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— Öngyi lkos gazdá lkodó . Kiss Antal 72 
;ves k irá lykáim; gazdálkodó felakasztotta 

magát a tanyáján levő eperfára. Az aggas-

tyán az öngyilkosságot betegsége miatt kö-

vette el. 

-- A fémbeszolgá l tatás határ ide je . A világ-

háború borzalmasan emelkedő méretei mi-

att a'hadsereg szükséglete mindenféle cikk-

ben óriási módon megnövekedett. A hadse-

reg szükségletének biztosítása érdekében 

természetszerűleg egyre szigorúbb intézke-

déseket kellett élet beléptet n i minden téren. 

I g y olyan cikkeknél, amelyeket eddig ön-

kén, kellett ' beszolgáltatni, egyénenkénti 

rekvizieiót és egyéb szigorú büntető intéz-

kedéseket léptetnek életbe. Ugy hal l juk, hogy 

ilyen változás következik be rövidesen a fém-

beszoigáltatás terén is és a hatóságok már 

legközelebb nyilvánosságra fogják hozni az 

erre vonatkozó intézkedéseket, amelyeknek 

publikálásával természetesen véget ér az ön-

kéntes fémbeszolgáltatás is. Miután minden 

késedelmezőré igy koiuolj- veszedelem vár és 

mert nincs kilátás arra, liogy a fémbeszol-

gáltatás kötelezettsége alól bárki is kivon-

hassa magát, mindenki a haza és a saját ér-

dekében is cselekszik, ha késedelem nélkül 

hesz Igáitatja árra kötelezett féméit, mélyre 

a hadseregnek nagymeimyikégben van szük-

sége. 

— Miss Káíh lyn W i l l i ams a legbájosabb 

amerikai művésznő felléptében lesz alkal-

munk még szombaton és vasárnap gyönyör-

ködni. mert az üránia-szinház liánom napra 

megszerezte ezt a pompás amerikai drámát, 

mely a szezon egyik legnagyobb slágerje. 

Mis- Kafh lynt nem k 11 bemutatni a mozi-

közönségnek, mert még bizonyosan jól em-

lékszik a Rejtelmes sziget gyönyörű fősze-

replőjére. 

T a n u l j u n k idegen nyelveket a- Városi 

nveiviskoiában. Telefon 14—11. 

u 
Magy. Tudományos Színház 

Ü 
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Szombaton és vasárnap, 26—27-én 

Őfelsége ÍV. Károly király és 
Zita királyné látogatása a ka-

tasztrófa hely színén. 
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Előadások d. u. 5, fél 7 és fél 
9 órakor. Jegyek előreválthatók 

délután 3 órától kezdve. 

Helyárak : Zsőlye F20, I. hely 1.—, 
II. hely - ' 8 0 , III. - . 5 0 fi l lér 

SPORT 
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A SzAK pünkösd i mérkőzései. Hangos 

lesz a pünkösdi ünnepek alatt a SzAK gyö-

nyörű njr-zegedi pályája. Első nap az FTC! 

I. b) csapata lesz a vendége és ez lesz az első 

alkalma a SzAK csapatának, hogy a bábom 

óta fővárosi első osztályú csapattal össze-

mérje erejét. A csapat szorgalmasan készül 

a mérkőzésre, legfőbb törekvése, hogy kö-

zönségét minden tekintetben kielégítse. Má-

sodik nap a Budapesti Sport Egylet jóhirii 

első csapata lesz az ellenfele. Hisszük, liogy 

a SzAK mindkét mérkőzésen megfelelő ered-

ményt fog a fővárosi csapatok ellen elérni. 

Mindenesetre rendkívül élvezetes, izgalmas 

mérkőzésekre van kilátás. Helyárak a rende-

sek. Kezdete fél 6 órakor. 

SZÍNHÁZ 
MŰVÉSZET 

oooo 

MŰSOR : 

Előadások kezdete negyednyolckor. 

SZOMBAT: G. Kertész Ella és Gótlh Sándor v. 

f. Szünetben, 50%-al felemelt helyárakkai, 

negyedszer Vengerkák. Szinmü. 

VASÁRNAP D. II.: Dolárpapa. A pénz komé-
diája. 

ESTE: Mágnás Miska. Operett. 

HÉTFŐ D. U.: Próbaházasság Életkép. 

ESTE: Csárdáskirályné. Operett. 

Sándor Erzsi és Rózsa Lajos 
hangversenye. 

Tavasz n-lóján, nyári melegben, a Korzó-

moziban tartóiták meg ma esté együttes hang-

ve i menyüket a magyar énekművészet legelső 

reprezentánsai': Sándor Erzsi és Rózsa Lajos. 

Hogy megtelt a Korzó-mozi helyisége, nollia a 

színházba* egy hely sem maradt üresen a 

Góth-pár szereplésére, beszédes bizonysága ez 

annak, hogy művészetre van itt közönség és 

ihogy a magasabb zenének kultiválása nem 

kerül itt áldozatba... Egy ,kissé talán furán is 

festett,, hogy az Operaháznak a. külföld előtt is 

ismert és méltán irigyelt kiválóságai nem a 

sziliházban és nem egy-egy opera előadásában 

mutatták be magasrendű művészetüket, de ért-

hető, ha a Korzó moziban" énekeltek, ahová 

meghívást kaptak. A Korzó-mozi igazgatósága 
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mindenesetre elismerést érdemel, hogy része-

sévé tette a közönséget a mai est felejthetetlen 

szépségeinek és gyönyörűségének. Sándor Erzsi 

és Rózsa Lajos szereplése külön-külön is re-

veláció számba megy, együttes szerepeltetésük 

pedig a legnagyobb áldozatkészségnek bizonyí-

téka, egybén a legnagyobb művészi gyönyörű-

ségnek az előidézése. 

A művészetet biztosító hangversenynek ál-

landó közönségéből telt ki a mai hangverseny 

publikuma, amely a legteljesebb hódolatát 

nyilvánította a Sándor Erzsi és Rózsa Lajos 

kiváltságos és nagy értéket képviselő ének-

művészete iránt. A gyönyörűségtől eltelve 

hallgatták Sándor Erzsi tüneményes koloratu-

ráját. gyöngyöző futamait és bravúros iskolá-

zottságát, nemkülönben a Rózsa Lajos harang-

csengésű, érccel teli baritonját és előadásának 

magával ragadó kiválóságát. Az egyetlen ma-

gvai' kamaraénekesnő: Sándor Erzsi a Sevillia 

borbély eavatináját, Linda \iagv áriáját éne-

kelte, majd ráadásul az Álarcosbál-hói Oszkár 

áriáját és Dienzl Tavaszi-dal cimü dalát. 

Rózsa Lajos a Rigoletto nagy áriáját, Lak iné-

ból Nilakantha áriáját adta. elő és Sába király-

nője-bői, Salamon imájával és Dinzlnak Köte-

let a cárnak és Száz. szál gyertya cimü nótá-

jával (amelyek elmaradhattak volna) toldotta 

meg miisorát. Együtt Rigoletto-ból Rigoletto 

és Gilda duettjét énekelték. Hatásuk elemen-

táris volt. Minden számuk után fergeteges taps 

zúgott végig a néztőéreii és ezek a tapsok igazi, 

kincses művészetet honoráltak. 

A magyar énekes művészet két kiválósá-

gának énekét Dienzl Oszkár ideálisak kisérte 

zongoráig A művész önálló számokkal is szere-

pelt. Rachmaninov .,Prelude"-jét, Polonyi „A 

tenger" és saját szerzeményű „A szökőkutnál" 

cimii bájos niippjét adta elő finoman és han-

gulatosan. Érdeme szerint tapsolták. 

Értékes müvész-esj volt a mai, amelynek 

szépségeire öröm lesz visszagondolni.. 

Felelős szerkesztő: Pásztor József. 

Kiadótulajdonos: Várnay L . 
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á D álmagyar ország telefonjai 
Szerkesztőség 305, 
SCf adóh ivata l 81. 

világítási berendezéseket 
megbízható és szakszerű 
kivitelben jittá- G fi ffi |1 fi 
nyosan készit: » IS II ? EJ 
9 j ) M n világítási válla-
lj II Pl H lata Kölcsey-u -t, 
• TELEFON : 165. sz. • 

Telefon 872. 

U R A N I A . 
Magy. Tudományos Színház. Telefon 872 . 

Péntektő l -vasárnapig , május 25-től 27 - ig 
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Lobogó szerelmek. 
Amerikai dráma 5 felvonásban. 

S s e a s á c i ó s a m e r i k a i " ú j d o n s á g * ! 

Előadások délután 5, fél 7 és fél 9 órakor, vasárnap délután 2 órától kezdve. Jegyek 

délután 3 órától, vasárnap délután fél 2 órától kezdve előreválthatók. 


