
12 1914. január 27. 

a többi intézetet mind átadja, minden ellen-
szolgáltatás nélkül, csupán azt köti ki, hogy 
a harminc néhány ezer korona 'terhét is ve-
gye át, hiszen' ez az adósság egyedül az óvó-
iskolák miatt zudult :a;z egyesületre. 

Beszéltünk a Szegedi Kisdedóvó és Jó-
tékony Ncegyesüiet egyik vezető tagjával. A 
következőket mondotta el, kissé 'leverten: 

— Nem .tudunk már kivezető utat. A 
napokban tartottunk közgyűlést és erről tár-
gyaltunk. Nagy a felháborodás és a kétség-
beesés. A mai helyzet tarthatatlan s a köz-
gyűlés ki is mondotta, hogy ha az óvóinié-
zetek átvétele a lehető legrövidebb idö alatt 
nem történik meg, az esetben juliusban mind-
egyik intézetünket becsukjuk. Az államban 
meg van a jóakarat, Jánossy királyi tanfel-
ügyelő is -mindent elkövet a megoldás érde-
kében. , 

Ugy látszik, most már csak arról van 
szó, hogy a város is teljesítse kötelességét. 
És mi hisszük, hogy teljesíteni is fogja. 

s z í n h á z , m ű v é s z e t . 
Szinházi műsor: 

PÉNTEK: Budagyöngye, operett. Pá-
ros 3/a. 

SZOMBAT: Budagyöngye, operett. Pá-
ratlan 1/a. 

VASÁRNAP este: Budagyöngye, ope-
rett. Bértetszünet. 

HÉTFŐ délután: Mozikirály, operett 
HÉTFŐ este: Vereshaju. (népszínmű. 

Budagyöngye 
— Operett-bemutató. — 

Ascher Leó szerzette ia ma bemutatott 
oj>erett zenéjét, mely könnyed, kedves, zson-
gj tó bécsi muzsika; nem túlságosan színes, 
de amit nyújt, az egy lélek zet vétel re épen 
elég. A darab szövege németben sokkal ke-
délyesebb lehet; Mérei Adolif forditásáhara. 
erőszakos ötletficatmodások csusszantak bele 
és az egésS hangú tat kép sokat veszített ere-
detiségéből. Az operett tángya eléggé mulat-
ságos; a közönség helyemként igen jó! (múla-
tott rajtai de vauinak laposabb részletei is, 
melyek kissé untatnak. Mindent összevéve: 
az operettnek megvan a maga sajátságos 
összetételű közönsége, mely a Budagyöngyé 
tréfái és melódiái között is meg fogja talál-
ni a magának való szórakozást. 

•Az uj operett a szokásos párhuzamos sze-
relmi csatát bonyolítja le három felvonás-
ban- Az első pár rövidesen egymásra talál 
rá nyári mulatót nyit a Gellérthegy olda-
lán. Ez a Budagyöngye. A kis vendéglő azon-
ban rosszul megy, már-már megpörgetik ud-
varán a dobot, mikor inkognitóban Utazván, 
belibben a színre egy igazi főhercegnő, aki-
nek roppantul megtetszik az, hogy helyre-
való pesztcnkáűak nézik. Itt indul meg a 
második idill a főhercegnő és egy muzsiká-
lás hajlamú pincér között, akik emberi 'mó-
don megszeretik egymást és ezt operett-mó-
don bele dalolják a nézőtérbe, A harmadik 
felvonás a főhercegnő palotájában! játszik, 
•ahol a pincér udvari karmesterré .kéz, de 
viszont elveszíti a szép Mary főhercegnőt, ! 
akinek a házi törvények szerint* férjhez kell 
mennie. A szerelem nagy kísérettel, rezig-
náltán távozik és ezzel a méla akkorddal vég-
ződik a darab. Annál jobb. Nyugodtan, iz* 
rabnak Inélkii! fnebetimk vaceorani s ugy 
látszik: egy pompás, mély alvás ígéretével. 
Határozottan igen hasznos egy darab ez a \ 
Bu/dagyöngye. 
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Az •előa-dásbain n em láttunk semmi figye-
lemreméltót. Kicsit szegényesen v,aiu a darab 
ki állítva, ia rendezés egyetlen uj ílaimpionit 
nem produkált (bár a régiek iis elfogynának 
imár!) Ajm|i szórakozás kkiálkozq|t1<, jazít a 
szereplők egyinómellyiikének élvezetes játélka 
nyújtotta. Meglepő jó hangulatban volt An-
tal Erzsi, ki .a főhercegnőt fiinom Ízléssel és 
mérséklettel játszotta; hangja megerősödött 
és szép kicsengésével méltó feltűnést keltett. 
Igen jó napja volt Déry Rózsinak is, akinek 
helyénvaló, formás élénksége nélkül aligha 
lenne telke .az operettnek. Dicsérettel kell 
megemlíteni Sümegi Ödönt friss és tartalmas 
játékáért. A muzsikus pincért Béke fi Lajos 
játszotta ismert jó képességeivel. A humoros 
elemet, Solymosi, tieltai és Miklósi képvisel-
ték, igen sokszor derültségre kényszerítvén 
a könnyen derülő közönséget. \A szimtelene-
ket és egészen rosszakat — mert ilyenek is 
voltak, — kár lenne emlegetni. A harmadik 
felvonásban, igen. kényszeredettnek, i.gon 
myugtala/nitónak rá ikényelmetliennek talál-
tuk azt a jelenetet, melyben a táncosnő be-
•szélni, egy rosszul betanított, csupa hamis 
hangokat aldó, csenevész (gyermek pedig tán-
colni kezd. lEz kínos dolog; jó lenne kikap-
csolni az egész jelenetet. Az ilyen részleteket, 
vagy őszinte rá természetes gyermeki bájjal 
kel! adni, vagy sehogy. 

A színház szépen megtelt és a zsibongó 
nézőtér jó kedéllyel mulatott a szereplők mó-
káin. A későbbi előadásokon remélhetőleg 
még fesztelenebb és lendületesebb hangulat 
fog uralkodni. 

* A vereshaja. A színházi iroda jelend : 
Hétfő este Vidor Pál pompás 'népszínművét, 
a Vereshajut eleveníti föl a szinház. A nép-
szimüirodalomnak ez a gyöngye évek óta 
nem került Szegeden színre s mostani elő* 
adására rnagy gonddá.! készül a színház. 

Tárgyalják a vasúti pragmatikát. Bu-
dapestről jelentik: A képviselőház igazság-
ügyi és közlekedésügyi bizottságai csütör-
tökön délután Balogh Jenő igazságügymí-
niszter, Harkányi János báró kereskedelem-
ügyi miniszter és Péjacsevics Tivadar horvát 
miniszter részvételével megkezdték az uj 
vasúti pragmatikáról szóló törvényjavaslat 
tárgyalását. 

Csöndes illés a Házban. Nehezen gyü-
lekeztek ma a képviselők a Házban. Előbb a 
folyosón beszélgettek kisebb csoportokban s 
megállapították, hogy az ellenzék újra nem 
jön be tárgyalni. Pedig ma tán többségbe ke-
rülnének, hisz olyan kevesen vannak együtt. 
Részvéttel beszéltek Khuen-Héderváry Ká-
roly gróf ujabb szem operációjáról, később 
azután Vojnich István újságolta, hogy Hé-
derváry állapota kielégítő s nyolc nap múlva 
újból bejárhat a Házba. Háromnegyed tizen-
egy óra után végre együtt volt vagy hatvan 
képviselő s akkor Béöthy Pál elnök megnyit-
hatta az ülést. Harmadszori ólvasásban meg-
szavazták a közös és honvéd ujoncjutalék uj 
megállapításáról szóló törvényjavaslatot, az-
után az 1912. évi XXXI. t.-c. 5. és és 12. 
§-ának módosításáról szóló javaslatot és vé-
gül ugyancsak harmadszori olvasásban a i 
1914. évre kiállítandó újoncok megajánlásá-
ról szóló javaslatot. Azután áttértek a Jöld-
mivelésügyi miniszternek az „egyes vizren-
•dező társulatoknak adandó előlegekről és se-
gélyekről" szóló törvényjavaslatára, melyet 
szintén elfogadtak. Majd a holnapi napiren-
det állapították meg s ezzel az ülést bevég-
ződött. 


