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— "Bakkasesokot kapnak a a«egé-
ttyek- A honvédelmi miniszter egyik 
lege többi rendeletével intézkedett, 
bogy a honvédség raktáraiból kiselej-

Íezett bak kancsókat bocsássák a sze-
[énvehto polgári néprétegek rendelke-

zésére. A rendelettel kapcsolatosan a 
Pzegedi helyőrség is nagyobb mennyi-
íéj?ij kiselejtezett bakkancsot adott át 
)a Közjóléti Szövetkezetnek s a szövet. 

Eezet ezeknek a. bakkanosoknak ki-
sztásét a közeli napikban megkezdi. 

— Kétévi fegyházat kapott a eipő-
loivaj, oyoJrbónapi börtönt az or-
gazda- Dr. Kozma Endre egvesbiró 
hétfőn fárgralfa Márta Károlv 28 éves 
ífodrászsegéd és Czeglédi József 26 
Hve® gvflri munkás eipőlopási • bűn-
Ügyét. Márta József november 18-án 
IPrungel Ferenc szegedi eipé«z üzleté-
Kő? ellopott egy pár 30 pengőt érő női 
teipőt és átadta Ceglédinek", hogv adia 
iel a marstér? piacon. A biró arra való 
fckintettel, hogv mindkét vádlott több-
szörösen büntetett előéletű, bűntettnek 
min:sitette a lopást és Márta Károlyt 
Aéféri fegyházra, Czeglédi Józsefet ne 
Hig orgazdaság bűntettéért nvolehó-
ttard börtönre ítélte. A vádlottak" fel-
TebbpzteV az ítélet ellen. 
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— Gondatlanságért 300 pngőre Ítél-
ték a felrobbant permetező gyártóját. 
Nyíri Antal nagvmágocsi földműves 
Salgó Imre budapesti cégtől vásárolt 
egy Champion-védjpgyfi légnyomásos 
permetezőgépet. A permetező haszná-
lat közben-felrobbant és Nyiri Antal 
arcán és testén snlyos sérüléseket szén-
vedetL A törvényszék Berta Károly 
hódmezővásárhelyi gépgyárost, a 
Champion-géprk előállítóját gondat-
lanságból okozott snlyos testi sértés 
cimén vonta kérdőre és bűnösnek mon-
dotta ki ebben, meri a szakértői véle-
mény megállapítása szerint a készülék 
rosszul volt forrasztva és nem volt 
kellően szegecselve, ez okozta n sze-
rencsétlenséget. Berta Károlyt az Dng-
váry-tanács azért, mert elmulasztva a 
köteles gondosságot, nem ellenőrizte a 
gyárában készült munkát. 800 pengőre 
büntette. A vádlott az ítélet ellen fel-
lebbezett. 

Z E N E 
A filharmonikusok második hangversenye 
Országos érdeklődés Jegyében ren-

lezte meg vasárnap délelőtt a Sze-
gedi Filharmónikus Egyesület ezidei 
második hangversenyét Az országo 
saru megnyilvánult érdeklődésre az 
Szolgáltatott okot bogy a szegedi fii-
ha rm óni kosok ezzel a hangverseny-
inyel indultak a knltuszkormányzat 
fcita! kitűzött versenyben >a leejobb 
yWéki zenekar* cimért 'A hangver-
tsenv ünnepi jellegét kidomborította a 
yzépen telt nézőtér, valamint dr. 
T S l f y József polgármester és a vá-
ros több vezető emberének" megjele-
nésé is. Budapestről megérkezett s 
kultuszminiszter által delegált zsűri, 
ismelv Y b l Ervin miniszteri osztály-
főnök' elnöklete alatt B é k a ! Nán-
dor főpeneigazgató. B a j t e r Lajos 
Keneiskolai tanSr és V a s z y "Viktor 
főzeneigazgató_ személyéből alakult 

hieg. 

Tó th Dénes a kitűnőzeneraerző és 
"Jeles zenekritikus ismertette az elő-
tedásya kerülő müveket zenei kultu-
ráltságának lebilincselő stílusában és 
.sok értékeléssel a szegedi filharmoni-
kus zenekar munkássága iránt Majd 
nagy figyelem közepette zendült föl 
Beethoven V. (fi-moll) szimfóniája 
F r i c s a y Ferene karnagy pálcája 
nyomán.* Már itt, elöljáróban meg 
kell emlékeznünk arról, hogy a filhar-
mónikus hangversenyzenekar akusz-
tikailag és vizuálisan is szebb, mél-
tóbb elhelyezést trvert eznttal a szín-
házban. 'A színpadot, amely nem ze-
nekari Rangversenyek számára építve 
valósággal >nv§li* a hangot, a süly-
Ivesztett zenekar beboritásával kiszé-
lesítették és a vonós hangszereket ez-
által előbbre hozták" s frry a »banrfo-
góbólí kiemelték. Természetes, Hogy 
-z — Ha az első 9-3 sor közönségére 
kissé szokatlanul fs Hat —. előnyösen 
pmeli az előadás Hatását. Hangbeli ef-
fektusainak érvényesülését, 

x B e e t b a v e n V. szimfóniája * 
ciklus legkiemelkedőbb láncszemének 
számit bár ősbemutatójakor — csak-
nem másfél éyszázyddaí ezelőtt: 1808-
ban — hűvös fogadtatásra talált. Az-
;íót* az európai zenekultura eljutott 
arra a fokra. Hogy a közönség mél-
tóképpen értékeim" és élvezni tudja az 
IV. szimfónia magasztos szépségeit a 
beethoveni gopifolatolf megrázó mélv-
'ségét és « valóban ^konstruktív* re 
/ne! szellem fölemelő uagvsigSoaí fó 
nvét tündöklését. Winf köztudomású 
jfei V. Mámfóolát »Som szimfóniának 

szokták nevezni a az elnevezés ma-
gától a nagy mestertől származik, aki 
»A Sors kopogtat igy az ajtón!* köl 
tői magyarázattal jellemezte az ősz-
szesen négy hangból álló főtéma új-
szerű és megkapó dallamát. E téma 
olyan egyszerű és mégis meglepő mint 
a természet legapróbb megnyilatko-
zásai, amelyekben mégis benne van 
a Nagv Alkotó lelke. 

A filharmónikus zenekar tolmá-
csolásában legnítóbb két esztendővel 
ezelőtt hallottuk az ötödiket, ha nem 
is jobb. de hasonló értékű, emlékeze-
tes előadásban, mint a mostani volt 
A kitűnő együttesen most kissé meg-
látszott a k'omolv tétért folvó neme® 
küzdelem lámpaláza, az első tétel (Al. 
legro con briof viharzó és fel-felcsat-
tanó kidolgozási részét nagy lendület, 
tel és összefogó lelkesedéssel intonál-
ták, azonban a komoran zengő sors-
téma ünnenies fensége kissé elszür-
kült és szétfolyt, mint az alkonv árnv 
Játéka,11 F r i c s a y karnagy itt még 
nem tartotta olyan szilárdan kezében 
a lámpalázzal küzdő zánekart. mint a 
második tétel (Andante eon moto) 
bensőséges, költői szárnyalású témái 
tolmácsolásánál: a TV Profundis-szerű 
zenef fohász zokogásának megkapó 
előadásánál. A harmadik tétel (Alleg-
ro! fngatöl is szépen érvényesültek, 
különösön a fafúvósok remekeltek 
mind a második", mind a Harmadik tó-
té! szólamainak" színezésénél. A ne-
gyedik tétel, a F i n a l e diadalma* 
szárnyalása szinte magával ragadta a 
Hallgatóságot, amely lelkesen s meg-
érdemelten ünnepelte a kitfinő fiata' 
karmestert., valamint a zenekar tag-
jait, 

ETss? Esz-dnr versenye w ízese-
den már többször hallott és mindig 
értékelt pianTstának: L á s z l ó t fv 
Margitnak adott alkalmat arra. Hogv 
zene? tudását, csillogó tecHnik'á'át és 
"ondo* tolmáesolásót Hemutath'assa 
TTászlóffv Margit e«vik> legtöbb Liszt 
mtenvretátoramknak Finom. nőié® 
előadásf modora. Tér?ének"? SI e f 5 • 
u i s I Imrének kTtünő Iskolái* és k"o. 
molv. elmélyülő zenerajongása pre-
desztinállak arra. Hogv * nagv ma-
*vsr mestert megszólaltassa Nem hl. 
bíztatható. mpvf hiszen c®"uRn női fn 
tatdonság. Hogy az aprólékos ré«z'e 
'PIC kidoltozásáva oly soV gondot for-
dít s falán eközben elsikkad a lönve-

f átfogó nagyvonalúság, amit a 
r , í t ' j - f . e l ő a ' dXsg megbl-

ián.. Játéka mindenesetre őszinle él-

n e n t t t a ttfaért^wá, amely 
ráadást is kívánt tőle • a művésznő 
ismét ragyogó technikával, de kissé 
felszínesen játszotta el PagaDini va-
riációit Liszt átiratában. A zenekar 
gondosan és bü tolmácsolással követte 
a mft eszmei vonalát Fricsay karnagy 
nagy zenetndásának köszönhető első-
sorban, hogy — ha néha a kelleténél 
kissé hangosabban is — önállóskodás 
és hivalkodás nélkül tolmácsolták 
Liszt intencióit 

A hangverseny második részében 
igen szép Kodály-előadást hallot-
tunk. A > G a l á n t a i t á n cok * ze-
nei kidolgozása és aprólékos, szinte 
rejtett szépségeinek töretlen érvénye-
sítése nem könnyű feladat. A filhar-
mónikus zenekar előadásában tényleg 
töretlenül jutottak érvényre a szerző 
lirai szépséggel s szinte festői hangú-
latidéző melódiákkal teli témái. A fa-
fuv.sok' ismét művészi játékkal emel 
ték az előadás nagyvonalúságát s kö 
zülük különösen T ö r ö k Mihálv kris-
tálytiszta. meghatóan szép előadási 
modora érdemel kiemelést. A közön 
sé.g a fiatal művészt Fricsay karnagy-
gyal együtt melegen ünnepelte. 

Itt meg kell említenünk azt, amit 
Fricsay Ferenc a hangversenyt k ö v 
iő s a város által a zsűri tagjainak 
adott díszebéd alkalmával sem hall-
gathatott el. Hogy a fafuzósofc közeli 
távozása a ezzel a zenekar működésé-
nek veszélyeztetése fenyeget. A kitű-
nő. fiatal zenészeket Budapestre akar-
ják szerződtetni. Szegeden megélheté-
sük' nincs biztosítva s ezért kénysze-
rűinek' távozásra. "A" k'ulfnszknrmánv-
zat segítségével a városnak" meg kell 
találnia a módot arra, hogy ezeket a 
nagyon tehetséges, fiata' muzsikuso-
kat. akik itt nőttek" fel Fricsav kar-
nagy keze alatt, ne veszítsék el és tá-
vozásuk' ne veszélyeztethesse a fil-
harmónikn® zenekar működését. 

Befejező számként Liszt >I.es Pre-
hides* cimü. Liszt szintén sokat hal-
lott müvét játszotta el a zenekar. Liszi 
Ferencnek ez a L a m a r t i n e költői 
müve hatására Irt fenségesen szén 
szimfénikus költeménve U5vanc«ak 
elsőrangú tolmácsolásra talált a fii 
barmónikus zenekarban. A hitvilág! 
é'etbe vetett mélységes hit diadalma® 
kicsengése uralja az egymásba kap-
csolódó tételek témáit s ez a magasz-
tos eszmei tartalom plasztikusan dom 
borodott ki Fricsay karnagy pálcája 
nyomán. 

A filharmóniknsok második hang-
versenye színvonalban az e'őzőnek 
nem maradt alatta s meggyőződésünk, 
hogv a zenekar és karmestere minden 
tekintetben méltók elsznek a kultusz-
minisztérium olegjobb vidéki zene-
kar«-pályázafának első helyére. De 
az elsőség nemcsak elismerést jelent, 
hanem kötelez is a további fejlődés-
re, zenei elmélyülésre és harcos knl-
tnrasreretetre. amely — reméljük és 
hisszük a filharmóniknsok" zeneka-
rát éppngv. mint kitűnő karmesterét 
hivatástudat és programkitüzés meg-
valósításának vágyával tölti el. 

Csánvi Piroska. 

A Hangverseny után délután 1 óra-
kor a Hungária-szálló különterméhen 
szükeHbkörii bankett volt, amelyet 
a város adott a verseny zsűritag-
jainak tiszteletébe. A házigazda tiszt-
iét dr. T ó t h Béla helyettes polgár-
mester töltötte be, aki pohá?köszön-
tőjében üdvözölte a kultuszminiszté-
rium kiküldöttjét s a többi budapesti 
vendéget, kidomborítva " vidéki ze-
neknltnra emelésének fontosságát. rA 
nolgármester szavaira YKÍ Ervin mi-
nistíteri osztályfőnök' válaszolt s 
hangsnivozta, Hogv Szeged az európai 
hírű Dóm-tér meualkofólánaR: gróf 
K l e H e l s b e r g Kunénak szellemé-
ben tett tanúságot mcst z^uri kulturált-
sága mellett, örömét fejezte HT a 
hangverseny nagyszerű sikere felett 
A* Szeged város kulturntvöfánnk To-
vábbi feí'ődésérc s a kitűnő zenekar 
ulráorás'áta űritette noKarát A kil'-
tnszminisztérium kiküldöttének elis-
merő szavalt F r l e s a y Ferenc kar-
nagy köszönte meft 

J«»t«To Antónia m estére kta 
detett hangversenyét utazási nehézsé-
gek miatt pár nappal elhalasztják. A 
hangverseny nj dátumát közlik a htr-
lapokban. 

S Z Í N H Á Z 

A színházi iroda közleményai 
H E T I M Ű S O R : 

Kedden este: Luxemburg grófja, 
(Munkáselőadás.) 

Kedden délután: Rozfka, (GyeratOt-
előadás, mérsékelt belyárak.) 

Szerdán este: Nemes rózsa. (L.1L 
bemutatóbérleL) 

Csütörtökön este: Bohémélet. (Sér-
letszünet, felemelt helyárak.) 

Pénteken este: Nemes Réz**.,(A 
bérlet.) 

Szombaton este: Nemes rósso. 
Vasárnap délután: Nemes rózsa 

(Rendes helyárak.) 
Vasárnap este: Nemes rózsa, 

r - o o o — 

Csütörtökön reprezentatív operaető. 
adás: Bohémélet. Pataky Kálmán, dr, 
Palló Imre, Kóréh Endre, Ráskay Gi-
zella, Raffay Erzsi, Maleczky Oszkár 
és Ilyés Sándor felléptével kerül szin-
re csütörtökön Szegeden a Bohémélet 
Vezényel Fricsay Ferene. Jegyek fel-
emelt helvárakkal válthatók. Á bérlők 
20 százalék kedvezménnyel válthatnak 
íegyet. A Bohémélet előadását a hir-
detett szerentőkkel és idfíoontbau min-
den rosszíndnlafu híresztelés ellenért 
is megtartja a szinház igazgatósága. 

Ma, kedden délntán 3 órakor nagl 
mesedélután a színházban. Szinre ke-
rül a Rozika eimfi látványos mesejá-
ték. melynek szövegét és zenéjét. In* 
czédy Kálmán irta. Jegvek' mérsékelt 
áron a pénztárnál válthatók. Jegyek-
ről ajánlatos előre gondoskodni. 

Ma, kedden este mnnkáselőadáshan 
kerül szinre a Luxemburg grófja Ma-
darász László felléptével. Jegvek még 
válthatók a pénztárnál. A gy^rt 
kások csoportos jegyigénvlésekkel 
nagv kedvezménnyel válthatják meg 
jegyeiket. 

Szerdától a nagy fővárosi siker, » 
női Bors István, a Nemes rózsa cim* 
zrnéí vígjáték. 

546—1942. vb. szán, 
fi 

Árverési hirdetmény 

Alnlirott biróság! végrehajtó *» 
1881. évi LX. tc. 102. §-a értelmébe* 
ezennel közhírré teszem, hogy a sze-
gedi kir. járásbíróság 1941 évi P 7419, 
számú végzése következtében (Barta 
Dezső dr. ügyvéd által képvi-
selt) Sebestyén József végrehajtató 
javára 1000 P és járulékai erejéig 1942 
évi okt hó 9-én foganatosított kielé-
gítési végrehajtás utján lefoglalt és 
2269.50 pengőre becsült következő in-
góságokat. u. m. haszonállatokat, sze-
keret, terményeket nyilvános árveré-
sen eladom. 

Ezen árverésnek a szegedi kir já* 
rásbiróság 1942. évi Pk. 28.385 száma 
végzése folytán 1000 P tőkekövetelés 
és járulékai erejéig Szőregen, Rónav-
u. 234 sz. a. leendő foganatosítására 
1942. évi november hé 28. n a p j á n a k 
délutáni 4 óráját határidőül kitűzöm 
és ahhoz a venni szándékozókat oly 
megjegyzéssel hivom meg. hogy a® 
érintett ingóságokat az 181. LX. 
107„ 108. §-ai értelmében készpénzfi-
zetés mellett a legtöbbet Ígérőnek, 
szűkség esetén a becsái'on alul is, de 
legfeljebb a becsérték kétharmadáért 
el fogom adni. 

Elsőbbségi igénylők ezen Igényük*8 

legkésőbb az árverés megkezdéséi* 
bejelenteni tartoznak. 

Szeged, 1912 november 10. 

Palágyi Tivadar kir. bir. végreSajT^ 

• 


