is, amelyről igy ir Papini: 

..Annyi fájdalom, rom látása elszomorított, ke-

zembe vettem az evangéliumot és csendes órákon 

a hegyi beszédet olvastam". Azt mondja máshol: 

„A lelkek radikális megváltozására szükséges 

El kell követni mindent, hogy Krisztus tanitása 

eljusson mindenüvé, ahol még nem ösmerik." 

Ebben az időben irta meg legnagyobb müvét 

Kri sztus történetét, mely 26 nyelven jelent meg. 

sokszáz kiadásban és többmillió példányszámban. 

Ez a könyv lenyűgöző hatást váltott ki, igen rej-

tett titkoknak villanésszerü megvilágításával. Ez-

zel a könyvvel Papini a hitében megrendült em-

beriség számára utat tör a bün és lemondáson 

keresztül a vallásosság felé. Évtizedes tagadás 

után, — mondotta Várady tanár —, az Istenhez 

visszatalált embernek a müve volt Krisztus törté-

nete. 

Dr. Várady Imre külön foglalkozott Giovanni 

Papim többi nagysikerű müveivel és ismertette 

azok megszületésének körülményeit, hatásait. 

A mindvégig nagy érdeklődéssel kisért elő-

adásért a nagyszámú hallgatóság nevében dr. Cse-

key István egyetemi tanár mondott köszönetet. 

Budapest I. 11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 
12: Déli harangszó. 12.05: Kiss Jóska és cigány-
zenekara. 13.30: Hanglemezek. 16.15: A rádió di-
ákfélórája. 17.30: Szentgyörgyi Pál dr. hegedül, 
zongorán kiséri Polgár Tibor. 18.06: Sportközle-
ménvek. 18.15: A rádió szalonzenekara. 18.50: Dr. 
Fejér József felolvasása. 10.30: Az Operaház elő-
adnsának közvetítése. Bohémélet. Dalmű négy kép-
ben. Zenéjét szerezte Puccini. Vezényel Ferencsik 
János. 20.10: Hirek. 20.40: A rádió külügyi ne-
gyedórája. 22.10: Közvetítés a Ketter étteremből. 
T..ikatos Flóris és cigányzenekara muzsikál. 0.05: 
Hirek. 

Budapest I I . 18.15: Gyorsirótanfolyam. (Szlabey 
Céza.) 13.50: A rádió szaolnzenekara. 19.30: Nagy 
Lajos felolvasása. 20: Állástalan Zenészek Szim-
fonikus Zenekara. Vezényel Melles Béla. 21.30: 
21.55: Snljapin hanglemezek. 

Külföld. Mor.-Ostrava. 19.30: Rossinl: Az olasz 
nő Algírban. — Frankfurt 20: Donizetti: Az ez-
red leánya. — Deutschlandsender. 20.10: Cassado 
heaedül. 

HLzinliáz és 
müvem f • 

H E T I M Ű S O R : 

Pénteken este: Pármai ¡bolya. Páratlan bérlet 
2. sz. 

Szombaton lélután: Leányvásár. Operett. Fillé-
res helyárak. 

Szombaton este: Pármai ibolya. Béreltszünet, 
szelvények és kedvezményes jegyek érvényesek. 

Vasárnap délután: A néma levente. Délutáni 
bérlet. 

Vasárnap este: Pármai ibolya. Bérletszünet, 
szelvények és kedvezményes jegyek érvényesek. 

Hétfőn este: Az én lányom nem olyan. Vigjá-
tékbemutató. Premierbérlet 3. 

Kedden délután: Sybfll. Operett. Filléres hely-
árak. 

Kedden este: Az én lányom nem olyan. Vígjá-
ték. Páratlan bérlet 3. Szelvények és kedvezményes 
jegyek érvényesek. 

Szerdán este: Carmen. Operaest. Anday Piros-
ka, Váry Ernő, Lendvay Andor felléptével. Pre-
mierbérlet 4. Szelvények és kedvezményes jegyek 
nem érvényesek. 

P^rma' ibolya 
(Opercttbemutató.) 

A zavartalanul sikerült, igényességében is fi-
nom hangulatu szezonnyitó előadás után csütörtö-
kön este sor került az első operettbemutatóra. Az 
előadást most is telt ház biztató atmoszférája ke-
retezte, — valami biztató volt ebben az estében: 
az érdeklődés visszatérése a színház felé és az uj 

| szezon több feladatvállalása. Ez a bemutatkozás 
is a melegség közvetlenségével sikerült, a néző-
tér örömmel fogadta szeretetébe a társulat uj tag-

| jait és szeretettel köszöntötte visszatért régi ked-
Í venccit. Várakozással és reményekkel tekinhetünk 
| az uj szezon eseményei felé. 

Első operettelőadásul a színház S z i l á g y i 
Lászlónak és D o l e c s k ó Bélának az összes régi 
és jól bevált hatásokat felhasználó darabját, a 
,,Pármai ibolyá"-t választotta. Az operett persze 
nem költemény és még csak szerény zugligeti ibo-
lya sem, — de ismét előtérbe került huszár-regé-
nyességével alkalmat ad néhány melódiára és né-
hány (sőt több) táncfigurára. Abba ugy látszik, 
már be kell törődni, hogy a huszárkapitány csak 
cigányokkal és pezsgősüvegekkel jelenik meg a 
vasúti váróteremben és eleven főhercegnővel tán-
colja el a nagy valcert az udvari bálon. Végül 
azonban minden kiderül és elsimul, csak néhány 
sikerült és már jól ismert taktus marad meg ami 
vígan követi az összes tangókat és esedékes foxo-
kat. 

A színház sok gonddal és bőkezűséggel prezen-
tálta az első opereltajándékot. az előadás gördü-
lékeny és színes volt, a színpad a legtöbbször 
elrven és hangulatos. A telt nézőtér lelkesen ün-
nepelve fogadta az ismét kitűnő, hódítóan elegáns 
és csengő hangú P a t k ó s Irmát, valamint a ré-
giek közül a szimpatikus P á l ó c z v t és a mind-
végig kitűnő V á g ó Artúrt. A lelkes tapsok mel-
lett 97. érdeklődés természetesen az u j a k felé for-
dult és meg lehet állapítani, hogy a bemutatkozás 
szinte az egész vonalon sikerűit. L a n t o s Ica 
valódi és vérbeli szubrett-temperamentumu, aki 
mosolygósan kedves egyéniségével — azt hisszük 
— még sok tapsot fog aratni a szegedi színpadon. 
Pergő és friss táncaival E r d ő d v Kálmánnal 
együtt megnyerte az első ütközetet. A fiatal tán-
cos nemcsak ötletes komikus, de színész is, aki-
nek van kedve és temnóia sikerre vinni az operet-
tet és állandó tréfákkal szórakoztatni a nézőte-
ret. Szép sikere volt. Isren szímoatikus színésznek 
Ismertük meg most is és ismét K o m p ó t h v Gyu-
lát. aki finom és diszkrét eszközeivel szeretetre-
méltó kvalitásokat árult el. S z i g e t h v Irén is a 
pompásan starto.lt d'Pbütánsok között szerepelt; 
ízes. kedves szinészeeyéfniség. fis mec kell még 
említeni a nagvszámu társulatból F ö l d e s Mi-
h á l y t . M i h á l y i Máriát. S z e n e s Sándori, 
S z a b ó Tstvánt és M i s á n Istvánt. A tempós, 
kedvvel teli előnd^s R e c k Miklós karnagy és 
V á g ó Artúr rendező munkáját Is dicséri. 

Zürichi devizazárlat. Páris 20.225, London 
21.295, Newyork 435.37, Brüsszel 73.25, Milánó 
22.925, Amszterdam 23410, Berlin 175, Schilling 75, 
Prága 14.40, Varsó 81.80, Belgrád 10, Athén 3.90, 
Bukarest 3.25. 

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árjegyzése: 
Angol font 16.50—16 70, dán kor. 73.80—74.60, belga 
56.90-57.50, cseh korona 10.10—12.10, dinár 7.8P-
7.95, dollár 337.30-341 30, svéd kor. 85.10-86.05, 
kanadai dollár 332.00—342.00, francia frank 15.55— 
15.95, hollandi forint 172.10—185.10, lengyel zloty 
60.00-61.40, leu 2.80-3.70, lira 16.90-17.90 (500 és 
lOoo lirás címletek kivételével), német márka 

—. , norvég korona 82.95—83.85, svájci frank 
76.80-78.60. 

Budapesti terménytőzsle hivatalos árfolyamai: 

Buza tiszai 77 kg-os 17.90-18.10, 78 kg-os 18.05-
18.25, 79 kg-os 18.25—19.40, 80 kg-os 18.35—18.50, 
felsőtiszai 77 kg-os 17.70—17.90, 78 kg-os 17.85-
18.35, 79 kg-os 18.05—18.25, 80 kg-os 18.10—18.35, 
dunatiszai, fejármegyei, dunántuli 77 kg-os 17.60— 
17.80, 78 kg-os 17.75-17.95, 79 kg-os 17.95—18.170 
Rozs pestvidéki 14.25-14.35, egyéb 14.40—14.50 
sörárpa I. 19.00—19.20, takarmányárpa I. 13.20— 
13.60, zab I. 16.30-16.50, tengeri 12.50-12.60 

Csikágói terménytőzsde zárlat. Buza tartott. 
Dec. 115^-414 háromnyolcad (114 tnyolcad—fél), 
márc. 113.75—ötnyolcad (113.5—egynyolcad), jul. 
99 ötnyolcad—fél (98.75—ötnyolcad). Tengeri szi-
lárd. Dec. 94.5 (93.75), márc. 90 egynyolcad (82.5), 
jul. 87 (86 ötnyolcad). Rozs tartott. Dec. 83 (82,. 
márc. 81.25 (80.75), jul. 74 (72.75). 

Szeged sz. kir. város polgármesterétől, 

51196—1936. szám. 

Hirdetmény 
a gyümölcsösökben végzendő téli munkálatokról. 

A m. kir. földmüvelésügyi minisztérium 48.000 
—1932. «z. rendeletével előírja a kaliforniai pajzs-
tetü elfeni kötelező védekezés módjait. 

Ezen rendelet, valamint az 1894. évi X I I . tc.-ben 
foglalt rendelkezések alapján a gyümölcsösökben 
végzendő következő munkálatokat rendelem el: 

1. Minden gyümölcsösben kötelező a legalapo-
sabb mechanikai tisztogatás, beteg ágak és gyü-
mölcsmumiák eltávolitása, fakaparás, kefélés, seb-
kezelés, hulladék és minden hullott gyümölcs el-
takarítása. 

2. öszi mészkénlépermetezés. 
3. A pajzstetüvel erősen fertőzött fák mész-

kénlé helyett erősebb hatású szerrel kezelendők, 
éspedig vagy 4 százalékos Dormant Wash, vagy 8 
százalékos neodendrin oldattal. 

4. A túlságosan fertőzött, beteg, öreg fákat ki 
kel! vágatni. 

5. Tavasszal, kö te t l en rügyfakadás előtt 2 
százalékos kékkő (rézgálic), vagy mészkénlé per-
metezését kell végezni. 

A m. kir. kormányhatóság a permetezések vég-
rehajtásának megkönnyítése végett a szegedvidéki 
gyümölcstermelőknek rendkívüli kedvezményeket 
biztosított, melyek a Szegedvidékí Gyümölcsterme, 
lök Egyesülete utján igényelhetők. 

Célszerűnek tartanám, hogy minden nagyobb 
gyümölcstermelő körzetben (kapitányságban) ala-
kittassék haladéktalanul gyümölcsvódelmi helyi 
bizottság, amely a Gyümölcstermelők Egyesüle-
tével karöltve a szükséges intézkedéseket megte 
szí. 

A mechanikai tisztogatást olyan időben kell 
elvégezni, hogy az őszi mészkénlé permetezés még 
a téli fagyok beállta előtt elvégezhető legyen. 
Amennyiben az időjárás engedi, a mechanikai 
tisztogatást folyó évi november hó 30-ig, az őszi 
mészkcnlénermetezést december bó 20-ig minden-
kinek feltétlenül el kell végeznie. 

Az elrendelt munkálatok teljesítését szigorúan 
ellenőriztetem. Azok ellen, akik a kötelező véde-
kezési munkálatokat nem hajtják végre, a kihá-
gási eljárást megindítom és a védekezést a mu-
lasztó fél költségére hatóságilag végeztetem el. 

Különösen sziígoru elbírálásban ' részesülnek 
azok a kezeletlen gyümölcsösök, amelyek olyan 
telepek szomszédságában vannak, melyekben min-
taszerű, költséges védekezést folytatnak már rég-
óla 

Méltánylást érdemlő esetben a mechanikai tisz-
tígatáson és az őszi mészkénlépermetezésen kivül 
egyéb permetezést nem kell vécézni. 

Szeged, 1936. évi október hó 22-én. 
Pr. Pálfy József sk. 

V8 pogármester. 


