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— Gazdag tartalommal jelent meg 
a Szegedi Híd uj szama. A Szegedi 
Ilid, a Szeged* Egyetemi Ifjúság lap-
ja ;>z ifjúság és magyarság problé-
máival való fioglalkozást tűzte ki fel-
adi. ául és a súlyos negatívumok mel-
lé tda akarja álLitani a megfelelő po-
tzith-umokat A legújabb szátn ugy tar-
dal nilag, mint technikailag igen" nagy 
fejlődést mutat. Kristó-Nagy István 
az értelmiségi ifjúság szervezkedésé-
ről irt cikkében hangozhatja, hogy a 
•parasztság es a munkásság értcirni-
rsegi rétegeinek megszervezése mel-
lett szükséges az értelmiségi ifjusá-
guni megszervezése is, az uj magyar-
ság. egységes fölépilése, a ' minőségi 
magyarság győzelmének érdekében. 
(Wre» Péter »Pár szó a népfőiskolá-
ról* cimü cikke a népi értelmiség 
•megalkotása érdekeben emeli fel sza-
rvát. Szabolcsi Gábor »Teknőkaparó« 
'•cimü cikke a magyar agrórproletáriá-
tus és kisparasztság polgárosodásának 
helytelen útjáról közöl igen érdekes 
adatokat V. Miklay Frigyes népsza-
jiorodásnmk kérdéseit tárgyalja. Kiss 
Nándor »Magyar élet és szellem az 
egyetemen* cimü cikke érdekes szem-
pontokra. hivja fel a figyelmet. Rát-
kai László a sziniévad fontosabb da-
rabjairól ir ismertetést és kritikái. A 
Turul követtábor és az ifjúság győ-
zelméről .számol be a >tlajrá Turul!* 
cimü rovat, a »Neinzedéki harc vagy 
minőségi különbség* cimü cikk pedig 
a Turul-ifjusóg küzdelmének okait 
tárgyalja. Az uj számot Kopasz Márta 
fametszete díszíti és még sok értékes 
vikk gazdagítja. 

— Leeectt a motorkerékpárról. Va-
sárnap este Kispéter Mihály Szentrul-
halytelek 709. szám alatt lakó földmű-
vé motorkerékpárjáról a háza eiölt le-
esett és kerékpárja rádölt. A kihívott 
mentők sulvos zuzódásokkal szállítot-
tak a városi közkőrházba. 

w Háromszáz pengő jutalom az 
avaxiyó rátol vaj nyomravezetőjének! Fi-
seber Mór ékszerész Kelemen-utcai 
üzletéiből isuicretlen tettes elemeit egy 
1000 pengőt érő arany női karórát. A 
tettes nyomravezetője 800 pengő jutal-
mát k ip a rendőrségen 

_ 1 izáradás okozásáért 21 napi fos;-
haz. Dobó Géza 21 éves öttöruösi gaz-
fia a mult év áprilisában o tanyája 
előtti országúton keresztül árkot ásva, 
azon i ezette. le a földjén felgyülemlett 
telajvisét. A szegedi törvényszék most 
vizárariás okozásának vétségéért 21 
napi f( gházra Félté, mert az árok hú-
zásává I a szomszédos László Mihály 
földjén • zúdította a vizet és ezzel 10 
hóid ] ozsvetését tönkretette. Az Íté-
let jog 'fős. 

— 5 iitélt árdrágítók. Oláh István 
38 éves) békési földműves március 
27-én í' kiló szalonnát adott t l zug-
ban. k lónkint 7 pengőért, a haió-
ságilarr megállapított 3 pengő 40 fil-
léres 'ár helyett. Árdrágító vissza-
élés vétségéért jogerősen kőlhónapi 
fogházbüntetést kapott. — Varga 
József gazdálkodó a mult év szep-
tember 13-án Jani Mihály Lőcsei-
utca 5. szám alatti lakosnak 1370 
darab téglát fuvarozott és a meg-
engedett 20 pengő fuvardíj helyett 
4íi i>engőt követelt. T)r. Újvári Ist-
ván egyesbiró a hét Tői tárgyaláson 
árdrágító visszalés vétíégében 
mondotta ki bűnösnek és 100 pengő 
pénzbüntetésre, továbbá egyévi hi-
vatalvesztésre itélle. Az Ítélet jog-
erős. 

Háromévi próbaidőre felfüggesz-
tették a tolvaj villanys/erelösegéd bün-
tetését. Dr. Kozma Endre törvényszéki 
egyesbiró 8 hónapi fogházra és egyévi 
hivatalvesztésre ítélte Birkás Pál 19 
éves szegedi villanvszcrelősegédot, aki 
szolgálatadójától. Barbek János vil-
lanyszerelőtől többféle rádióalkatrészi 
és villanyszerelési cikket ellopott. A 
hiró tekintettel a vádlott fiatal korá-
ra, a büntetés végrehajtását 3 évi pró-
baidőre felfüggesztette. 

— "Bő szüretjük volf vasárnap a 
'zsebtolvajoknak. A zsebtolvajok ga-
rázdálkodása Szegeden vasáruap me-
gint >rekordforgalmat« ért el. A Fe 
ketesas-utcában Rozik Imre tápéi la-
kostól 1200 pengőt tartalmazó pénztár-
cáját, Tóth Tslvánné Klebelsberg-telepi 
lakostól a Rudolf-téri kisvasutállomá-
son 26 pengőjét bukszával, Tesir Du-
sán horgosi lakostól a nagvállomáson 
15 pengőt, özvegy Augusziin Henrikr 
né szegedi lakostól pedig a Valéria-
téren loptak el egy bngyellárist 85pen-
gő tartalommal. A rendőrség a lopá 
sok ügyében megindította a -nyomozást. 

— Tolvajok jártak vasárnap a köz-
fürdőben. Bölcsházi Pál Petőfi Sándor-
sugárut 15. szára alatti lakos beje-
lentette a rendőrségen, hogy vasár-
nap délelőtt a gőzfürdőben ismeret-
ien tettes kilopta a ruhája zsebéből 
a 100 pengőt érő tulaezüst zsebórá-
ját. — Ugyancsak vasárnap delelőtt 
eltűnt a gőzfürdőből Marányi Imre 
Széchenyi-tér 9. szám alatti lakos 
150 pengőt érő karórája is. A rend-
őrség mindkét lopás ügyében meg-
indította a nyomozást. 

Gondatlanságból okozott ember-
ölését pénzbüntetés. Az Ungvárv-ta-
nács gondatlanságból okozol! ember-
ölés vétségében mondotta ki bűnösnek 
Ignácz Lajos kisteleki cipészmestert 
és feleségét, Zanibó Máriát, mert a 
mult év január 28-án, mialatt a mozi-
ban szórakoztok, lakásukban a kályhá-
ból kipattant szikra következtében tűz 
támadt és az égő bútorok füstje meg-
fojtotta a házaspárnak a bölcsőben al-
vó 13 hónapos Lajos nevű kisfiái. A 
biróság az asszony büntetését 3 évi 
próbaidőre felfüggesztette, a cipész-
mester büntetése ellenben végrehaj-
tásra kerül 

— Csalásért indult meg az eljárás, 
lopásért ítélték el. Nógrádi Lajos Mó-
rahalora-kapitánvság "36. szám alatt 
lakó hentesmester csaláséit feljelen-
tette Bénák Pál Domaszék kapitányság 
207. szám alatti lakost, mert a műit év 
október 5-én nála jártában megvételre 
kínálta 90—100 kilós sertését és arra 
20 pengő előleget is felvett tőle, azon-
ban a sertést nem szállította le. Idő-
közben nieg'udta. hogy Bénák Frauen-
hoffer Mihály Mórahalom 857. cs ltzi-
ha Károly Mórahalom 058. szám alatti 
hentesmesternek is kínálta a sertését 
eladásra, sőt Bziha hentesüzletéből a 
pultról 100 darah zsirjegyet is el-
emelt. A hétfői törvényszéki főtárgya-
láson dr. Kozma Endre egyesbiró a 
csalási vádat a sértett és a többi ta-
nuk vallomásával nem találta beiga-
zoltnak. mert kiderült, hogy Bénák-
nak két serlése is volt és minthogy 
minden hentesnek más sulyu sertést 
ajánlott, nem bizonyos, hogv ugyanar-
ra az egy sertésre vonatkozott az 
ajánlata. A huszpengős előleg felvéte-
le viszont csak elszámolási kötelezett-
séget jelent. A csalás vádja alól tehát 
az egyesbiró jogerősen felmentette 
Bénák Pált. ellenben a 100 darab zsir-
jegv eltulnidonitása miatt lopás vét-
ségében mondotta ki bűnösnek és jog-
erősen egyhónapi fogházra, valamint 
3 évi hivatalvesztésre ítélte. 

— Megjelent a .tejcukor legújabb 
száma. A Jelenkor legújabb száma Ka-
tona Jenő szerkesztésében megjelent. 
Spectator Teleki Pálról írt vezércik-
get >A vértanú* cimen. Szekfü Gyula 
• Kéretlen válasz hívatlan szerzőtől* 
cimü irása, Juhász Géza Kodolánvi-
tanulmánva emelkednek ki a tartalom-
ból. Almásv József Angyal Dávid 
könyvével kapcsolatban az ifjú Ferenc 
Józsefről irt tanulmányt, Szentimrei 
Jenő a 4ty-as Erdélyről emlékezik 
meg. Kelemen János >frodalmi élet* 
cimen ir időszerű könyvekről. Babits 
Mihály himnusz-fordítása, Petőfi Sán-
dor verse, a Zord idők és Könyvek 
rovafa teszik teljessé a gazdag szám 
tartalmát. A Jelenkor előfizetési ára 
egy évre 4 pengő, félévre 2 pengő. 
Egyes szám — mely Budapesten és 
vidéken minden újságárusnál kapható 
— ára 20 fillér. Szerkesztőség és ki-
adóhivatal: Budapest. VI.. Andrássv-
ut 28. Hl. 23. Telefon: 11-14-78 Po's-
tatokarékpénztári csekkszámla; 11.870. 
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A főiskolai Kamcrakórus 
fotró sikerű hangversenye 
Forró sikerű hangversenyre telt 

meg vasárnap este a Tisza-szálló 
nagyterme. A Szegedi Tanárképző 
Főiskola Kamarakoru,-.a valóban ma-
gasrendű művészi élvezetet szerzett 
a zsúfolt hangversenyterem közönsé-
gének. Olyan csiszolt, nemes es nia-
gasszinvonalu előadásban interpretál-
ta a kórusmüvészet legszebb gyöngy-
szemeit, ahogyan csak a legjobb Kó-
rusoktól hallható és amellyel bebizo-
nyította, hogy a szegedi magyar ifjú-
ság érti és értékeli az igazi zene, a 
komoly muzsika szépségeit és lélek-
ncvelö kincseit. Ilogy ez igy van, el-
sősorban dr. Szögi Endre érdeme. 
Szögi valóságos apostola az igazi ma-
gyar zenének, a nemes, ősi magyar 
lélekből fakadó zenei szepnek. Sze-
rénysége és halk, tudóshoz iliő modo-
ra "ellenére hősies bátorsággal küz-
dött éveken keresztül azért, hogy ieJ-
támassza városunkban a kórusmüvé-
szetet. Kitartó, fanatikus lelkesedése. 
SZÍVÓS, komoly munkája meg is hozta 
nagyszerű gyümölcsét, a vasárnapesti 
hangversenyt, amelynek szinte párat-
lanul álló, forró és lelkesült, sikere a 
legszebb elismerés volt mind a mes-
ter, mint a tanítványok munkajáér'. 
Két évi szünet után " olyan pompás 
felkészültséggel támadt fel a kórus, 
mintha a két esztendő nem is hallga-
tásban, hanem folytonos éneklét-ben 
telt volna cl. A biztonság, az ossz* 
munka esetleg még nem teíieseo a ré-
gi, de hangvételben, a hangzás tö-
mör, meleg bársonyos zengésében. a 
művészi előadásban a mostani együt-
tes eléri, vagv még felül is múlja a 
régi kórus színvonalát 

A gazdag műsort Ilassler, Victo-
ria és Viadana egyházi kórusmüvei 
vezették be. Zsoltáros szavak hang-
zottak fel az ifjú ajkakon és áhítatos, 
lélekből szálló hangok dicsőítették 
minden szépnek és jónak Urát. A 
tiszta és íenkölt templomi kórusmüvé-
szert szép bemutatkozása volt, amely 
után Kozáky István »Pax tecum* ci-
mü hegedűversenyét játszotta el Tur-
csányi Emil igen finoman és hatáso-
san Hortobágyi Margit zongorakisé-
iete mellett. A kórus Kozaky István 
két egyházi müvét mutatta be kiemel-
kedő sikerrel Az első rész leghatáso-
sabb számai Bárdos Lajos: > Zengd az 
az egekben ülőt* kezdetű zsoltár-kar-
éneke volt — a diadalmas fiatal han-
gok győztesen zengték: »Minden nem-
zeten felül van az Isten!* — és Geb-
hardi: Glória szálljon cimü bájos, de-
rűs kánonja voltak. Az utóbbinak szel-
lemes megoldása külön sikert aratott: 
a kórus kettéosztva egymás tükör-
ként énekelt, egyik része a pódiumon, 
másik része a karzaton. 

Sbüneh után Kodály-müvek következ-
tek. a legsikeresebb és legközvetle-
nebb kórusszámok: négy bicinia, Ady 
Endre >Akik mindig elkésnek* és a 
Weöres Sándor bá jos versére irt »Nor-
vég lányok*. Mindhárom karének elő-
adása olyan pontos és finoman ár-
nyalt voitj amennyi invenció és könv-
nved előadókészség nyilvánult meg 
benne, hogy a közönség nem akart be-
telni vele." Ugyanígy történt a két 
Lassús-münét, a •Zsoldos-szererKád*-
nál és különösképpen a >Visszhang-
nál«, amelyet ismét két részre osztott 
kórus énekelt. Itt még fokozottabban 
érvényesült a »tüikör-megoldás<, amelv 
tökéletesen érzékeltette a visszhang 
játékait. A Zsoldos-szerenád elóadása 
talán nem volt olyan precíz, mint a 
tavaly Szegeden vendégszereplő né-
met gyermekkórusé, de hangszínben, 
finomságban felülmulta azt és ez, min-
dennel ékesebben bizonyítja kitűnő 
kamarakórusunk európai klasszisa' 1 
P u m p Mária Bartók »Régi magva' 
táncok* cimü müvét adta elő zongo-
rán igen tehetségesen, maid Bárdos ' 
Laios három szép es eredeti feldol-

gozása dala szerepelt a "kórus műso-
rán. Befejezésül ismét Turcsányi Emil 
hegedült Hortobágyi Margit kíséreté-
vel és Bárdos Lajos három játékosan 
kedves, szép magyar karénekét adta 
elő a kitűnő koros. 

A közönség elragadtatott elismerés-
sel adózott a tanárképző főiskola if-
júságának nagyszerű zenei produk-
cióért és szívvel-lélekkel ünnepelte dr. 
Szögi Endrét, a magyar kórusmüvé-
szet szegedi apostolát. 

S Z Í N H Á Z 
A színházi iroda köziemónyei 

H E T I MŰSOR , : 

Kedden este: A mosoly országa. 
Szerdán este: palyolatkisasszony. 
Csütörtökön délután: A mosoly or-

szága (KatonaelöadáS). 
Csütörtöké) u este: l'atyolatkisasz-

szonv. 
Péntek este: Patyolatkisasszony. 
Szombat délután: Két .ur szolgája, 

(Ifjúsági előadás). 
Szombaton este: Mi az igazság? 
Vasárnap délutáni PatyolatkisaM-

szonv. 
Vasárnap tste: Patyolatkísasszony, 

- o O o -

Ma, kedden este második oiunkáa-
rlöadásban ismétli ineg a színház a 
nagysikerű Lehár-operettet, A mosoly 
országát Madarász László, továbbá 
Radnóthy ÍCva, Harczos Irén, Márkus 
Lajos, Soljmossy Imre, Bakos GvuJa 
és Miskey József felléptével. A héttő 
est) munkáselöadáshak olyan nagy si-
kere volt, hogy a hétfőre beérkezett 
igényléseket nem tudtuk teljesen kielé-
gíteni és ezért a mai előadás is murt-
káselőadásnak számit. Erre az elő-
adásra azonban a közönség is kaphat 
jegyeket a pénztárnál, rendes beiy-
árakkal. 

A Patyolatkisasszony óriási sikere. 
A Patyolatkisasszony olyan nagy si-
kert aratott, hogy a színház igazgató-
sága kénytelen volt a kivételes érdek-
lődésre való tekintettel az Esküvő ci-
mü vígjáték bemutatóját későbbi idő-
pontra halasztani és továbbra is mű-
soron tartani a Patyolatkisasszonyt, 
melynek legközelebbi előadásai szerda 
este, csütörtök este, péntek este, va-
sárnap délu'án (mérsékelt helyár) és 
vasárnap este lesz. A főszerepeket a 
további előadásokon is Harczos Irén, 
Szentirmav M. Lili, Solymossy Imre, 
Szapárv Sándor és Ladányi Ferenc 
alakítják. Jegyekről ajánlatos előre 
gondoskodni. Szombaton este közkívá-
natra az eredeti Pirandejlo-benlutató, 
Mi az igazság? kerül megismétlésre. 

U'ay Tivadar vendégjátéka. A szín-
ház igazgatóságának nagy áldozatok, 
árán sikerült április 12, 13-án estére 
lekötni Uray Tivadart, a Nemzett Szín-
ház örökös tagját, akit a Kormányzó 
ur őfőméltósága nemrégen a magyar 
színművészet terén kifejtett értékes 
működéséért kormányfőtanácsosi cím-
mel tüntetett ki. Uray Tivadar, akit a 
szegedi közönség is a magyar filmek-
ről kedvencévé avatott, élete egvik leg-
jobb szerepében lép fel a színpadon. 
Moreto bűbájos zenés vígjátékában, a 
Donna Dianá-ban. A nagy művész Po-
lilla szerepét alakitja. Jegyek felemelt 
helyárakkal már válthatók. A hétfői 
és keddi előadás béríetszüne'ben kerül 
szinre, de a helyárakbót a hétfői elő-
adásra az I. és II. hémti'aló bérlők, a 
keddi előadásra pedig az A- klasszi-
kus- és tisafviselőihériők bérletkár-
tyáik felmutatása mellett 20 százalé-
kos kedvezményt kapnak. 
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