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Muvésxeí 
A szinház heti műsora: 

Vasárnap délután : A három grácia, revü-operett. 
Vasárnap este : Cigánybáró, klasszikus operett. 
Hélfő először: A bátor Salamon, bohózat. A-bérlet 

19. sz. 
Kedd: A bátor Salamon, bohózat. B-bérlet 19. sz. 
Szerda: A három grácia, revü-operett. 
Csütörtök először: Kék postakocsi, operett. B-bérlet 

20. sz. 
Péntek: Kék postakocsi, operett. A-bérlet 20. sz. 

A-bérlet H-ik részének utolsó száma. 
Szombat: Kék postakocsi, operett. 
Vasárnap délután: Jojó három vőlegénye, operett. 
Vasárnap este : Kék postakocsi, operett. 

A városi szinház mai szinlapja. 
A három grácia. 

Revü-operett 3 felvonásban. írták: C. Lombardo és A. 
Willner. Átdolgozta: Harsányi Zsolt. Zenéjét szerzette: 
Lehár Ferenc. Rendező: Rátkai S. Karnagy: Takács A. 

SZEMÉLYEK : 
Trottoni Herczeg Vilmos 
Elena, unokahuga Ila Mary 
Casatti Carlo gróf Sugár Gyula 
Leonir, detektivfőnök Polgár Gyula 
Marietta Viola Margit 
Spaghetti, színművész Bellák Miklós 
Ninetta Horváth Böske 
Trittinó Borbély Sándor 
1. táncosnő Polgárné 
2. táncosnő Gimesi 

Cigánybáró. 
Operelt 3 felvonásban. Írták: Jókai Mór és Schnitzer. 
Forditot'a: Gerő és Radó. Zenéjét szerzette: Strauss. 
Rendező : Gulyás Menyhért. Karnagy : Andor Zsigmond. 

SZEMÉLYEK: 
Zsupán Kálmán, gazdag seitéskeres-

kedő Herczeg Vilmos 
Arzéna, a leánya Kmetty Ilonka 
Mirabella, Arzéna guvarnantja . . Herczegné 
Ottokár, Mirabella fia Delly Ferenc 
Gróf Karneró, királyi biztos . . . Gulyás Menyhért 
Pista Gimesi Qiza 
Cipra, cigányasszony Gulyásné 
Salfi, cigányleány Szász Edith 
Barinkay Sándor, elzüllött nemes . Oeskay Mihály 
Gábor, diák Bihari Sándor 
Egy hirnök Gaál Ferenc 
Miska, hajóslegény Berengh József 

A délutáni előadás fél 4, az esti fél 8 órakor kezdődik. 

* A cigánybáró. A szinház a mai előadást 
március tizenötödike emlékezetének szánta. A 
szinház megemlékezett az örök magyar ünnepről, 
a közönség azonban távol maradt az emlékezés-
től, mint rendesen, ha ünneplő előadásról van 
szó. Igy van ez már esztendők, sőt évtizedek óta, 
mert a közönséget mesterségesen elszoktatták az 
ünneplő előadásoktól, amelyéket jobbára a tessék-
lásséíc kedvéért rendeztek, kénytelen-kelletlen, min-
den hit nélkül. Ezúttal zenésdarabot adtak, magyar 
tárgyú operettet, amelynek szövege Jókai regényé-
ből készült és amelynek halhatatlan és magyar 
motívumokon épült zenéje Strausznak egyik leg-
szebb alkotása. Az előadás ünnepinek készült, 
noha részeiben egy kissé hézagos volt, de látszott 
Tajta, hogy ambíció heviti és a próbák hiányát a 
jóravaló törekvés és hajlam pótolja. A szép éne-
ket Szász Edit Saffija reprezentálta, aki érzést 
vitt bete a dallamos és hatásos áriákba. Gyújtó 
hatású volt Bihari Sándor Gábor diák toborzója 
és Oeskay Mihály is derekasan megbirkózott 
Barinkay énekszámaival. Herczeg Vilmos élénk és 
mulatságos Zsupánja képviselte az opera komiku-
mát eredményre vezetően és kiadósan, Gulyás 
Menyhért Carneroja azonban száraz volt és ke-
délytelen. Fait Giza (Arzena), Herczegné (Mira-
bella), Gulyásné (Cipra), Delli Ferenc (Ottokár) 
vettek részt még az előadásban, amelyben a kar 
ügyesen végezte jelentős feladatát. A toborzó-
táncot megújrázták és a második felvonás — 
szemnek tetszetős — záró tablóját újra meg újra 
szemléltetni keltett a kisszámú, de lelkes közön-
séggel. A zenekar élén Andor Zsigmond végzett 
eredményes és összetartó munkát. 

* Karinthy Frigyes, mint rendező. A Belvá-
rosi Szinház most készül Paulini Bélának a Gyil-
kos cimü szatirikus vígjátékára, amelyet Karinthy 
Frigyes, a kiváló iró rendez. 

* Más színházakból. Miskolcon a napokban 
mutatták be a Mézeskalács cimü énekes játékot, a 
kaposvári színházban pedig Márkus Emilia ven-
dégszerepel a legteljesebb siker mellett. 

* Uj magyar vigjáték. .Fodor László, a Na-
varrai Margit szerzője, akinek egyik ujabb szín-
darabjára most készül a Vígszínház, vígjátékot irt, 
amelyet a Renaissance Szinház fogadott el elő-
adásra. Az uj vígjátéknak még nincs cime és a 
beavatottak csak annyit tudnak róla, hogy a 
biedermayer-miliőben játszik. 

* Bátor Salamon. Arnold Ferenc és Bach Ernő rend-
kívül kacagtató bohózatát, a .Bátor Salamont" mutatja 
be hétfőn a szinház. A bohózat fővárosi nagy sikere 
után bejárta az összes vidéki színpadokat. Példátlan 
sikerű helyzetkomikumai könnyezésig kacagtatják a nézőt 
és a közönség egy felejthetetlen derűs est emlékével 
távozik a színházból. 

* A három grácia szerdán 23-szor kerül színre, 
Közeledünk a jubileumi 25-ös számhoz. 

* A kék postakocsi. Szilágyi László és Buday Dénes 
romantikus 3 felvonásos operettjének, A kék posta-
kocsinak lesz csütörtökön a premierje. Az operett a 
Várszínházban került szinre oly nagy sikerrel, hogy 
rövid iáőn belül elérkezett sorozatos 75 ik előadáshoz. 
Az összes vidéki színházak megszerezték a szép ze-
néjü bájos, romantikus szövegű operett előadási iogát, 
mely tiszta magyar levegőjével megkapó színeket hoz 
a színpadra. Az operettet egyelőre négyszer egymás-
utánra tűzte ki előadásra Andor igazgató. Csütörtökön 
B 20, pénteken A 20 (mely egyúttal a bérlet 11-ik ré-
szének utolsó száma), szombat és vasárnap esle bérlet-
szünetben megy a darab. 

* Vasárnap délután Jean Gilbert szép zenéjü, pom-
pás szövegű operettje, a Jojó három vőlegénye Kerül 
színre mérsékelt helyárakkal. 

* Bérlethirdetés. Miután a premier-bérlet H-ik része 
e héten lejár, a szinház igazgatósága a bérlet ill-ik 
részére, husz előadásra bérletet hirdet a következő 
feltételek mellett: Bérelni lehet A vagy B napokra. Husz 
előadásra földszinti vagy I. emeleti páholy ára l.ooo.ooo 
korona, zsöllye vagy I. rendű körszék 26o.ooo korona. 
Esetleges helyáremelések a bérlőkre nem vonatkoznak. 
A régi bériők jogai március 18-áig fentartatnak. Bé-
relni lehet a mai naptól kezdve IL'-től 1 óráig a szin-
házi irodában Szabó titkárnál. A bérlet III. részében 
szinre kerülnek a .Pompadur", ,Balga szűz", .Rózsa-
lány", .Mézeskalács", ,A hárem", ,Az alkotó" (Hans 
Müller, a .Tüzek" szerzője legújabb müvének ellő 
magyar előadása), .Kék Haway", „Vörös malom", „Kis 
Marat", Mascagri a .Parasztbecsület" szerzőjének leg-
újabb müve, „Szibéria", Ciondas oporája „Lohengrin" 
opera A bértök a .Színházi Újság" cimü hetilapot 
díjtalanul kapják. 

* Fel I Fel! Fel 1 a lámpavasra ! címmel a Szinházi 
Élet e heti száma rendkívül érdekes riportban foglal-

kozik a szegedi szinház eredeti operabemutatójával, 
amely nenupeak a szegedi, hanem a budapesti közönség 
különös figyelmét is magára vonta. A lap részletesen 
ismerteü A kis Marat témakörét és az opera nagyszerű 
szereposztását. A lap következő száma fényképes be-
számolót fog adni a szenzációs szegedi operabemutató-
ról. Incze Sándor hetilapja több szegedi és az összes 
vidéki színházak eseményeiről közöl még érdekes cik-
keket. A 128 oldalas lap e heti teljes darabmelléklete 
a Nemzeti Szinház felújítása Tolsztoj Leó Élő holttest 
cimü darabja. Egyes szám ára 5000 korona, negyedévi 
előfizetés 50.000 korona. Kiadóhivatal Budapest, Erzsé-
bet-körut 23. 
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ISMÉT KAPHATÓ 
külföldi gyapjúból készült 

kolőll blúz és zsempar 
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igazol ják, 
hogy borsó, kalaráb, káposzta, takarmány-
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és virágmagvak legjobb fajtiszta minő-

ségben 

Mihályi Adolfnál 
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Kékkő, raffia nagy raktár. 

Közös egyesületben tömörülnek 
a szegedi vivők. 

(A Szeged tudósitójától.) Szegeden a vivás 
szép sportjának nagyon sok híve és müvelője 
van. Az utóbbi évek alatt egyre többen foglal-
koznak ezzel a sporttal és igy a különböző 
sportegyesületek keretein belül vivő-szakosztá-
lyok alakítása vált szükségessé. Ezek a szak-
osztályok eddig külön, egymástól teljesen füg-
getlenül működtek, ugyancsak reparáltan dol-
gozott a Szegedi Vivó-Egyesület is, amelvnek 
programjában kizárólag a vivás szerepelL A 
súlyos gazdasági viszonyok következtében most 
felmerült a szegedi vivók egy táborban való 
tömörítésének a gondolata. A mozgalmat Koós 
Kálmán ezredes indította meg, aki érdeklődé-
sünkre a következőket mondotta: 

— A vivás ma a legdrágább sportok egyike. 
Nem beszélve az eszközök hallatlan drágaságá-
ról — egy penge harmincezer koronába kerül — 
és nem beszélve a masas tagsági dijakról, a 
vívómesternek 100—150 000 korona havi ten-
dijat ke>I fizetni. A szegedi vivók tömöiilésének 
propagálására az u meggondolás sarkalt, hogy 
eby olyan egyesület keretében, amely magábs 
foglalja a vivás sportjának minden művelőjét, 
hívét és barátját, a költségek lényegesen kiseb-
bek lesznek, mint amilyenek most. A tömörítési 
akciónak már is van valami eredménye. Néhány 
nap előtt a Szegedi Vivó-Egylet nevében érte-
kezletre hívtam meg azoknak az egyeiületeknek 
a vezetőségét, amelyek a vivás sportjával is 
foglalkoznak. Az értekezletnek csupán informa-
tív jellege volt. Megbeszéltük általánosságban a 
tömörítés gondolatát. A kérdéshez számosan 
hozzászóltak és végül az az általános vélemény 
alakult ki, hogy a vivás sportjára föltétlenül 
üdvös és előnyös volna az uj egyesület meg-
alakítása, mert annak keretében hathatósabban 

dolgozhatnánk, kifelé nagyobb sú lyúnk lenne 

és nagyobb lámcgatásra számíthatnánk a test-
nevelési tanács részérő!. Az értekezlet — ame-
lyen a SzAK, a Zrínyi és az SzTE képviselői 
vettek részt — elhatáiozta, hogy március 22 én 
ujabb megbeszélést tart, amelyen az uj egye-
sület megalakításának részleteit és a további 
teendőket tárgyaljuk meg. Erre az értekezletre 
teljhatalmú megbízottat küld ki minden olyan 
egyefcüle', amelynek a vivás is szerepel a 
programjában és vivó-szakosztálya van. £n a 
Szegedi Vivó-Egylet nevében bejelenlettem, hogy 
az egylet a közös cél érdekében szívesen Jel-
dldozza önmagát és beleolvad a megalakítandó 
uj egyesületbe. 

— Remélem — mondotta végül Koós ezre-
des —, hogy az idén ősszel már az uj egye-
sület rendezheti a vívóversenyeket. 

Ha sikerre vezet a tömörítési akció, tekinté-
lyes sportegyesülettel lesz gazdagabb a város, 
mert Szegeden legalább százötven olyan vivó 
van, aki sportszerűen foglalkozik a vívással és 
ötszázra becsülhető azoknak a száma, 'akik 
érdeklődnek eziránt a lovagias sport iránt. 

A Szegedi Munkás Testedző Egyesület folyó év 
április hó 6-án délelőtt 11 órakora .Gedó" előtti téren 
rendezi Csongrád vármegye katonai parancsnokság 
vándordijáéit hatküométeres mezei futóvers nyét az 
alapitó oklevél feltételeivel. A versenyben győztes csa-
pat Csongrád vármegye vándordiját s ezzel „Csongrád 
vármegye legjobb fulócsapata" cimet, ezenkivül a csapat 
minden tagja ezüstözött bronzérmet, a második és 
harmadik csapat tagjai nagy, i letve kis bronzérmet 
nyernek. Egyénileg a hat első beérkező versenyző 
külön díjazásban is részesül. 

Férfi és gyermekruhák, 
110 felöltők, 

gyapjúszövetek és bélés-
áruk legolcsóbbak 
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