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A szinház heti műsora: 
CsűtOrtök: Lila akác, szerelne* história. (Premier-

bérlet B 7. sz.) 
Péntek: Szókimondó asszonyság, szinmü. (Premier-

bérlet A 9. sz.) 
Szombat: A bőregér, operett. (Operabérlet 7. «z.) 
Vasárnap délután: Koldusgróf, operett. 
Vasárnap este: A bőregér, operett. (Premierbérlet B 

8. sz.) 

I 

A városi szinház mai szinlapja. 

Lila akác. 

Történet 5 felvonásban. Irta: Szép Ernő. Rendezte: 
Gulyás Menyhért. 

SZEMÉLYEK: 
Csacsinszky Czobor Imre 
Tóth Manci Lengyel Gizi 
Bizonyos ur Herazegh Vilmos 
Bizonyosné Farkas Ida 
Lali Delly Ferenc 
Minusz ur Saáry Gyula 
Majmod Gáspár Gyula 

Az előadás fél i órakor kezdődik. 

Lila akác. 
Szép Erné szerelmes históriája. 

. — Bemutató előadás. — 

Egy redakcióban történt Pesten, régen, este 
6 órakor, amikor végre mindenki munkához 
lát és reágörnyed a barna, firkás asztal fölé. 
Szép Ernő jött át a küszöbön — egy verset ho-
zott, csengő-zengő rimeket — és ahogy ott 
látta, hogy mindenki görnyed és mindenki ir, 
még a riporter is hallgat és nagyon nagy csönd 
van az egész redakfcióbsn, lábujjhegyre állt ott 
a küszöb előtt és ugy jött végig s firkás asz-
talok között lábujjhegyen és nagyon halkan. 
»Hogy ne zavarjak senkit", mondta a sápadt 

.kisasszonynak, aki a pénztárban ült. 

Ilyen finoman, ilyen halkan, ugy lábujjhegyen 
—- szeliden irta meg Szép Ernő a Lila akácot 
régen, a Pesti Napló legutolsó oldalán, hol a 
regényrov'at után már csak a hirdetések jönnek. 
És Tóth Manci kisasszonyt azóta nagyon is 
szeretik és azt a Csacsinszky úrfit is, aki má-
jusban egyszer akácot tépett a Ligetben. 

Igy irt Szép Ernő egy szerelmes históriát a 
legfinomabb regényből, nem is egy regényből, 
csak egy Írásból, amin ilat van, a D'Orsay 
fleur d'Amourja És ez a fleur d'Amour egy 

kicsit elillant a színpadon. Csak a lehellete érzik. 
* 

Barátom, volt ifjúság, volt szerelem, — nem 
vettem észre. Adj tüzet, kérlek! Ezt a monda-
tot irta utolsónak a költő, regénye utolsó lap-
jára, — valahogy, igy emlékszem. És ez a 
mondat: az egész darab. 

Az előadáí. Lengyel Gizinek meg kell kö-
szönni ezt az estéi, az egyetlen volt, aki áíélte 
a szerelmes históriát. A szivét adta, Tóth Manci 
volt. Czobor szavalt egy kicsit, de a sok nyers 
pillanat között volt néhány meleg perce és 
mondsta is. Játszottak még Delly (akit ugyan 
mégis külön kellene említeni) és Herczeg, 
Farkas Id?, Saáry és Gáspár. Gulyás volt a 
rendező. 

És végül meleg, megtelt földszint tapsolt 
melegen és a vasajtó is megnyílt. Tóth Manci-
nak nyilt meg egy pillanatra, mig a sziv el-
dobban egyet. Vér György. 

* D'Albert koncertje. Az a nsgy koncert-
láz, ami még tavaiy is mutatkozott, mintha 
beszünt volna. Vége van, mint a tavalyi hónak. 
Egy kissé szégyenkezve is írjuk, hogy D'Albeit 
mai koncertjére nem telt meg a Tisza-terme. 
Hogy a közönség nem tudott élni a kivételes 
és ritka alkalommal 1 Dohnányin kivül ki is 
jöhetne már D'Albert után, hozzáfoghalósn ki 
is szólaltathatná meg a zongorát ? Pár évtized-
del ezelőlt, amikor először járt itt D'Albert, 
bizony nagyobb és lelkesebb hallgatósága akadt. 
Akkor D'Albert a férfikor delén és művészeté-
nek delelőjén volt. De sok minden megválto-
zott azóta. Még maga a mester is, aki testileg 
zömökebb lett és hogy az arcáról lekeiült a 
tömött bajusz, papos lelt a kinézése. Csak a 
művészete nem változott meg, a régi fényében 
ragyog ma is, «őt teltebb lett, tisztult minden 

K o r z o j v i o z i 
Január hó 17-én, csütörtökön Csak 16 éven felülieknek! 
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Velence szépségei 1 Pazar kiállítás I Mcsteri játék I 

Főszerepben : LUCIANO ALBERTINI, ANTONIETTE CALDERARI 

hídja 
Történet a velencei köztársaság idejéből 4 részben, 20 felvonásban. 

I., II. rész hétfőn, kedden. III., IV. rész szerdán, csütörtökön. 

Azonkívül: Házassági akadályok a legsikerültebb amerikai burleszk 2 felv. 

« 

Előadások kezdete: Hétköznap fél 5, fél 7 és fél 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. 

külső hatástól, makulátlan, nemes veretű, nagy-
vonalú, maga a tökéletesség. D'Albert js azok 
közé a kevesek közé tartozik, akik nem káp-
ráztató akrobatái a zongorának, de áhítatos, 
egyben áhítatra késztető poétái, akiknek a lel-
kük egybeolvad az alkotókkal és bányászok 
módjára hozzák fel *z előadásbsn a müvek 
szépségeit, nagy értékeit és színtiszta stílusát. 
D'Albert ma már a művészet szédítő magas-
ságú ormait járja, ahonnan nincs már emelke-
dés. Széles határokat magában foglaló dus mű-
sorát Bach—D'Albert: Passacaglia-jáv3l k&dte, 
majd Beethowen két kisebb alkotását: az Andante 
favori-tot, a Rondo-t szólaltatta meg (hogy a 
szonáták közül csak egyet is játszott volna), 
aztán Schubert két Impromtu jét tolmácsolta és 
az első részben nyolcat a Chopin féle igaz-
gyöngyökből adott elö. Szinte dalolt a zongora 

a z ujjai érintésétől é s a közönaég el volt telve 

a gyönyörűségtől. A második részt tanító mes- ; 
terének: Lisztnek három apróságával vezette • 
be, ami uián Ravel: Rgaudonja jött és végül 
Debussy: Pagodes-e és Jirdin soui le pluie-je 
és egy-két rá dás és mindegyik számban a 
művészet szépségei és a nagy művész remek-
lése. Tsps, ismétlés került, csak közönség nem 
elegendő, padig ki tudja, lesz-e még alkalom a 
D'Albert művészetének élvezésére? 

* A három grácia. Január 23-án mutatja be a 
szegedi szinház Lehár Ferenc legújabb nagysikert 
operettjét, a Három gráclá-i. A darab előállítása ha-
talmas anyagi áldozatot kivánt Andor Zsigmond szín-
igazgatótól, aki azonban nem törődve az óriási kiadá-
sokkal, mindent megtesz, hogy a „Három grácia" sze-
gedi bemutatója elérje a budapesti bemutató nivóját. 
A színpadot teljesen átalakítják, külön mozgó színpad 
készül és már megkezdik annak a hintának a fölsze-
lését is, amelyen Viola Margit és Bellák Miklós fog-
nak hintázni. Viola Margit uj, ragyogó toalettjei külön 
szenzációszámba mennek. A színigazgató ötven külön-
böző kosztümöt rendelt a karszemélyzet számára. A 
rfarabot amelyben Viola Margit, Horváih Böske, lla 
Míiry, Polgár, Sugár Gyula és Bellák Miklós játsszák a 
főbb szerepeket, Rátkai Sándor rendezi. A Három 
gráciát tízszer egymásután adja a szinház. 

* Szántó Tivadar zongoraművész 28-án. Jegyek 
már kaphatók Endrényinél. 

* Harmincszázalékos kedvezményt kapnak 
a közalkalmazottak a színházban. A szinházi 
iroda közli, hogy a köztisztviselőknek kiadóit 

kedvezményes jegyek váltására jogosító szel-

vényekre ezentúl nem husz-, hanem harminc-

százalékos kedvezményt ad a szinház. 

Kereskedők, iparosok és 
vállalatok figyelmébe ! ! ! 

Leltár alatt nagymennyiségű üzleti 
könyvek, forgalmi adó és fényűzési 
raktárkönyvek és mindenféle iroda-
szerek és nyomtatványok kerülnek 
olcsón eladásra! Mielőtt szükségletét 
fedezné, okvetlen kérjen ajánlatot 

Kovács Henrik 
Kölcsey-utca 4. szám. 949 

papirkereskedé-
sében Szeged, 
Telefon 10-48. 

D U Ó I á & S ü n i r legsaabb kivitelben 
" M l ' IVUiFk. készülnek legolcsóbb 

árban REISER PHPLRNGYfiRtíBHN T S T 
Szeged, Oroszlán-ntca 8, Endrénví papirkeroe-
kedés mellett. ' 

tian-nica a, unarenvi pn pj r teree-
92 Régi paplanokat ufiá átdoteozza. 

Széchenyi Mozi 
Igazg. dr. Varsányi Elemér. Karmester Csomafáy S., a Városi Szinház v. k?rnagya. Telefon 16-33. 

Csütörtöktől vasárnapig, január 17-től 20-ig 

B. V. IBHNEZ, a vi lághírű spanyol iró, az „ f lpoka l í j ps i i 4 lovasa" szerzőjének 

legnagyobb regénye 1 

A v é r z ő a r é n a 
2 részben, 8 felvonásban. — A főszerepben : 

RODOLFO VALENTINO, az „Apokalypsis 4 lovasáénak főszereplője. 

„Ilyen filmszenzáció Szegeden még nem volt!" 
Dr. Varsányi s. k., igazgató. 

Előadások kezdete: Hétkörnap fé< 5, fél 7 és fél 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. 

Hétfőtől 

j Norma Talmadge-vel: A tökéletes 

Állandó képkiállítás 
Megtekinthető vételkényszer 

néik*i Freimannál, 
Takaréktár-utca 8. Speciális 

k épke re t e z ő müheiy . ni 


