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MOSOK: 
Péntek: Ocskay brigadéros, szinmü. Idény-

bérlet 88. 
Szombat: Tavasz, operett. Idénybérlet, pá-

ratlan 89. 
Vasárnap délután fél négy órai kezdettel: II. 

József császár, szinmü. 
Vasárnap este: Tavasz, operett. Bérletszünet. 
Hétfő: I. Barlanglakók, tanyai történet. II. 

(először) A kegy elemkenyér, szinmü. Pre-
miérbéríet A1) 38. 

Kedd: I. Barlanglakók, tanyai történet. II. A 
kegyelemk&nyér, szinmü. Priemiérbér-
let B) 38. 

* Zenekar i hangverseny. A Filharmónikus 
Egyesület csütörtök délután rendezte harma-
dik hangversenyét. Gyönyörű műsorral lé-
pett a közönség elé, amely 'a legteljesebb ér-
deklődéssel várta a fiatal és igazán kulturát 
terjesztő egyesület ujabb teljesítményét, ami 
művészettel teljes yolt és átlagon felül való 
értéket képviselt. Meglepően szép és tartal-
mas az, amit Fichtner Sándor, a fáradhatat-
lan karmester a zenekarral produkál. Az 
eredmény a szereplők képességén kivül az 
ügyszeretet, a komoly törekvésű készültséget 
is igazolja és a hivést a foglakozásban A 
zenekarban csupa összhang minden, a köz-
remiiködök játékán megérzik, hogy mindenki 
átétzi feladatárvak komolyságát és a hivatás-

a kiilturhivatás teljesítésében. Csakis igv le-
het eredményt felmutatni, a maihoz hasonló 
sikert elérni. Ma már a sikerért való aggoda-
lom sem játszott közbe az előadásban, bizto-
san, a müvek sze lemének megfelelően hozták 
Mozart G-moll 48. Symphcniáját, Volkmann: 
F-dur Szerenád-jának első és harmadik téte-
lét, Beethoven-. F-dur Románc át és. Schubert 
Rosainúnde nyitányát. A közönség eltelve a 
gyönyörűségtől élvezte a csodás müveket és 
azoknak valóban szép, precíz előadását. A 
Volikmann-mii 3. tételének, a walzei-nek han-
gulattal teli előadását meg kellett ismételni. 
iNag.y tetszést aratott Gábor Anclorné, aki 
Beethoven: Románe-ának zenekari kísérettel 
való hegedű szólóját játszotta meleg, szívhez 
szóló tónussal és bravúros technikai készült-
séggel. A Filharmonikus Egyesület mai tel-
jes sikerű koncertje arra enged következte-
tést, hegy befogja tölteni nagv hiva'ását, hí-
veket szerez a zenének és ieilendlíi a zenei 
életet, amire évek óta várunk es ami minde-
nütt a kultúrának' nemcsak egv bizonyos fo-
kát, de magasságát is jelenti. Fichtner Sán-
dor zenei tudása, törekvése és agilitása biz-
tos garancia arra, hogy az egyesület a meg-
kezdett uton fog haladni -a sikerek utján, a 
bevégzettség felé. 

* Édes apuka opere t t -premier . A szín-
házi iroda jelenti: Egy vidám, ka-
cagtató operett premierje lesz pén-
teken. A szöv,egét magyar színre a legöt-
letesebb magyar irók egyike, Karinthy Fri-
gyes alkalmazta. Zenéjét a magyar származá-
sú, kiváló karmester, Bieger Alfréd ir ta Bró-
dy István verseire. Bródy István irta a töb-
bek között ÍLeányvásár népszerű verseit is. 
A vidámságtól pezsgő, kitűnő meséjü, patto-
gó zenéjü kedves operettet ha t egymásutáni 
estére tűzte k i az igazgatóság. A darab cím-
szerepe Solymossy Sándor kipróbált tehetsé-
gére van bízva. A fő női szerepeket. Déry ós 
Kunossy játsszák. Matány, László, Bogoz, 
Izsó, Szilágyi, Badó játszanak még kedves és 
jó szerepeket a hálás — mert végig nevettető 
— operettben. 

Izzad valamely testrésze? 
Ugv használja a dr, Lelnzinger-féle kipróbált 
szert. Üvegje 70 fillérért kapható Leinzinger 
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* Barlanglakók — Kegyelemkenyér. T ö -
mörkény és Turgenyev, a néplélek e két ki-
váló megértője, a magyar és orosz szellem-
óriás egy este találkoznak a szegedi színpa-
don. Tömörkény csodaszép darabjának, a 
Barlanglakóknak, ennek a speciálisan szegedi 
vonatkozású irodalmi remekműnek reprize 
magában elég lenns arra, hegy .nevezetessé 
tegye a jövő bét színházi műsorát. Turgeny ev 
Kegyelemkenyerénél jobb társat Tömörkény 
egyetlen színpadi remekének keresve sem 
lehetett volna találni. Hétfőn, kedden és szer-
dán kerül színre e két darab főszerepekben a 
társulat java erőivel. Bányai, Uti, László, 
Szilágyi a Barlanglakókat, Zöldi, Matány, 
Bogoz, László, Badó az élén Kertész Endré-
vel a Kegyelemkenyeret viszik diadalra. 

* Nebánisvirág. Több felől, különösen a 
francia tisztikar részéről megnyilatkozott kí-
vánságára a jövő hét csütörtökjén ez a bájos 
francia operett az ismert régi szereplőkkel 
kerül színre. 
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HETI MŰSOR: 

URÁNIA MŰSORA: 
Csütörtöktól-vasárnapig: „A szalónbetyár" nagy kalan-

dortörténet 5 felvonásban. 

VASS-MOZ1 MŰSORA: 
Szombaton és vasárnap : „Az embervacíász" detektív 

dráma 4 részben a főszerepben prof. Nick Fantom 
ezt megelőzi „A tetemre hivas" tarsaaalmi dráma 
3 felvonásban. 

* Hangverseny a Kor íó-moí iban . A 
jövő hét vasárnapján, május 25-én délelőtt 11 
órakor a múltra emlékeztető szép hangver-
senyt rendez a Korzó Mozi igazgatósága. A 
han g versenyen Unghvci ri Andor szeged vá-
ros szülöttje, a kiváló zongoraművész mutat-
ja be elsőizben Szegeden nagy művészetét. 
Unghvári a magyar zongoraművészek között 
tekintélyes pozíciót, tölt be. A hangversenyen 
részt vesa a fiatal! Kulcsár Juliska, a vildéki 
operaénekesnők egyik legkiválóbbja egy iga-
zán elsőrangú operai műsorral. Pajor öclönt 
nem kell a szegedi közönségnek bemutatni. Ö 
mint régi ösmerősünk jön id?, csak annyit 
jegyzünk meg, hogy Pajor Ödön énekművé-
szeiében annyit haladt utolsó ittléte óla., hogy 
bámulatba fogja ejteni Szeged miiélvező kö-
zönségét. Nagy szenzációját fogja képezni en-
nek a hangversenynek Pajor Wagner Bic-
hárd, Walkürjéből műsorra vett száma. A. 
Walkür operából az utolsó finálét, „Watán 
búcsúja és iá tűzvarázst" fogja énekelni zene-
kari kísérettel. A Korzó Mozi eddig is első-
•• 'gu zenekara ez alkalomra ki lesz egészít-
ve egy nagy színházi zenekarrá és Csányi 
Mátyás nagy tudás n karnagy fogja vezényel-
ni. Az énekszámok zongorakiséretét szintén 
Csányi fogja ellátni. Jegyeket a Korzó Mozi 
pénztára már mától kezdve árus í t ja 14.40, 12, 
7.20 és 4.80 korona árban, amelyben a vigal-
mi adó is benfoglaltatik. Telefon rendeléseik a 
hangversenyre csak ugy fogadtatnak el, ha 
azok a rendelés napján át is vétetnek. 
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VfeSárnap délután fél 5 órakor 

a SzTK. sport telepén 

SzAK—SzTK 
ba jnoki mérkőzés . 

A szegedi labdarugó bajnokság. A 
Szegedi Sportegyesületek Szövetsége által 
Szeged város labdarugóbajnokságáért kiirt 
körmérkőzések első napján kerül szembe a 
kát nagy rivális egyesület, amelyeknek talál-
kozását mindenkor, mint most is, a legtelje-
sebb figyelem és várakozásteljes érdeklődés 

előzi meg sportkörökben. A mérkőző ellenfe-
lek legjobbjai erős tréningeiken készülnek a 
vasárnapi küzdelemre, amelynek kimenetele 
teljesen n y í l t . Az bizonyos, hogy még sem a 
SzAK sem a SzTK nem rendefkezett olyan 
erős együttessel, aminőt ezúttal állíthat szí-
nei érdekében porondra s a fiuk, akik kimon-
dottan most először küzdenek a város sport-
hegemóniájáért, mindenesetre a legjobb tudá-
sukat igyekeznek nyújtani. A mérkőzés maga 
sportnivón fog forogni 'és fair lesz, különö-
sen, ha a közönség tartózkodik a meccset za-
varó és annak elfajulását elősegítő közb szó-
lásaitól. A délután 5 órakor kezdődő mérkőzés 
előtt az I—b csapatok játszanak a szöv. díjért, 
mig délelőtt 1 koronás tréningjegyek ellené-
ben a két klub ifj. bajnoki küzdelme tekint-
hető meg. 
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GiZELLA-TER. Telefonszám 608, 

Pénteken, szombaton és vasárnap 
f. hó 16, 17 és 18-án a 

H0MUNKULUS 
Il-ik része, az egész előadást betöltő 

szenzációs filmóriás. 
Rendezte Rippert Ottó, 

a főszerepet játsza Olaf Föns. 

Jegyek előre válthatók. 

Előadások köznapokon d. u. 6 és fél 8 
vasárnap d. u. 2, fél 4, 5, Va 7 és 8. 
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Péntektől-vasárnapig 

nagy kalandortörténet 5 felvonásban. 
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Előadások köznapokon 6 és 8, ünnepna-
pokon: 2, Va 4, 5, Va 7 és 8 órakor. 

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: 
PÁSZTOR JÓZSEF. 

Apröhird elégek, 
"^r ^ W 

Tel jesen jókarban lévő férfi ingek és 
gallérok eladók. Cim a kiadóhivatalban. 

Keresek megvételre egy jó nagy szőnye-
get. Cim a kiadóban. 


