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SZEGED

1925 március 22,

A Hópehely március 27-iki bemutató előadására jegyek már kaphatók a SZEGED
jegyirodájában, Dugonics-tér 11. Telefon 306.
* Bonyodalmak egy hangverseny körül. A
ban. Ez például az egyik engedmény, amellyel
Lengyel élt, amikor komédiázásra
hozott össze Stefánia-Szövetség vezetősége, mint tudjuk, 27-re
nagyobbrészt érdekes, söt bizarr embereket. Azon- tűzte ki jótékonycélu hagversenyét, amelyen Széban olyan rutinos és egy-két színdarabjában mély kelyhídi Ferenc dr., az Operaház illusztris mű
drámaírói értékeket megcsillogtató Íróról van szó, vésze, Szegheő János zongoraművész és a szegedi
mint aminő Lengyel Menyhért, lehetetlen föl nem Filharmonikus Zenekar szerepelnek. A város előtételeznünk, hogy ez az iró most is tudta, hogy mit kelőségéből alakult rendező bizottság már hetek
akar és hogy vitathatatlan képességei póz és óta agitál a hangverseny sikere érdekében, mert
nagyot-szimulálás nélkül vitték a kiszemelt uton. annak tiszta jövedelméből a szegény anyák és
Ezen az uton igazán sikerültet teremtett a nagyon csecsemők segítségét remélik. Nagyon szépen simulatságos, de azért természetesen az előkelő került is eddig a jegyek nagyrészét elhelyezni,
ízlés határain jóval innen maradó második fel- ugy hogy minden remény megvan arra, hogy a
vonással. A harmadik felvonásban az esemény Belvárosi Mozi termét megtölti a jótékonycélt és
népszinmüves naivsággal bonyolódik
ki. Az művészetet méltányló közönség. A rendezőség
ilyesmi lehetséges, ha a szereplők komédiáz- hosszú tárgyalások után állapodott meg a dátumnak, színdarabban bizony nagyon nehéz tel- ban Székelyhidivel, aki részint a budapesti Operajesen lemondani az élet és az igazság erős ház válságánál ismerete? tárgyalások miatt, részint
levegőjéről. Az előadás látható igyekezettel bécsi vendégszereplése miatt egyetlenegy dáakarta az iró célját szolgálni: mulattatni. Vi- tum felett rendelkezett és ez március 27-ike. A
rág játszotta Mr. Greent, aki 20 év alatt Ame- többi szereplök ehhez igazodtak és a Filharmónia
rikában mindössze 5000 dollár készpénzt spórolt vezetősége is közbenjárt a szinház igazgatójánál,
össze és most itthon beleöli a waterloói csatáról hogy erre a napra lehetőleg zenementes darabot
adjon, vagy olyan operettet, amelynél 20 tagu
felvett nagy filmbe. Voltak találó vonásai és sokszor megnevettetett. Berky száraz és kesernyés zenekarral is megelégedhet. A színházi műsor a
filmvállalkozó volt. Baán Klári folyékonyan beszél, Marica állítólagos gyenge kassza-sikere miatt
de mindig egyforma. Egyszer vehetné magának a lényeges változást szenvedett és ugy volt, hogy
hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön prózai darafáradtságot, hogy alakítson is és játszón is. Azt
bot adnak, de épp pénteken a Hópehely prehisszük, lennének sikerei. Oláh, szerepének megfelelően, pózoló és ellenszenves filmstar volt. mierje miatt képtelen a szinház egyetlen szerzőHarsányi jól játszotta az amerikai filmkirályt. Az dött zenészét is nélkülözni, sőt ha lehetne, szeigényeket teljesen kielégítő, stilszerü volt mind a retné a zenekart kiegészíteni. A bonyodalom itt
három felvonás berendezése és diszletezése. A keletkezett, mert igy a Filharmónia nem tud ígérejátékon nem mindig látszott ugyanennek a rende- tének eleget tenni, mert legalább 4 nélkülözhetetlen
zői kéznek hozzáértése és elmélyedése. A közön- zenészre volna szüksége, akiket viszont a szinház
ség elismeréssel tapsolta az arra érdemes szerep- sem nélkülözhet. Keresték a megoldást és most a
helyzet ugy áll, hogy vagy hoznak kisegítő zené
lőket.
k. s.
szeket Budapestről és a hangverseny megmarad
* A Stefánia Szövetség jótékonycélu hang- az eredetileg tervezett helyen és időben, vagy
versenye pénteken, 27-én Székelyhídi Ferenc ének- vissza kell a hangverseny idejét tólni este 9 óráról
művész, Szegheő János zongoraművész és a délután 6 órára és ekkor esetleg a hangverseny
filharmonikus zenekar közemüködésével. Jegyek színhelye is megváltozik, ugy hogy nem a moziHarmóniánál.
ban, hanem a Tiszában lesz. A Filharmónia vezetősége ma táviratilag fordult a m. kir. Opera* A kém. Bernstein izgalmas drámáinak és Bataille
házhoz és a zenekakadémiához kisegítő zenészetársadalmi problémáinak iskolája A kém idegfeszítő
témája. A házasélet tragikus súrlódásai, a kellő időben
kért. Ha kap, akkor a hangverseny az eredetileg
jelentkező csábító itt nem a sablonos házasságtörési
tervezett műsor szerint a moziban tartatik meg.
háromszög receptjét mutatják, hanem az élet mélyséHa nem kaphat kisegítő zenészt, ugy bár ez a
ges megfigyelőjének érdekes jelenségeit. Az anyagi
közönség egy részének kényelmetlen, kénytelen
romlásba kergetett alezredes a hazaárulás kisértö relesz a délutáni órákban megtartani a hangversenyt.
mével viv küzdelmet és gyilkol. A megrendítő hely-

zetbe került férj igy kapja vissza elpártolt feleségét.
Ez a felvonást kitöltő iszonyú vívódás a Tolvaj hires
párjelenetéaek a mása, de még fokozottabb hatással.
Nagyszerű szerepeket játszanak Étsy, Baróthy, Oláh,
Herczeg és Harsányi. Az ezidei műsort Kistemaekers
irói kiválóságának értéke nagymértékben fogja emelni
ezzel az előadással.

* A Szeged Jegyirodája kívánatra hazaküldi
a megrendelt Jegyeket.
* Szerda délntán Marica g r ó f n é kerül szinre rendes esti helyárakkal.
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Tisza Lajos-köroton, 4 azobás modern átadó lakással, sok mellíkhelyiséfjgel 350
kiállítási darab, amen i l u M r t a & d ó . Forűsonn traktor, rtkai ekával, teljasan
uj, felszereléssel 65 millióért U Í 7 R D M É I
Bástyn-mca Hl
könnyű feltételekkel meovehetí B I M C R P I C L (Kultúrpalotánál)

* A szinház valamennyi előadására l e g kényelmesebben a Szeged jegyirodájában szerezheti be jegyét, mert a jegyiroda lakására
küldi a jegyeket. Telefonszám 306.
* Hópehely. Lugosi—Bethlen operettje úgyszólván
már teljesen készen várja a bemutatót, amely tekintettel
a fővárosból érkező vendégekre, március 27-én, pénteken este 8 órakor kezdődik. A Hópehely uj irányt
szab a mai operettirodalomban a darab romantikus,
uj színpadi figurákkal é s érdeklődést keltő meséjével.
Egy szegény fiu történetét látjuk, amint szivében küzd
a hála é s a szülök iránti szeretet, d e a mindent le
győző szerelem hatalmába ejti őt is — é s amikor mindennel szakítani akar, kiderül, hogy az egész bonyodalmat két öreg bácsi okozta, akik azt akarták, hogy
a szerelem győzelme koronázza meg a házasságot.
Pompás slégerszámok sorakoznak egymásután. Az elsé
felvonásban a Hópehely-románc, a másodikban e csoda
nő, simmy-duett é s a gólyakvintett már a premier
előtt is népszerűek lesznek. Kovács Kató, Gábor Mara,
Egyed Lenke, Uti Giza, a férfiak közül a négy .Feri* :
Kristóf, Delly, Virágh é s Oláh viszik diadalra az újdonságot. Az előadást Rátkai Sándor rendezi Rajnai
Lóránt scenáriuma szerint, a táiicokat Delly é s Faludi
balletmester tanítják be, a zenekart pedig a szerző
Bethlen László vezényli.
* A harmadik bérletciklus március 30-án kezdődik.
A rendkívül mérsékelt bérletárak mindenkinek lehetővé
teszik az olcsó szinháibajárást, annál is inkább, mert
április 15-től a kedvezményes szelvény rendszert az
igazgatóság teljesen megszünteti. A künnlévő szelvények fenti keletig még érvényesíttetnek, azonban uj
szelvény már ma sem adatik ki. Az uj bérletárak 2J
előadásra a következők: Földszinti és I. emeleti páholy 2,800.0 0 korona, zsöllye é s körszék 1 — III. sor
680.' 00 koron.-!, kfirezék IV -VIII. sor 600/0'J korona,
körszék 1X-XII. sor íOj.OOO korona Bérelni a színházi irodában é s Ur György hir'apirónál lehet, aki ez
ügyben teljes felhatalmazást kapott.

KEDD E S T E :

A waterloói csata.
Komédia 3 felvonásban, irta: Lengyel Menybért.
Személyek:
Mister Oreen
— — — — — Virágh Ferenc
Rost, a felesége — — — Egyed Lenke
Rom^erger, a Viligfilm igazgatója— Berki József
Miilitta Marco, füniszinésznö — Baán Klári
Boleszlcvszky Boleslav, filmszínész Oláh Ferenc
Mister Red, a Red film Corporation
elr.öke
— — — —
Harsányi Miklós
Trurgdy — — — — — — — S « b ó István
Végh, filmrendező
— — — — HcíCzcg Vilmos
Hudac3ek, filmszínész
•
— — Folgá. Gyula
Kőnig, operatőr —
— — — Molnár Rezső
Az eUrrtfo fél 8 órakor kezdődik.

Rádió

ROVATVEZETŐ: 8 Z Ö L L Ó 8 KÁROLY.

Antenna 2000 évvel ezelőtt.
Ne méltóztassanak megijedni. A leghatározottabban állítjuk, hogy Augusztus császár korában
a legmerészebb jós sem merte volna megjövendölni azt, hogy alig két ezreddel később milyen
fontos jelentősége lesz ennek aszónak. Lelkiismeretünk legnagyobb nyugalmával kijelentjük, hogy
semmiféle összefüggésben nem volt ez a mai antennával. Nem volt sem szabad-, sem szoba- és
és különösen nem keretantenna. Egyáltaán nem
is volt antenna. De csak a tárgy. A szó az mát
igenis megvolt.
Horatiusnak egyik ódájából (I. 14.) tűnik ki,
hogy az Augusztus császár korában élö nagy római költő is használta már az antenna szót. A
tulajdonképeni jelentése: felfeszités. A római költők müveiben meglehetősen gyakran fordul elő,
később vitorlarudat jelentett. Ebben az értelemben a francia és angol nyelvbe nem ment át.
Valószínűleg az olaszból vette át a rádió irodalom, erre az olasz Marconi nagy hatással volt.
A mostani antennát az elmúlt évszázad végefelé,
vagy pedig a jelenlegi kezdete óta használják,
hogy hol és mikor legelőször, nem állanak biztos
adatok rendelkezésünkre.
Ismeretes az antenna szó az állatvilágban is
már régóta, ahol egyes hidegvérű állatok tapogató csápjainak nevét képezték ebből. Ez a kifejezés nagyon találó, annál is inkább, mert az
elektromos antenna tényleg egy végtelenül érzékeny tapogató csáp, amely kicsiny elektromos
energiára is reagál, amelyet semmiféle más érzékszervünkkel felfogni nem tudunk.
(Funk.)
Rádió — és a p o n t o s i d ő . Mig nálunk a
rádió a kormányzat jóvoltából még embrió korát
éli, addig külföldön a technika minden ágában
hasznosítják. Igy most az órások nyertek sokat a
rádió beállításával. Egy würtenbergi cég olyan
rádió-készüléket szerkesztett, amellyel naponta
kétszer felfogják a hamburgi csillagda által jelzett
pontos csillagászati időt. Ezzel Németországban
lehetővé válik minden órás részére, hogy pontos,
egységes idő alapján szabályozhatja óráit. A szerkezet előnye az is, hogy nem kell hozzá szabadantenna, hanem szoba-antenna segélyével működik.
(N. K.)
Rádió-hlrek a t e n g e r fenekéről. A „Magyar Rádió Újság" Philadelphiában egy elsülyedt
hajó kiemelésének alkalmával mikrofont szereltek
egy Johnson nevü búvár sisakjába s jelentéseit,
amelyeket a tenger fenekéről adott, a buvárhajón
levő adóállomás utján tettek hallhatóvá. A jelentések érthető érdeklődést keltettek, minthogy a búvár
a hajóroncsok között emberi csontvázat is talált
és lépésrő'-lépésre beszámolta látottakról.
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Tízparancsolat,
Férfi és női esöernyök
rendkívüli olcsó árakon legszebb kivitelben
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