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MŰSORi 
Kedd: Tündérlaki lányok, színjáték. Premiér-

bérlet A) 30. 
Szerda: Drótostót, operett. Idénybérlet, pá-

rat lan 77. 
Csütörtök: Szentivánéji álom, mesejáték. 

iPrem ierbérlet A) 
Péntek: Szentivánéji álom, mosim-Mk; Pre-

miérbérlet B) 31. 
•Szombat délután: Tul a nagy Krivánon, da-

losjáték. 
Szombat este: Szentivánéji álom, mesejáték. 

Idény bérlet, páros 78. 
'Vasánnap délután: Pillangó főhadnagy, ope-

rett. 
Vasárnap este: Szentivánéji álom, mesejáték. 

Bérletszünet. 

* Az első munkáshangverseny. Vasárnap 
délelőtt az n j rend kulturtörekvését élveztük 
a színházban, amelynek nézőterét jobbára 
proletár elvtársaink töltötték meg. Ünnepi 
csönd és figyelem a nézőtéren. Mindeoki a 
kárpit, iszétlebbenését várta, hogy a Filhar-
monikus-társaság megkezdje a zenemüvek 
előadását. Beethoven: íC-dur iSymfonia-ja és 
Mendelssohn: ÍH; bridák nyitánya szerepelt a 
műsoron, tehát két. zenei ró titán .-klasszikus 
alkotása. Amilyen szép és neme,s a minden 
bálára érdemes törekvés, hogy a munkás elv-
társakat a zene 'szépségeivel kívánják megis-
mertetni, olyan elhibázott mindjárt az első 
alkalommal klasszikus zeniealkotásokkal de-
tektálni azt a közönséget, amellyel most akar-
ják a zenét megismertetni és megkedveltetni. 
A házat, ne,na szokás a tetőn megkezdeni épí-
teni, .a, esepsemőt sem tokaji asszuval, vagy 
burgundi vörössel táplálni. <Könmyii zenét 
kellene műsorra tűzni egyelőre és fokozato-
sam fejleszteni a zene iránt való hajlamot 
•egészen a klasszikusokig: Ez lesz majd az iga-
zi kultriTmunika, amelynek eredménye kin-
csekkel ér .föl. Mielőtt Fichtner Sándor ve-
zénylete mellett ta zenekar játszani kezdett. 
Juhász iGyula gyönyörű előadást tartott a 
zenéről, annak szépségeiről ós tömör összefog-
lalásfiban ismertette Beethoven és Men-
delssohn zeneiről -nagyságát és költészetét. A 
magas színvonalon álló előadásért lelkes tap-

, sokkal ndá/ott a közönség, amely gazdagon 
'honorálta- Oeskai Kornél szép énekét, aki két 
dalit adott elő. Nagy tetszéssel találkozott 
Móra IVrenc könyvismertető ífölőadáéa, amely-
ből nemcsak a könyvszerelet, az irodalom is-

G1ZELLA-TER. T e l e i o n s z á m 6 0 8 . 

"v V 

Kedden, szerdán és csütörtökön 

Szenzációs miisor 

a szezon legszebb színmüve 5 felvonásos filmóriás 

A főszerepekben Carló Wielh és 
Cl ara Wielh. 

Gyönyörű helyszíni 
felvételek. 

legyek már válthatók. 
Előadások köznapokon d. u. fél 5, 6 és fél 8 

vasárnap d. u. fél 2, 3, fél 5, 6 és féi 8 órakor. 

merete, hanem a humor derűje is kicsillogott, 
áhítatos figyelemmel hallgatták tanításait 
és azt a koszorú fonást, amelyet szavakkal 
közölt Jígl/s-jiek, az angol írónak dicsőítésé-
re. A közönség hálás volt mindenért, amit ez-
úttal a. színpadtól kapott és élvezett. 

* A Tündérlaki lánvok. Heltai Jenő szín-
játéka tipikus pesti életkép. Nemcsak a Tim-
dérlaki lányok története van bemig elmond-
va, de mindazoké, akik szeretik a gondtalan, 
nyugalmas életet és akik nem keresik, hogy 
az ilyej^ életnek a lehetősége miből éo hon-
nan ered. Tűndérlaki Boriska típus, a met-
resz színésznők típusa, akiknek nem a művé-
szet a fontos (sőt a művészet csak a köpenyeg, 
amellyel takarózni lehet), hanem a színész-
női titulus és a velejárója. Heltai jenő szín-
játékának annak idején nem húzták meg a 
nagyhar,angot és mégis felszínen tar t ja ma-
gát, mert a benne rejlő igazság utat talál a 
mai közönség hangulatához is. A szinház, 
hirdetve a darab előadását, azt közölte, hogy 
a színjátszóik szerelmesek a szerepükbe. lEz 
az érzelmi ,megnyilatkozás privát ügy és nem 
is fontos. A lényeg az, hogy a. színjátszók, a 
nagy érzésüktől eltekintve, ábrázolni tudják-e 
a színjáték alakjait ? Az összességre nem tu-
dunk igennel felelni. Baj 'az , hogy .a szereplők 
ínajdnem mindig magukat mutatják és nem 
az ábrázolandó alakot. A beszédükben a szö-
veg változik, de nem a hang, ami az egyé-
niségnek megfelelő lenine. Bányai Irén egy 
naivát játszik rend,szemit, de nem tünteti fel 
annak az alaknak az egyéni naivitását, ame-
lyet ábrázol. Néha ftieg-megüt egy egészsé-
ges, tiszta, őszinte hangot, de ezt nem tudja 
vinni, modulálni és ebből ered, hogy a naivi-
tása osináltnak látszik. Majthényi László is 
•az egy húron játszó színészek közé tartozik. 
A kedélye nem tud megnyilatkozni, már pe-
dig a tornatanár alakja elsősorban kedélyt 
kíván. László Tivadar újságírója elég köz-
vetlen. de nem föléinyes. Mesterkéltség nélkül 
való a Szegő Endre bárója és igaz, őszinte 
érzéseket, megszólaltató az Étsy Emíl ia Bo-
riska ja. Ezt a színésznőnket mindig drámáz-
tat ják és érzelmes szerepekben játszatják. 
Pedig — ugy látjuk — a vígság az elemeri-
tunia. Mi az Egér Pepájában, az ahol unat-
koznak alpref etnéjében szeretnénk látni. A 
közönség tetszéssel fogadta a felelevenítést és 
zajos tapsokkal honorálta .a. színjátszók sze-
replését, 

* Hangverseny. Az utóbbi hetekben egyre-
másra -elmaradtak a hirdetett hangversenyek 
és már-már azt hittük, hogy a nagy nekilen-
düléssel megindult koncert szezon befejezés; 
is nyert. Ma azonban újra hangversenyt é,-
vezhettunk, nívósat, művészi belbeccsel bírót, 
amely nagyobb közönséget érdemeli, volna. 

U R A N I A 
M a g y a r T u d o m á n y o s Szinház . 
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Kedden 

A fakír 
nagy detektív dráma 4 felvonásban. 

A főszerepben fflogens Enger. 

Előadás köznapokon: fél 5, 3A 6 és v l 8 órakor. 
Kedden 2 órától kezdve. 

Cltolnoky Margit énekesnő és Barmyi János 
zongoraművész tartották a Tisza-szállóban 
együttes hangversenyüket. ízléses és műgond-
dal megválogatott műsoruk gazdag v o ! é s 
tartalmas. Choinoky Margit, aki a szezon 
•elején már koncertezett, ezúttal Brahms, Mah-
ler és Grieg dalau énekelte. Kellemes, kultu-
rált hangja tiszta és teljesen simul a dalok-
hoz. Főérdeme hogv előadásában érvényre 
jutnak a daiotf tartalma és hangulata Sző-
yegkiejtése hibátlan, érthető. Ezúttal mint ope-
xaénekesnő is bemutatkozptt. Figaró-ból Su~ 
sanne, • Carmen-kö' Micaela-áriáját és a Ba-
jazzok-ból a maűáxdalt adta elő hatással és 
énekesnői hivn'ryts-ággal, Ideje volna. ha. a 
szinház alkalmat r d r a a fiatal énekesnőnek a 
debütálásra. Az. hisszük, nyerne általa, a szer-
ződtetésével pedig különösen. A közönség nem 
obligát tapsokban részesítette, de olyanban, 
ami a művészi szép nyomában szokott kelet-
kezni. Bárányi János, aki az elmúlt napokban 
nagyszerű sikerrel tartotta meg a fővárosban 
önálló hangversenyét, Kodály, Bartók és Doh-
nányi szerzeményeit zongorázta, szines é s 
plasztikus előadásban. Bárányi művészete 
most van kiforrásban és tehetsége. íképessé-
áő- már is jelentős helyet biztosi', j.záirá-ra a 
magyar zongorázok között. Sok és megérde-
melt tapsban volt része. 

* For rongás a szegedi színházban. Is-
meretes. hogv a szegedi színtársulat és AU 
mássy Endre igazgató közt a helyzet a múlt-
ban annyira kiélesedett, hogv a Munkái tá-
nács felhatalmazására a színtársulat Almás-
syt elmozdította :• szinház éléről. A viszony j k 
azóta javultak szihészelvtársaink békesség-
ben teljesíthették hivatásukat. Az utóbbi idő-
ben azonban az igazgató különböző — és ép-
penséggel nem válogatós — eszközökhöz for-
dult, hogv visszahódítsa elvesztett pozlcuyát. 
Legutóbb azt tette meg, hogv visszatartóra 
a szintársf'yt pénzét és megtagadta a heti')-;'" 
kifizetésé: Csak amikor a társulat erélyesen 
lépett te1, fizetett ki tizenhétezer korona: n 
hetibérek fejében. Almássynak ez az erősza-
kossága nagy fe'háborodást váltott ki a szín-
társulat iá . A helyzet oiv éles, hogy mosr 
már a színtársulat tagjai egyáltalán nem 
akarják maguk közt megtűrni a volt igazgatót, 
akinek eddig, mint színésznek és volt igazga-
tónak busás jövedelmet biztosítottak. 

* A szentivánéji ólom előadásai elölt, 
mint a színházi iroda jelenti. Juhász Gyula 
kiváló poétánk tart, ismertető beszédet. A da-
rab csütörtöki bemutatója erősen fogia'koz 
tatja az egész működő személyzetet. A próbák 
teljes diszletezéssel folynak. A zenekar ped'.g 
Korner karnagv vezetése mellett, hogv Men-
delssohn klasszikus kisérő zenéje minél in-
kább érvényesüljön a helybeli filharmonikus 
társaság művészeivel megérősjtve teljesen 
elkészülten várja a mindenesetre esemény-
számba menő előadást. 
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R O G E P m e c h a n i k a i 
üzlet. Mindennemű írógépek javítását 
és évi jókarban tartását jutányosán el-
vállalom. Használt és uj írógépek kaphatók. 
Sikerült legjobb minőségű irógép-szalla-
got és carbon-copirpapirokat beszerez-
nem. Telefonrendelést azonnal szállítom. 

KELEMEN 
Szegedi Tábta , Törvényszék és Járásbíróságok 
í rógép műszerésze Somogyi-utca 24 szám 

Telefon 1322. szám. 221 


