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uiszter tiszteletére. Az ebéd előtt dr. P á l f y 
József polgármester szép szegedi emlékkosa-
rat nyújtott át a finn kultuszminiszter felesé-
gének és Onni Talas budapesti finn követ fe-
leségének. Az ebéd alatt az egyetemi énekkar 
adott elő néhány dalt Kertész Lajos vezényle-
tével. Az énekkar műsorát a finn Himnusszal 
kezdte meg, majd Figedy-Firhlner Népdalegy-
velcgét adta elő. A produkció rendkívül meg-
tetszett a finn kultuszminiszternek, aki aziránt 
érdeklődött, hogy haj landó lenne-e az énekkar 
ellátogatni Finnországba. 

Ebéd után a vendégek autókra szálltak és 
Fclsflkö/pontra mentek ki, ahol bemutatták 
a finn kultuszminiszternek a felsőközponti is-
kolát és a növendékek kézimunknkiállitását. 

A vendégek, akik nagy elragadtatással nyi-
latkoztak a szegedi fogadtatásról és a város-
ról, a délutáni gyorsvonattal utaztak vissza 
Budapestre. 

VirovayRóbert 
filharmonikus bérletben játszik. 

„Mi emikimyienyi enio 
to ua niilu Szeged"... 
Beszélgetés Kola Ajayi néger mér-

nökkel Afrikáról és a népek 
felemeléséről 

(A Délmngyarország munkatársától.) Hétfőn 

érdekes ember utazott át Szegeden: K o l a A j á y i 

afrikai néger mérnök. A négereknél általában ne-

héz megkülönböztetni a kort, de Kola Ajayi, be-

vallása szerint, a harmincon innen van és máris 

bejárta a világot. A néger fiatalember Afrika 

kellős közepébe, Nigériába való, Kola Ajayi ti-

zenkét évvel ezelőtt a nigériai partok mentén el-

suhanó hajók láttán vágyat érzett, hogy megis-

merje a világot, ami még esetleg Nigérián kivül 

létezik. Utrakelt a dzsungelek világából, Francia-

országba, majd Londonba utazott, középiskolába 

járt, aztán elvégezte az egyetemet és ma mérnök, 

több európai nyelven beszél s kifogástalan sza-

bása ruhában jár. 

Lelkesen beszél a fajtájáról hol németre, hol 

angolra fordítva szavait: 

— Sok igazságtalanság történt a négerekkel, — 

mondja meggyőzően Kola Ajayi. Én már gyer-

mekkoromban éreztem a megaláztatást és már 

akkor elhatároztam, hogy küzdeni fogok népein 

felemeléséért. 

A leghíresebb afrikai néger törzsnek: a joruba 

nemzetségnek a leszármazottja. Az édesapja biró 

voh a tőrzsben. 

— Rájöttem arra, — beszéli később —, hogy 
egy népeket csak a knltura emelhet ki a rabszol-
gaságból; a politikai érettséget is csak ez hozhat-
ja magával. A kultura, a tanulás minden, a többi 
magától jön. Én minden erőmet arra fordítom, 
hogy magamévá tegyem a civilizált népek kultú-
ráját és azt átadjam népemnek. 

Kola Ajayi már kétszer járt Nigériában, ami-
Bta először elkerült hazájából. Az a terve, hogy 
még pár évig folytatja a világkóborlást, aztán ha-
zamegy a dzsungelek világába és népe tanításá-
nak szenteli életét. 

— Augusztus óta vagyok Magyarországon, — 
beszéli —, ide az eszperantisták meghívására jöt-
tem. Az eszperantóé a jövő, ez fogja összekap-
csolni a népeket. Szegedre is az itteni Eszperantó 
Kör hivott meg és az ő rendezésükben tartok 
kedden előadást a Korzó Moziban. Afrikáról és 
az afrikai népek szokásairól. Hétfőn este vásár-
helyen tartok előadást, onnan jövők vissza Sze-
gedre. 

Bucsuzóul még megkértük Kola Ajayit, hogy 
mondjon valamit néger-juruba nyelven. Egy pil-
lanatig gondolkozik, aztán ezt mondja: 

— Ml eniikinvienyi enio fo na niilu Szeged!... 

Magyarul; üdvözlöm szivemből Szeged népét!.-

SZEGEDI 
FILHARMONIKUS 

EGYESÜLET 
zenekari es 11 bérleti sorozol 
a Városi szinház- C.s a Tisza szállóban 

N O V E M B E R 3. V. SZÍNHÁZ 
VezényeL' 

Désire Defauw 
Közreműködik: 

Jacques Margolies 
Műsoron: Franck Caesar simfonia, Ravel: 
Lúdanyó meséi, Sibelius hegedűverseny 

DECEMBER HÓ . V. SZÍNHÁZ 
Vezényel: 

Fricsay Ferenc 
Közreműködik: 

Sándor György 
CSAJKOVSZKY-EST 

Műsoron: 1812, patetikus szimfónia, zon-
goraverseny. 

J A N U Á R H Ó . 7 .TISZA 
Vezényel: 

Dr. Kurt Pahíen 
Közreműködik: 

Simkó Mária 
FEBRUÁR HÓ . ^ TISZA 

Vezényel: 

Fricsay Ferenc. 
Műsoron: Mozart, Vivaldi stl>: 

MÁRCIUS H Ó V. SZÍNHÁZ 
VezényeL* 

Fricsay Ferenc 
Közreműködik: 

Virovay Róbert, 
Kertész Lajos 

és a Sz. Városi Énekkar 
Műsoron: Psalmus Hungaricus, Paganini he-
gedűverseny, stb. 

APRJLIS 7. 7 v . SZÍNHÁZ 
Vezényel: 

I S S A Y D O B R O W E N 
KLASSZIKUS-EST 

ÁPRILIS H Ó VÉGÉN. TISZA 
Vezényel: 

Alex Krannhafs 
Közreműködik: 

George Brechert 
ifedverntánues bérleti árak: 

A hó!y megnevezőae Bérlet 7 hangversenyre Havi részi.(7) 

Földszinti páholy 84.— 12.— 
I. em. páholy 78.40 11.20 
Díszpáholy I. sor 22.40 3.20 
Diszpáholv többi sor 16.80 2.40 

II. em. páholy 50.40 7.20 
Zsöllye I.—III. sqr 22.40 3.20 
I. r. körszék IV.—UI. sor 17.50 2.50 
II. r. körszék IX.—XIII . sor 15.40 2.20 
Földszinti zártszék I. sor 11.20 1.60 
Földszinti zártszék többi sor 9.10 1.30 
II. em. erkély I. sor 9.10 1.30 
II. em. erkély többi sor 7.— 1.— 
A páholyok 4 személyre értendők", de a 
szinházban tartandó hangversenyeken az 5. 
hely is ingyen áll a bérlők rendelkezésére. 

A BÉRLETEK 7 HAVI E G Y E N L Ő RÉSZ-
LETBEN ÍS FIZETHETŐK 

öércllll 0 DELIM AGYA RORSZAG 
leguirodőjáDan lel: 13-0$ 

A százéves 
Nemzeti Szinház 
Budapest, október 25. Hétfőn ünnepelte a ma-

gyar kulturális nyilvánosság a Nemzeti Szinház 
fennállásának századik évfordulóját. Az ünnepség 
az Akadémián megtartott diszüléssel kezdődött. A 
díszülésen megjelent Horthy Miklós kormányzó 
és felesége is, akiket állva fogadott a közönség. 

Az Operaház vegyeskara elénekelte a Hiszek-
egyet, majd Hóman Bálint kultuszminiszter meg-
nyitotta az ülést. Vázolta az ünnepség jelentő-
ségét, majd bejelentette, hogy a kormányzó ma-
gas elhatározásával olyan javaslat kerül a parla-
ment elé, amely törvényerejű intézkedést fog 
hozni az örökös tagok kinevezése ügyében. Beje-

lentette azt is, hogy a kormányzó a magyar ér-
demrend tiszti keresztjét adományozta Németh 

Antalnak, a Nemzeti Szinház igazgatójának és 
elismerésben részesítette a szinház több tagját. 

Ezután Tasnddy Nagy András államtitkár is-
mertette a százéves Nemzeti Szinház történetét, 
majd Kiss Ferenc elszavalta Szabó Lőrinc ünnepi 
ódáját, amelynek a cime: Az örök Magyarország, 
Az Akadémia üdvözletét József főherceg tolmá-
csolta, ezután dr. Németh Antal tartott előadást. 

A Himnusz hangjai mellett fejezték be az ün-
nepség első részét- Ezután kerül sor az üdvözlé-
sekre: Márkus László az Operaház, Ney Géza a 
vármegyék, a városok és Budapest nevében 
Szendy Károly, Budapest polgármestere beszélt, 
a Pázmány Péter Tudományegyetem üdvözletét 
Kenéz Béla rektor, az Országos Színművészeti 
Akadémiáét Kiss Ferenc tolmácsolta. Üdvözölték 
a jubiláló színházat a különböző irodalmi és tár-
sadalmi egyesületek. A Magyar Újságírók Egye-
sütele üdvözlését Márkus Miksa elnök tolmácsol-
ta. Az emlékünnep a Szózat eléneklésével ért vé-
get. 

Este díszelőadás volt a Nemzeti Színház-
ban, ahol megjelent a kormányzó is. 

B a j o r Gizi Herczcg Ferenc ünnepi köszön-
tőjét mondotta el, amelyet a közönség nagy 
tapssal fogadott. Ezután a Nemzeti Szinház 
művészei előadták az „Árpád ébredéséi", 
amelyet V ö r ö s m a r t y Mihály 100 évvel ez-
előtt a Nemzeti Szinház megnyitó ünnepére 
irt. Szünet után az Operaház tagjai az első 
magyar operát: Ruzicska József ..Béla futása" 
cimü játékának első felvonását adták elő Berg 
Ottó vezényletével. A díszelőadás a Szózattal 
ért véget. 

H ó m a n Bálint kultuszminiszter a dísz-
előadás után az Országos Kaszinó termeiben 
estélyt adott, amelyre a közélet, a tudományos 
és művészvilág kiválóságai közül több mint 
ezerötszázán voltak hivatalosak. 

Náday Béla haiAla 
Az akadémiai ünnepséget tragikus esemény 

zavarta meg. A közönség soraiban helyet fog-
laló N á d a y Béla, a Nemzeti Szinház örökös 
tagja hirtelen rosszul lett. Értesítették a men-
tőket, akik a művészt az egyik szanatóriumba 
akarták szállitani, a kocsiban azonban meg-
halt. Nádayt tavaly nevezték ki a Nentzeti 
Szinház örökös tagjává. 1877-ben született, 
fia volt Náday Ferencnek, a Nemzeti Szinháa 
nagy művészének, édesanyja Widmar Kata-
talin volt. Főképen vígjátékokban aratott szép 
sikereket szerelmes szerepekben. Halálát fele-
sége, T a s n á d y Ilona és leánya gyászolja. 

Lemondott 
a Van Zeeland-kormány 
Rrüsszel, október 25. A belga kormány be-

adta lemondását. 
A hétfő délutáni minisztertanácsról hivata-

los közleményt adtak ki, amely 'ezeket tartal-
mazza: 

— Van Zeeland miniszterelnök tájékoztatta 
minisztertársait arról az óhajtásáról, hogy be-
nyújtja lemondását a királyhoz. A miniszterek 
erre kijelentették, hogy célszerűnek tartják 
az egész kormány lemondását. A miniszterel-
nök a minisztertanács után a királyi palotába 
ment és átnyújtotta lemondó levelét. 

A miniszterelnök távozása után a kormány 
tagjai nyilatkozatot szövegezlek, amelyben 
bizalmukról és ragaszkodásukról biztositják a 
miniszterelnököt. 


