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szőr volt élvezője f i n o m s á g o k k a l teli zongora-

játékának és szives örömest hallgatta remekibe 

készült dalait az ő előadásában. Ma is nagy 

hatása volt poétikus dalainak és átérzett elő-

adásának. A közönség alig toldott betelni a 

hallgatásával. — Igen kedvező fogadtatásra 

talált Kallós Erzsi szereplése. A művésznő két 

kijövet alkalmával Mayerbeer „Hugonottáik" 

operájából az apród ,áriát, Puccini „Pillangó-

kisasszony" operájából a nagy áriát énekelte, 

majd Griey: „Szeretlek", Goldmairck: „A for-

rás", Tarnay: „Üzenet" és „Május" dalát adta 

elő, kellemes hanggal, zenei képzettséget bizo-

nyító módon, tetszést keltve. Különösen az 

„Üzenet" dal előadásával késztette lelkes tet-

szésnyilvánításra a közönséget. Az érzéseket 

feltüntető szerzeményt átérzetten és bensőség-

teljescn adta elő. A hangverseny keretében 

egy jeles hegedűművésszel ismerkedtünk meg, 

Kon ez Jánossal, aiki méltó tanítványa meste-

rének: Hubay Jenőnek. Az ifjú hegedűs jelen-

tős müvelője hangszeréinek. Bizet—Hubay Car-

men-ábrán diját, Reis „Perpetum mobi!e"-ját, 

Goldmarek „Air"-jé,t adta elő, amely utóbbiban 

átérző és átéreztető képességéről tett bizony-

ságot, m'ng a kiét előző számiban bravúros tech-

nikai képességéről győzte meg hallgatóságát. 

Nagy tetszésben volt része és méltán. Tarnay 

Alajos Chopin „Noctu rno"-ját és „Karingő"-

jét játszotta zongorán, a müveik szellemének 

megfelelően. A két részre osztott imüsor be-

vezetése gyanánt a honvédzenckar Mendels-

sohn „Athália" nyitányát, és Grieg „Peer 

Gynt"-jélből az Ase halálát adta elő készülten, 

Fichtner Sándornak a legkisebb részletre is 

kiterjedő gondos vezénylete mellett. 

Góth pár vendégjátéka. A színházi i oda 
jelenti: Az a rendkívüli érdeklődés, amely a 
Gótli-pár vendégjátéka alkalmából nyilvánul, 
legélénkebben igazolja a kiváló művész-pár 
népszerűségét nálunk. Első este csütörtökön 
Gábor Andor nagysikerű nj darabjában, a 
Ciklámen-ben lépnek föl, Pénteken Rernstein 
világhírű darabjában, a Tolva,i-ban folytat-
ják vedég játékuk a t és szomba t on ugy a ncsak 
Bernstein szenzáciás drámájában, a Bacca-
ratban búcsúznak tőlünk. A Góth-pár régi 
kedvence a szegedi közönségnek és igy ért-
hető, hogy minden fellépésüket zsúfolt ház 
fogja végigtapsolni. 

Sebestyén Géza. A Temesvári Hírlap irja 
ezen a cimen az dtt következő, nekünk szege-
dieknek is nagyon érdekes, tanulságos, jel-
lemző és aktuális sorokat: 

— Kissé rejtélyes volt előttünk az ügy: 
hogyan mert ez a művész, akitől minden 
anyagiasság távol áll, arra vállalkozni, hogy 
színigazgató legyen? Épen színigazgató! iHa 

még cipőkeraskedő alkart volna lenni, rend-
ben van, értjük, elszánta magát, hogy keres 
kedő lesz, üzletember lesz, de éppen színigaz-
gató s éppen ő fog kereskedni a művészettel, 
a saját művészetével? Szinte érthetetlen volt. 
Annyira érthetetlen, hogy megállapítottuk 
róla: nem neki való a színigazgatói műkö-
dés, de azért csuk hadd csinálja, lássuk, ho-
gyan próbálja meg azt az üzletembernek 
való pályát egy művész. Csalódtunk. Nem 
Sebestyén Gézában. Dehogy. Sebestyén (Gé-
zából nem lett hirtelen üzletember. Nem, ha 
nem kiderült és éppen ő, Sebestyén bizonyí-
totta be, hogy a színigazgatónak nem kell 
üzletembernek lenni és hogy éppen a szín-
igazgató részére az a legjobb üzlet, ha — 
művész. Igen, Sebestyén bebizonyította, 
hogy az a jó üzlet, ha. nem veri a közönség 
képéhe, nem dörzsöli minden színházlátogató' 
orra alá, hogy hallod-e, tisztelt ur, én spórol-
tam, mert ez a darab csak háromszor fog 
menni s mert ez, meg az pénzbe kerülnie, (hát 
jó lesz neked publikum ez igy is s különben 
is kicsi a színház, olcsók a helyárak . . . nem, 
Sebestyén nem igy beszélt, nem igy dolgo-
zott. Sebest yén nem sajnálta a pénzt sem 
színésznek, sem kiállításra, a temesvári szín-
házban friss, iide szellő lengedezett az ő 
munká ja nyomán s noha konzorcionális tár-
sulat volt, mégis mindenre volt pénz és o 

társulat \l\agjiai is jól jártak. És most m á r a 

volna a rejtély, hogy ezt miképpen csinálta. 
Pedig nem is rejtély, ügy áll ni dolog, hogy 
művészeti férőn a legjobb űzet az áldozatkész-
ség. A művészet nem tűr el kvajeácoskodást. 
íA művészeten nem lelhet uzsoráskodni. És ezt 
'Sebestyén tudta, mint művész tudta és mint 
színigazgató alkalmazta. Ezért voltak sikerei, 
ezért volt naponta zsúfolva a színház, ezért 
szeretik a színészek, ezért népszerű a közön-
ség körében. Ezt akartuk csak eflmondian! 
most, hogy Sebestyén első szezonja belfejező-
dik. örülünk, hogy igy van ós velünk öriil 
minden igaz rajongója a magyar szülészet-
nek. 'A temesvári színészetnek Sebestyén ve-
zetése alatt uij korszaka kezdődik; a, fejlődés, 
a haladás, a virágzás korszaka. (Még csak a» 
uj, állandó színházat tudjuk megépíteni és 
akkor hatalmas vár lesz a temesvári magyar 
színészet, a, magyar kultúra hatalmas vára 
és benne Sebestyén a. kapitány. (Elmondhat-
juk bucsuzéul, hogy közönség, igazgató és 
színész egymásra találtak ebben a lezajlott 
évadiban, egymásra találtak és megszerették 
egymást. 

Hegedűs Gyula visszaszerződik a Víg-

színházhoz. Az Újság írja: Hegedűs Gyula 
ugy látszik, nem érzi jól magát a Nemzeti 

Színház kötelékéiben, és visszavágjuk nagy 

sikereinek a színhelyére, a Vígszínházba. Ér-

tesülésünk szerint a Vígszínház vezetősége 

tárgyalásokat folytat a művésszel, s megle-

het, hogy a legközelebbi napokban már alá 

is írják a szerződést. 
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Mi barbárok 
Tábori Kornél Uránia darabja ESJ 

nagy sikerf aratott személyesen fog felolvasni, 

május 4-én délután 6 és este 9 órakor. — A 9 órai előadáson 
számozott helyek. — Jegyek előre válthatók az előadás napján 

3 órától kezdve. ® 
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A szezon legnagyszerűbb 

műsora lesz 

pénteken, szombaton és vasárnap 

a Korzó-Mozinak 

A rezervista Kadett 

folytatása 

Háborús történet napjainkból 4 felv. 

hazafias film ének kísérettel. 

A szövegét irta: Pásztor Árpád. 

Számozott helyek. 

Jegyek előre válthatók. 


