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SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET 

Színházi műsor: 
PÉNTEK délután: I f júság i előadásiként 

Teli Vilmos. 
PÉNTEK este: Az országos szimfonikus 

zenekar hangversenye. 
SZOMBAT: Charlye nénje, bohózat. 
VASÁRNAP délután: A cigánybáró, 

operett. 
VASÁRNAP este: Ártatlan Zsuzsi, ope 

rett, huszonötödik előadása. 

A szegedi Vörös Kereszt 
szinházi estélye. 

Fegyver csörög, haló hörög, a nap vér-
tóba száll Európa ktulturvégein a bókéért 
reszkető, a polgári munka veritókes lázálban 
dolgozó európai társadálom érdeklődésének 
borús horizontján a vérnek meleg és ragyogó 
színéiben világlóan tűnik fel közvetlen nagy 
jelentőségéiben a .Vörös Kereszt. 

Koráibibi nemzedékeknek cslatk távoli 
szimbóluma!, nekünk .már a közeli lehetősé-
gek hitetlenül rettegett hírnöke — ez a Vö-
rös Kereszt, amelynek oröksulyu j egyébén 
iSzervezlkadett a művelt világ civilizációja a 
hábotm borzalmainak enyhítésére. Uj súlyt, 
u j t-iszteltséget és' fokozott érdeklődést kelt 
ma ennek a nagy szervezetnek minidén lánc-
szeme és akik ma a szinház nézőterén ültek, 
érezhették a fenyegető hozsannát az ünnepi 
dalokban, képekiben, költeményekben. 

Különös varázsa volt ennek az estinek. A 
nézőtéren előkelő, díszes közönség, a férfiak 
fele csillogó, délceg katonatiszt — a színpa-
don költői változatok harcról, háborúról, 
szenvedésről, nélkülözésről, pompás, megin-
dító hatású esatakópek, Beethoven miegran-
ditő csataszinxfóniáija, dobpergés, trombita-
harsogás, ágyúdörgés moraja: kinek nem 
reszketett mleg a lelke atavisztikus várako-
zásban? 

De szép este is volt. A szegedi Vörös 
Kereszt vezetősége gondos, finom rendezés-
sel állította össze az estély műsorát és a 
résztvevők java tudással ós igyekezettel szol-
gálták a rendezés ötletes intencióit, A műsort 
Szigethy Vilmos alkalmi költeménye — ked-
ves, gondolatokkal ódos, lendületes tű kot ás 
- vezette be. Almássy Endre mondotta el a 
közönség feszült figyelme mellett, értelmes, 
szép beszéddel, de kissé készületlenül, 

A prológ után igazán nagyszabású élő-
kép következett, amely egy csatázó raj/voma-
lat mutatott be, tábori kórházzá], sebesülteik-
kel, ápolókkal, háttérben a szamaritánus jó-
tékonyság géniuszával. 

Majd Beethoiven hatalmas és megrendítő 
esataszimfőniiájíát, a Viktóriái csalót adlak 
elő az egyesített katonai zenekarok szabatos, J 

erőteljes, megrázó hatású együttesben Rau-
ner József és Fichtner Sándor karmesterek 
vezetésével. Percekig tapsolta a közönség a 
derék zenészeket, a jeles karvezetőket ós kü-
lönösen Fichtner Sándort, ezt a nagyon te-
hetséges és ambiciózus zenészt, akinek diri-
gensi kvalitásai ismeretesek. 

Eziutián Csergő Hugó csinos románcát, 
A kis dobost szavalta el Nagy Teréz, a Ma-
gyar Sz-imiháiz művésznője, kedvesen, meleg 
közvetlenséggel. Venczell Béla, az Operaház 
kiváló baritonistája dalokat és áriákat éne-
kelt hódoló tapsra ragadva a közönséget kü-
lönösen a Két gránátos és Kuruenóták pom-
pás előadásával. 

Az ünnepi műsor egyetlen műkedvelője 
Illés Imrén© dr.-né következett ezután, aki-
nek gyönyörű hangja , a hivatásos énekesnő 
kiválóságával ható előadása valósággal elra-
gadta a közönséget, A bájos úriasszony Sám-
son és Delila egy nehéz áriáját annyi köny-
nyedséggel, finomsággal, nagy terjedelmű és 
meglepően iskolázott, üdén, acélos ónekhang-
juinak annyi közvetlenségével énekelte el, 
hogy sajnáiini kell, mert többször nem hali-
hat juk. Csupa líra az előadása is, egy végte-
lenül finom francia müdialt, két magyar- dalt 
énekelt még, de az ünneplő nézőtér nem akart 
vele megelégedni. Órákig elhallgatta volna. 

Végezetül Pailleron egy kacagtató je-
lenetét aldta elő Szohner Olga ós Virányi 
Sándor szép készültséggel ós kiváló művé-
szettel. 

A szinház megtelt volt és az élvezetes 
este mindenképen meghaladta, az alkalmi es-
ték nívóját. 

* Ditrói pályázik Debrecenben. A deb-
receni szinház kérdése köriül uj momentum 
bukkant föl mára. Ditrói Mór, a Vígszínház 
igazgatója, az Országos Szinészegyesület el-
nöke, már Debrecenbe érkezett s egy újság-
író előtt kijelentette, hogy hajlandó a szin-
ház pályázatán részt venni. 

Debrecenből jelentik: Az ottani szinügyi 
bizottság ma ugy döntött, hogy Beöthy Lász-
ló igazgató ajánlatát tárgyalja csak meg, 
miivel őt meghívták. Más ajánlatra csak ak-
kor térnek át, ha Beöthyveil nem sikerül mieg-
egyezmiök. Debrecenben ugy tudják, hogy a 
fölöttes hatóság meg fogja változtatni a szin-
ügyi bizottság döntését. 

* A szimfóniái zenekar pénteki hang-
versenye. A szimfóniái zenekar az a nagy-
tilusu művészi alakulás, amely tényező fak-
tora lesz a főváros zenei életének. — Szegedi 
hangversenyét olyan érdeklődés előzi meg, a 
mely teljesen méltó a szegedi közönséghez. 
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A zenekar tudvalevőleg most kezdi meg vi-
déki körút já t s ennek első állomása Szeged, 
mint ahol először jelenik meg. Kun László-
nak, a nagynevű magyar karmesternek, a ze-
nekar igazgatójának vezetésével. Az eddigi 
műsor, amely csupa klasszikus darabokat ölel 
föl, a mai napon kibővült egy számmal. El-
játsza ugyanis a zenekar Antalffy-Zsiross 
Dezsőnek, az országos zeneakadémia korra 
legifjabb, de talentum és művészi hírnév te-
kintetében a müveit külföldlön ís elösmert 
tanárának Katonaélet cimü klasszikus ma-
gyar suitjét. A hangversenyen jelen lesz a 
szerző is, akit egyebeikiben szoros nexusok-
fűznek Szeigledhez. 

* Az Ártatlan Zsuzsi jubileuma. A 
szinházi iroda jelenti: Vasárnap este éri meg 
az Ártatlan Zsuzsi, ez a jókedvű, elbájoló 
zeiiéjü operett, első jubileumát, a huszonötö-
dik előadást. A szinház ebiből az alkalomból 
is albumot oszt ki a közönségnek az operett-
ben szereplők arcképével és ennlékisoraiVal. 

* Lengyel menyhért a Vigszinházban. 
A Vigszinház idei szezonjában a Bródy Sán-
dor „Tímár Lizá"-ján kívül még egy magyar 
darab előadásának terve szerepel. Ez a darab 
Lengyel Menyhért u j darabja volna. Len-
gyelt szerződés köti arra, liogy március el-
sejéig darabot szállítson a Viigsziniházinak és 
valószínű, hogy Lengyel Menyhért ennék a 
szerződéses kötelességének eleget is fog ten-
ni. Az u j darab dráma lesz, amelynék egye-
lőre csak az első két felvonása van meg, a 
címéről még nem döntött a szerző. Ha a szer-
ző a darabbal idejében elkészül, akkor a Vig-
szinház még az idén szinrehozza. 

* Dr. Garel Hama III. Nem ismeretlen 
a közönség előtt ez a cini. A legszenzációsabb 
mozifilmnek a címe ez, mely úgyszólván mór 
fogalomtaá lett. Az Urániaszinház igazgató-
ságának óriási anyagi áldozatok árán siké-
rült- Dr. Garel Hame Ill-at két napra, péntek-
re és szombatra megszerezni. A moziteclhni-
ka fejlődése révién ez a felvétel jóval túlszár-
nyal ja az előbbieket. A méregkeverő orvos 
itt már a hiibetétienséggel határos bravúros 
dolgokat követ el. Minidén emberi képzele-
tet felülmúl ez a felvétel. Ezen kivül még 
egy szenzációs amerikai sláger szerepel a 
műsoron. 

Legjobb szinházi cukorkák Linden-
feld Bertalan Első szegedi cukorkagyárá-
ban, Kárász-utca 8. szám alatt kaphatók. 

* Mozi-premiérek. Pénteken ugy a Vass-
iban, mint az Apollóban u j műsor l-esz. A 
Va.ss.-ban világszenzáció kerül bemutatóra: 
Az üldözött cimü dráma, melyben a szerepe-
ket A nyomorultak szereplői játszák. A vi-
lágsajtó -ezt a drámát jobbnak tar t ja , mint 
a Nyomorultakat. A műsoron remek bohóza-
tok szerepelnek. Az Apollóban a legkitű-
nőbb Nordíak-sláger a Fekete álarcot mutat-
ják be. A főszerepet a csudaszép Lilly Beck 
játsza. Színre kerül egy nagy francia drá-
ma is. 

Montecuccoli nyugalomban. A magyar-
osztrák tengerészet vezetőségében legköze-
lebb változás áll be, Montecuccoli Rezső gróf 
tengernagy nyugalomba fog vonulni. A ten-
gerészeti parancsnok vasár-nap istentisztelet 
u tán a Viribus Unitis hadihajó fedélzetére 
meghívta a 'tengernagyokat, a parancsnoko-
kat és igen érdekes beszédiben búcsúzott el 
tőlük: 

- Eigés: flottánk szolgálatiban van — 
mondta — és rövidesen feladata lehet az el-
lenség előtt megmutatni, hogy a béke hosszú 
éveit nem töltötte haszontalanul. Nagy fel-
adatok vártak r á és fognak ínég ráhárulni. 
Ezért emlékeztetni kívánom önöket arra, a 
mit már sokszor lelkükre kötöttem. Legye-
nek szigornak önmagukkal szemben és nyújt-
sanak tündöklő példát ebben és a leghívebb 
(kötelesség1 teljesitlésibem. Gomdoslkoiclflianiak jó-
akarat tal az önöknek alárendelt legénységről 
és akkor a legénység oly fényes dolgokat fog 
művelni, aminőket nem is vártak volna tőle. 
Röviddel ezelőtt közöltem önökkkel, hogy 


