a fcegodűava, Aa szégyenlősen I á
sü i a szemét — és ismét melléfog. Valami nyitányfélét játszottak s mikor
ez véget ér, szétszalad a függöny. Qgy
leányinlézet társalgójában vsgvmnk.
Kulisszák helyett függönyök zárják a
(A Délmagyarország
munkatársászínpadot. A titkár ur ez már előadás
tól) \ Horthy
Miklós-tudományelőtt magyarázta — mondván, hogy es
a megoldás modern is és nem jár a
egyetem
Barátainak
Egyesülete
folytonos utazásnál nagyobb nehézsécsütörtökön este fél 7 érakor targekkel. Kis képzelőerő kell hozzá,
tottá meg ar> egyetem aulájában az
hogy
valószínűsítse a színhelyet, doidei tanév utolsó szabadegyetemi
hát ha erre a szövegben nem volna
előadásét
Az utolsó előadást dr.
utalás, berögtönsik a szerepbe az előÁbrahám Ambrus egyetemi tanár
adáson. Ilyenek voltak a sbakespearef
„Életritmus"
címmel. Dr. Veress
színpadok is — mondotta a tttkár nr.
Elemér
egyetemi tanár, üléseinek
A szinpad csak akkora, bogy amikor öten vannak bent egyszerre, atom
megnyitó szavaiban rámutatott ar- SxíhUux
dúlni sem tudnak. De ezen is lehet sora a tényre, hogy milyen
fontos
giteni
Aki nem beszél a® kihúzódik a
ux életritmussal
való
foglalkozás,
függöny mögé. A történet összefüggéhiszen aa mozgatja az e m b e r i s é i t
seit nagyon nehéz megtalálni Egy szíés az élő világot.
Megnyitójában
(A Délmagyarország munkatársától) mert as előadást ngvfs csak akkor kez- nész 1és egy érettségiző bakfis szerelelmondotta azt a kedves élményét, A kis faluban, valahol
van szó Aki a színészt játsza,
a békési világ dik el, amikor megérkezik a jegyző. mérő
amikor költeményben találkozott az közepén, ahol teljesen megvakulva bo- Az pedig fél kilencnél hamarabb nem jóképű, fess fin, kellemes hangja sem.
életritmussal
ée idézett
néhány torkálunk az éjszakában, tökéletes, jön.
ö a bonviván. Valósággal kiri a köt*
nyeze'bőL
mondatot Mécs Lászlónak a „Min- mondhatni: ideális az elsötétítés. Ha
No jó, hát addig majd ácsorgunk.
denség balladája" clmfi
verséből. valaki idegent ugy kísérő nélkül i't
A nagyteremben lócák sorakoznak
Ezutánfelkérte
dr.
Ábrahám letennék az ut közepére, tapogatódzá- egymás mögött, elől három sor szék,
A
ncúnadó**a
sában bizony tízszer is neki szaladna ez az első hely, itt 2 pengőbe kerüi
Ambrust
előadásának
megtartáa léckerítéseknek, vagy belefordulna egy jegy. De a lóeák is, meg a székek egy egészen fiatal csitri gyerek, sipító,
sára.
a gyalogjárók mellett húzódé mély is üresek, pedig már negydekilene. Ugy ' direkt szórakoztató fals hanggal ée
Az előadó idézte Klnges Lajos- árokba, amikei a viz levezetésére ás- látszik, nemcsak a jegyző késik. Az aj- üvöltő dilettantizmussal. Az élményt a
nak, ma általában használatos meg tak. Az árkok azonban az idén üresen tónyílásban petroleumiámpás fénykö- táncos komikus nyújtja, Buster Reáhatározását, amely szerint a ritmus maradtak Nem esik. Mesélem, hogy rében ül a pénztárosnő, előtte hivata- lon faképe unalmas cirkuszi dévajkoSzegeden volt jócskán oső Csak sóhaj- lának összes kellékei: jegyek, dátum- dó* volt annakidején ennek a fiatal
„a hasonló visszatérése hasonló időtoznak rá. Ift bizony kiég minden «
közökben." Az firttk hullámhegy és nagy szárazságban. A szegedi esős bélyegző a fesfékpárnával és egy ürtá embernek szitrpadi keservéhez képest.
tányér. Nyilván ez a kassza. Közép- És ráadásul táncolni ts kellett volna
eiók- hullámvölgy,
amoly lényege napok idején is alig-alig hullott itt va- korú, szives beszédű, kedves hölgy, az az neki a sznbrettel. aki a* anyaszerepnem«sak a holt természetnek, ha- lami szemerkélő nedvesség az égbőt.
érzésem, hogy az igazgató felesegz le- körre se lenne túlzottan fiatat A fanem as élŐ világnak is. A dagály,
het. Nem titkolja örömét, amikor je- képű ngy oldotta meg a dolgot — ngy
az apály, a nappal ée az éjjel váltagyet váltunk Érdeklődünk, hogy meg- látszik, unta is, meg a hely is kicsi
A
sötétség tartják-e az előadást?
volt —. hogy belekezdett a táncba, azkozása, a szívverés, a lélekzés, a
véredények mozgása és általában a szurokszeriien fekszik rá a falura, tel— Hogyne kérem, a bérlők feltétté tán abbabagvta és lefllf a díványra a
szervek működése ritmikusan megy jesebb elsőtétitést képzelni sem lehet. nfll eljönnek, meg már délután is vál- a táncot rábízta partnerére, a haladottabb korn szubretfre. De viszontláttuk
végbe. Ez tükröződik egyes állatok Igaz. hogy ez nem kerül' különösebb tottak néhány jegvet
Előkerül a titkár is. Pillanatok a színpadon a titkár ura' is Tomboló
életében, a szervek napi működé-é- fáradságába senkinek, mert a légoidők előtt sem úszott fényárban a faln alatt összeismerkedünk és összebarát- sikere volt Egy bárgvn. esetlen, ostohen és er, észlelhető a működések
ba tanár-figura volt rábízva. Remek
utcái, itt-ott pislogott egy irőnyjelzfl kozunk Megelégedett és optimista.
ben olykor hosszabb időszakokban lámpás, a falusi ablakok sem szokták
— Kérem, amire szükségünk van, volt
beálló változásokban. Tulajdonkép- pazarló módon szórni a fényt az utcá- azt megkeressük — mondja. — A mai
Be-belibbenf még a színpadra kéfpen a munka, a pihenés, illetőleg az ra, mert a falvakban bölcs emberek világban ez elég is. Nemde? 480 pengő bArom csinos leány, akikkel mindaddig
ttjabb mnnkárn való készület válta- laknak, az éjszakát alvásra használják. bérletet esináilam a háromhetes sze nem volt semmi baj. mig meg nem
Az állomás fürdik a legnagyobb fény- zonra. amit itt töltünk És volt fiái kellctf szólalni A* volt az érzésünk,
kozik egymással.
árban. egv pptróleomlámpás pislog az olyan esténk is. hogy 250 pengő vol» hogv ők fs röstellik magukat
Az egész állatvilág életére kiható épület előtt, meg a vasutasok kézi- az esti kassza Rérle'en kívül. Persze
Szüne ben a sötét ndvaron találritmusok köziil ismert és talán leg- lámpái imbolyognak arra a néhány vannak olvan napok is. mint a mai. koztunk újra a titkár nrrnl Érdeklik
irdekesobb a páloló féreg esete. percre, amig a vicinális itt álldogál, Pedig ha tudna a közönség, hogy mi- dőtt. he«v ki fefszett Dejobban a távazután ezek a fénvek is eltűnnek és
aulaiból?
Rajzáskor, októberben és november mindont elnyel a vaksötét. Tizenegy lyen pompás az előadás.
_ A zongorista hölgy
Elmondja,
hogv
a
társulat
egvike
ben ennek a soksertéjü. tengeri gyir órára jár az idő s egv lélek sem jár
Nem mondta, az arrát se lehetett
riisféregnek
utnsó testgyörüi ki- az nteán Mélv csendben, kihaltan ko- annak a hat kamarai engéllve! működő
színtársulatnak, amelyek a szinikern- látni, de érpzní lebefetf. hogv a titkár
emelkednek n tengerből és a belő romszin l<"nedő alatt alszik a falu.
letekbe nem sorolt falvakbon és nagy- ur nem veffe jónéven az őszinte vallokiszabaduló csirasejtek egymás
De hallga, csak baliga, mi ez? Va» községekben játszanak A régi. neve- mást.
ra találnak.
labonnan a zár' aitók és ablakok mö- zetes. szabadon portyázó daltártuls— Prózát nem játszanak?
— Dehegvnem — fejel ő _
Mos®
Közismert e sziv ritmusa,
sme gül zene táncol elő „ fntn vaksötét é«.jtoknak, a 'dalikénak helvét foglalták
szakáiéba. Vem rádió Eleven muzsika, el. A társulat zenekarral, pénztáros- tanuljuk a Rolond Asvavnét Kitónd
fjktt a sziv jobb pitvarában, magámeg lebef különböztetni a hangszerelesz az előadás Art tessék megnézni
ban a falban levő ingerközpont és ket: egv zongora, egv hegedű és egy Sül. díszítővel együlf tizenhat tagból
áll Két-három hétig jé'szanak eev
riszintén sajnáltam, hogv nem t »
a pitvarokból a kamrákba letefjodő dünnyögő nagydob
Kálmán-melódia, hetven, aztán mennek továhh A má- bettem eleget n szives invitálásnak
ingervezető rendszer automatiku- jellegzetes már keresem is. hogy me- sik fatuha. Mindenütt van egv kultur Vnevon szerettem volna látni az elősan eszközöl. Ritmus van a növé- lyik operetben lehet, de nem tudok rá- ház vagv vendéglő, vagy gizdakór adást
ftovátó TO>„r OWÓ
nyek leveleinek és virágainak moz- jönni. Megállok és fülelek
ahol találnak játszásra alkalmas he— A szinház
mondja a helvbe'i lyiséget. Itt pláne még szinpad is van,
gásában:
nyilásában és záródásában. lélekzőnyilások nyitásában és ur. aki vezet ebben a töretlen sötétElfogták a homokcsukásában. MindezekheiT aa életfo- ségben.
ftliu
tntQVztfat
_
Színház?
Ez
érdekes.
Itt
színház
szentlőrinci yasoti őr
lyamatokban van egy napi maxia gongütést helyettesi 0 s ez elöuuas
is van?
mum és minimum, amely aendeaon
— Hogvnet Minden évben jönnek kezdetet jelzó sípszó, a titkár ur füfeleségének gyilkosait
ugyanarra as időre esik.
ide színészek. Most már jónéhány nap tyüli, elég szép szárainál ülnek már «
Statárium alá xeiü nak
Ritmus észlelhető a m á j életében ja játszanak a gazdakör nagytermében. padokon, meg a székekén Harminckilencen vagyunk a nézőtéren. Ebben a
is. Napi ritmns mutatkozik a vese, Most a Cirknszherccgnőt játszák.
(A Délmacyarország munkatársi*
Aha. persze, a Cirkuszhercegnő. Má- számban benne vannak a bérlők is. A
a hasnyálmirigy, a sziv, a véredéjegyző nem jött el, de már nem lehet tói) Megírtuk a szegedi csendőr nyosodik
felvonás,
finálé.
Most
már
éneknyek, a légzőközpont működésében
szó is kiszűrődik a láthatatlan épület- tovább várni rá, mert fél kilenc is el- mozóalosztály jelentése alapján, hogy
és a hormontermelésben is. A horből A sötétben felrajzik képzeletem- múlt A gyufaska ulya nagyságú s/.in május tl-én, Kedden reggelre virradómontermelő
mirigyek
működése ben diákorl nagy élményem, az első padot pims vászonfüggöny választja ra meggyilkolva, holtan találták Ko)nemcsak maga mutat napi ritmust, Cirkuszhercegnő-előadás ragyogó szí- el a nézőtértől. A piros függöny azon- tai Józsefné 58 éves aszonyt, a homok,
hanem ilyet létesít a többi hálása nei. fényei, pompája, kórusa, nagyze- ban annyira áttetsző, hogy látói lenel srentlőrinci vasu'i 6r feleségét, as őralatt álló belső szekréciós mirigycD nekara Kezd nagyon érdekelni a do- mögötte a sürgés-forgást, most egy ház melletti egyik pincében.
A nyomozás adatai szerint Kelt alis. A pajzsmirigynek
pedig adandó log. kedvem volna nyomban bemenni asztalt hoznak be, valaki egy zsinór'
a razdakfiri színházba, de kisérőm le- rángat a háttérben, a másik sarokban oét ásóval, vasvillával verték agyon,
évszakos ritmusa van.
beszél, hogy holnap menjünk el. most pedig két hölgy igaggafja a toalettjét. majd kirabolták.
Az életritmus nz élő szervezetben mór kár volna a pénzért, de holnap
A színpad előtt van az orchester.
A csendőrség a tetteseket néhány
végbemenő ritmikus változások ma megnézhetünk agy Mjea előadást, új- Egy pianino és egy nagydob. Bevonul r.ap leforgása alatt elfogta és a kecea zenekar, a zongorához egv fiatal kemé'i ügyészség fogházába kísérte
m á r közismert tények, csak arra a donság megy, a Kék nefelejfs.
hölgy ül le. a döb melle t nevetős képű H o r n József és K o i t á l Sándor napkérdésre nehéz felelni, hogy vájjon
fiatalember helyezkedik el. Szomszé- | számosokat, akik a nyomozás adatat
mi idézi elő ezeket. Nehéz felelni,
MÁsnoft
este dom azt mondja, hogv a fiatalember szerint az embertelen rablógyilkossámert a ritmns hozzátartozik és szi8 órakor ott állunk a gazdakör udva a azinpadon is szokott játszani. Egv got elkövették.
gorúan
belekapcsolódik
a nagy
rán. Siessünk — mondom —• szeretném idősebb ur kezeli a hegedűt Lehel,
mindenség életébe. Ha mégis felelni a körülményeket is szemrevenni, rit- hogy derék ember, dt egy kicsit tóunla.
A rablógvilkosság minden valószíakarunk, az okokat kettőben talál- kán adódik nagyvárosi embernek fa- A karmester a határozottan csino*
hatjuk: magában az élő szervezet- lusi színházat látni De mindenki lébe- zongorázó hölgy Mindon dobhártya- nűség szerint a légoltalmi elsötétítés
ten. belát evőben, -belső órában". .szél a.nagg igyekezetről, kár sieuú.lr«Bttztö
nVszemel
szemrehányóan idején történ' Amennviher ez bebizo, nyúl, az üevhea rög özitéiő birdaápot
Javnak. óssxn

Ábraiám Ambrns
érdekes szabadegyetemi
előadása az éleiritmusról

amelynek
autonómiája van és we
életnek a lényegét adja és azokban
a külső hatásokban, ame'yek akár
terrestrieuB, akár
extroterrestricus eredetűek, az élettérbe helyezett élő szervezetre
kétségtelenül
nagy befolyással vannak.
A ritmuskutatás, folytatta aa előadó, uj utat nyitott a biológiában
és hasznos utmntat ásókkal szolgált
nemcsak aa orvostudománynak, hifc

nem a gyakorlat! életnek ts. Az
élettudománynak ez a ma már erősen kultivált ága. amelyet nz extraterrestricus
erők
túlértékelésével
szeretnének ma
meteorobiológiának.
nevezni, még sok tisztázatlan éo
rejtett kérdésre adhat a jövőben
választ.
Az idei
utolsó
szabadegyetemi
előadás dr. Veress Elemér elnök
zárószavaival ért véget
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