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vészi (fényképezés tanára volt. • Részletes pro-
spect-ussal a felső ipariskolai titkárság és 
Sandberg fényképészeti szaküzlet szolgál. 

T a n u l j u n k idegen nyelveket a Városi 
Nyelviskolában. Teleion 14—11, 

szen e s 
porosz és hazai, gyors leszállításra, teljes 

kocsirakományokban beszerezhető: 

Bipscuaer m S, ESragír" 
B u d a p e s t , V . t i o h á r y - u t c a 1 9 / B , 

Vidék i k é p v i s e l ő k ke res l e t nek . 

férfi és női divatcikkek 

legnagrobb raktára. — 

:: L e g m e g b í z h a t ó b b c ég . 

Legolcsóbb beszerzési forrás. 

Csekonics-u. ő. Széchenyi-tér 17. 
l e l e t e n 8 5 4 . T e l e f o n 8 5 5 . 
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C&UUfisk, gáríőrók és 
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MŰVÉSZET 
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SZÍNHÁZI MŰSOR: 

VASÁRNAP délután: Hamlet, tragédia. 
VASRNAP este: I. Pardon, II . Fehér 

felhő. 
HÉTFŐ: Leányvásár, operett. Páros. 
KBDtD: Mágnás Miska, operett. Pá-

ratlan. 
ISZIEIRÍDA: Kallósaié Erzsi •operaénekesnő, 

Tarnay Alajos dalszerző zongoramű-vész ós 
Koncz János hegedűművész Iha,ugversenye. 
B-érl-etszünet. 

löSÜTÖRTÖK: Az ezred apja, -éneke® 
-bohózat, Páros. 

PÉNTEK: Az ezred apja, énekes bohózat. 
Páratlan. 

SZOMBAT: I. Szerelmi varázsital, ope-
rett, II . A fehér felhő. Páros. 

P a r d o n . (Bemutató előadás.) Heinetó 1 ered 
a mondás, hogy az ember nem lé azért, mert 

istállóban született. Ezt -a mondást oda lehet 

onódoéitaná, hogy nem mindenki iró azért, 

mert színdarabot szokott irni. Földes Imre Is 

•szokott színdarabot irni, gyakran és sokait, de 

az ideális -értelemben vett iró titulusra még 

sem formálhat jogot. Színpadi meslteramber és 

nem iró, akinek kerül ugyan -bőségesen témája, 

amit a színpad számára, feldolgoz, de színpadi 

„müvei" az egy szezonra terjedő dicsőség után 

feledésbe mennek: Ez a sors jut ia vékony don-

ga ju egyifc 1 von áisois áüalkamelynek Pardon a 

eime. A szinilap vígjátéknak hirdeti ,a darabot, 

amelynek feldolgozása teljesen bohózata ala-

pon •történt. Igénytelen történet, íliijjájval az ö t -

lete'sségnek, a jóizüségntík." Nehezen indul a 

darabocska és a szerző nehezem tudta befejezni. 

Az alakok beszélnek, köziben képtelen helyze-

teket készítenek ellő, -míg ,végre elmondhatják a 

darabocska címét sokszor, mindenki, aki a 

darabocis,kában csak létezik. A .sápkóros törté-

net -arról szói, hogy -a férj tilosba téved, a fe-

leség haragra lobban és elválik az urától. Majd 

férjhez megy újra és nászútra indul, onniah 

vissza is tér, dc a szivében az első -férj után 

érez, ía másodikat nem .szenvedheti, aki csak 

kötés szerint való férje. És a. nóta vége? Az 

asszony visszatér iaz első urához, a második-' 

pedig a távozás li-imes mezejére lép. Ha -ez da-

rab, ;aklko,r Földes Imre is iró. Pardon! Az egy-

felvonásost Gömöry Vilma, Körmendy Kál-

mán, Szeghő Endre, Szilágyi Aladár, Matánfi 

Antal és Ihász Lajos .szólaltatták meg, erősen 

bohózati .stílusban. Az újdonság után A fehér 

felhő került szilire, második előadásban és az 

előadás ma som szárnyalta tul a tegnapi si-

kerét. 

A szinházi iroda hirei. Négy érdekes 
eseménye lesz a- következő szinházi 'hétnek. 
Szerdáin hangversenyt -rendez a. szinház ma-
gas nívón álló műsorral. Tarnay Alajos régi 
kedvence -a magyar közönségnek, dalai épp 
oly népszerűek mint klasszikus zongorajátéka 
Kallós né Erzsi operaénekesnővel ezúttal lesz 
alkalma megismerkedni a 'szegedi közönség-
nek, de ©Ibiből az ismerkedésből egész bizo-
nyos, liogy hosszú, rokonszenves művészi 
érintkezés fejlődik. Koncz• János Hubay ta-
nár helyettese és egyik büszkesége. Az ilfjn 
művésznek csak egy haja van: nem tudja 
maga körül veretni a reklám (dobját, hűlöm-
ben magyar csillagként ünnepelnék.- Egy rit-
ka-, istenáldotta talontiiimnál ismerkedik mieg 
vele szer-dán a szegedi közönség, amely hal-* 
lotta a legjobb hegedűművészeket. — Csütör-

tökön a .régi -müsordarab-ok -együk legvonzóbb 
énekes bohózatát, Az ezred apját, vasárnap 
pedig Géczy legjobb népszínművét, A gyi-
mesi vadvirág-o-t eleveníti föl a szinház. Vi-
szont szombaton szinre kerül az -e 1 létről lema-
radt Szerelmi varázsital cimü operett. 

Az előadások kezdete fél 9 órakor. 
Május elsejétől — hétfőtől — kezdve az elő-
adások fél 9 órakor kezdődnek a szinházban. 

Iskolai hangverseny. A városi zeneiskola 
30-án vasárnap délelőtt 11 órakor a 
zsildió népiskola tornatermében (Margit-utca 
11. sz.) rendezi első iskolai hangversenyét. 
Műsor: -1. Ha,dél G. F.: Szonáta 2 hegedűre, 
zongorakisérett'M. -(Andante, Allegro, Ario-so, 
A legrol) I hegedű: LSzepes Ármin, I I . hegedű: 
Simon Virgil, kiséri: íSchwartz Izabella. 2. 
Bihari T.*: a) Pais-sa-caglia, b) Ron-dino. Elő-
adja a -szerző. 3. -Kovács E.: „A kesergő le-
ány", műdal. Énekli Várady Mariska. 4. M-os-z-
k-owski- M.: Caprice Es-pagnole. Zongorán elő-
adja: Kornfeld -Ella. 5. Kőnig P.: Te iDeum. 
Vegyeskar zongorakísérettel 6. Schubert--
Tausig: Marche Militaire. Zongorán előadja: 
Kovács Ibolya. 7. Meyerbeer L: ürlbain -Ca-
vatinája „Hugenották" c. dalműből. Énekli 
Vágló Irón, 8. Bza&ay J.*: a) (Gavotte, jb) 

Duplaf-uga, -zenekari vonósqiiintetttre. Előad-
ja az intézeti zenekar. 9. (Beethoveni íL.: -Ro-
mánc (FD hegedűre zenekíséret t-el. Hegedüli 
előadja Miiller Irén. 10. Sve-ndsen J.: Román© 
hegedűre zenekisérettel. /Hegedűn előadja: 
Böhm Pál. A 9. és 10-ik számot k-isóri az 
intézeti -zenekar. /Bclé-pő-dij -nincs. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK 
oooo 

F. T. Köszönj ülk barátságukat, de amikor 
szives felvilágc-sitásükkal segítségünkre siet-
tek, ismét tévedtek, 'A szinház fentartására a 
város évenként -28571.42 koronát költ. A szín-
házi -épület 'v-a-gy-onl-eltéri értéke 027,659.74, az 

ingóságoké 28J273.22 korona! A '955,932.96 ko-
rona irat százalékos évi annuitása 57.355.9T 
korona, A -szinlliáz -tehát- a városnak évenként 
85.927.39 koronába kerül. — M. K. -Dobendo. 
A cikkek — -pompásak mind — megérkeztek. 
Valamennyi megjelent. -Folytatásokat az ot-
tani dolgokról kérünk. — ü. TT. Önből sem 
lesz igazgató. — II. K. — L. M. — J. P. A ver-
sek nem közölhetők. 

Füred i Fábián 
gordonka-művész 

Rogal kávéházban. a 

Café Restaurant 
NEUHOLD 

F e k e í e s a s -u tca 11. sz. Hétválasztó. 

Naponta 
frissen csapóit 

sör. Kitűnő borok. 
Állandóan ízletes Zóna-

reggelik. Minden időben 
étkezés. Naponta zene. 

Tisztelettel Neuhold Dezső. 


