
D E L M A Q Y A R O R S Z A Q 1916 február 20 

Az ALEXANDRA jövő heti előadásaira jegyelőjegyzéseket elfogad 
a Délmagyarország jegyirodája, Dugonics tér 11. (Telefon 3-06.) 

— A Zsidó Nőegylet táncrevöiének főpró-
bája. Stumbat este tartja meg a Zsidó Nőegylet 
idei legnagyobb táncestéiyét, amelynek meghívott 
vendégek jelenlétében rendezett főpróbája előre-
vetette a siker érdekében harcba vitt sok ötlet, 
izlés és tehetség fényét. A rendezés, a kosztömök, 
a szebbnél-szebb táncok és last but not least a 
szebbnél-szebb asszonyok és leányok maradandó 
emlékű élményt fognak nyújtani a táncrevü nézői-
nek. Régen volt Szegeden ehhez a táncrevühöz 
hasonló kedves, bájos mulatság, szivviditő látvány. 
A kellem ős finom grácia, a pajkos jókedv és a 
nehéz levegőjű szenvedély, minden alakot, formát 
kap a felvonultatott táncok rendkivül ügyes sze-
replőiben, akik közül bizonyára nem egy viszi 
majd el a teljes siker pálmáját. A táncok leg-
nagyobbrészének szcenirozása, mimikai rcegjátszása 
is feltűnést keltett és minden okunk megvan arra, 
bogy a legnagyobb sikert jósoljuk meg. Az egyes 
jelenelekben a város közismert asszonyai és ieányai 
vesznek részt, de szerepel Kállay Lilly Dalcrose-
tanárnő is növendékeivel. Szegedi vonatkozásaiért 
feljegyezzük sorrendben, melyek voltak azok a 
táncos, amelyek már a főpróba közönségét is a 
leglelkesebb tapsokra hangolták. A görög tánckép: 
Tansslg Elli és Wiesner Manci kedves mutatványa. 
A középkori tánc Schwartz Zsófi és Somlyódi Ferenc 
bájos, pajkos táncjelenete. Elragadó volt beállításával 
és gráciájával a menuette, amelyet Szabó Béláné, 
Egán Ernőné, Seltmann Imréné, Singer Istvánaé 
»»3 Baraes Marcellné lejtettek. A gavotleban Vas 
Ha, Újhelyi József, Réti Juci, Fischer Endre, Weiss 
Klári, Székely Ferenc, Hesser Teca, Szántó Gá-
bor produkcióját tapsolták meg és rendkivül fesiöi, 
humorisítifcus és ügyes volt Bauer Piroska, Franki 
Lily, Réti Juci, Franki Magda groteszk polkája. 
A tetszés moraja zúgta körül Weiss Ágnes és 
Taussig Elly lehelletfinom mazurját. Szép emlé-
kek rozsafelhőjeként jelent meg a színpadon a 
régi boston, dr. Egán Ernőné es Somlyódi Ferenc 
tánca és nagy tetszés kisérte az egyik legötlete-
sebb produkciót, dr. Bach Imréné és Fischer Klári 
cake- walkeját. Nem kisebb hatása volt az argen-
tiniai tangónak, amelyet dr. Bach Imréné és dr. 
Faragó Imre kész szinészverve-vei táncoltak és ját-
szónak végig. Mutatós és szép képet nyújtottak az 
aratólányok: Holló Lilly. Bloch Maca, Vas Ila, 
Réti Juci, Franki Lilly, Pollák Lilly, Wiesner Manci. 
Már u főpróbán is nagy hatást elért revü rende-
zéseért Bedö Imrénél illeti a pálma. Sikerét bizo-
nyára növelni fogja a főpróbá is elhangzott ked-
ves konferanszával. 

x TeatAncdéintin lesz vasárnap a Tisia-
szálió emeieti termében. Kezdete délután 5 óra-
kor. Jazx-Band. 

x Ká l l ay Li l ly budapesti fáncmüvésznö, 
aki Páiisban végezte tanulmányait és a helieraui 
Dalcrose tanfolyam tanárnője volt, vasárnap dél-
után a Kass Reunion keretében fellép és nö-
vendékeivel morgás művészetet, Dalcrose tánc-
produkciókat mutat be művészi műsorral. 
Ezenkívül tánc-rulett, sorsolás. Divatbemutató. 
Tekintettel az óriási érdeklődésre, a vasárnapi 
Reuniont, amely 5 óraior kezdődik, az emeleli 
nagyteremben tartjuk meg. Asztairendelés dél-
után 4-ig. Károlyi Á'pád zenekara játszik. 
BelépCdij nincs. 

— Gaál Gaazton afférja egy kereskedő-
vel. Budapestről jelentik: A villamoson G a á l 
Gaszton nemzetgyűlési képviselőnek kínos 
afférja volt G r o s s m a n n Vilmos kereskedő segéd 
del. Grossmann nagy Cíomsgtai akart leszállni 
a villamosról és nekiment Gaál Gaszlonna*. 
Gaal Gaszton erre rászólt. A szóváltás egyre 
heveneOb let>, ugy hogy Gaál Gtszlon Gtoss-
mannt pofonvágta. Erié Grossmann visszatá 
madt. A zajra előkerülő rendőr, mindkettőjükéi 
leigazoltatta és jeleintést is tett kisebb uccai 
botrány okozása cimén. 

z Jómlnőségfl here, széna éa szalma 
minden mennyiségben kapha ó a Damjanich 
uccai szénalelepen. Telefon 3—35. 

— Betörés. Péntekre virradó éjszaka ismeretlen 
tetteseK betörtek Schwartz E. és Fiai cég Révai ucca 
8. számú házban lévő pincéjébe és onnan t5bb zsak 
paprikát vittek el. A rendőrség megindította a nyo-
mozást. 

z Fehér éa atjour hímzésre a varrógépen 
teljesen ingyen tanítja meg vevőit a S i n g e r 
v a r r ó g é p részv.-tdrs. Szeged, Kárász ucca 1. 

— Bál ntán. Még a iarsang alatt történt, az egyik 
•agyén fényes és nagyon előkelő bál után. Két fiatal-
ember a Tisza nagytermében összeszólalkozott — egy 
„lekérés* körül. Eleinte csak kedélyes hangulatban folyt 
a diskurzus, hiszen a két fiatalember régi és jóbarát 
volt. Később azonban a bál hevében elkomolyodtak, 
segédek jelentek meg — és néhány nappal ezelóu 
P. Endre és Sz. Gdbor kardpárbajt vívtak. A felek 
gen hevesen csaptak össze, de sebesf ís nem történt. 

A szinhá* heti műsora: 
Szombaton délután ifjúsági előadás: A szerelem és a 

halál játéka. 
Szombaton este: A madarász. Bérlet A. 15. 
Vasárnap délután mérsékelt hclyárakkal: Egy éj Ve-

lencében. 
Vasárnap este: A madarász. Bérletszünet. 
Hétfőn: A hid. Bérletszünet 
Kedden: Farsangi lakodalom. Bérletszünet. 
Szerdán: Mienk az éjszaka. Bér'et A. 16. Premier. 
Csütörtökön délután recduivül mérsékelt helyárak-

kal: Marika. 
Csütörtökön este: Mienk az éjszaka. Bérlet B. 16. 
Pénteken: Alexandra. Bérlet B. >7. Premier. 
Szombaton aeiután ifjúsági előadás: Annabál. 
Szombaton esle: Alexandra. Bérlet A. 17. 
Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: A madarász. 
Vasárnap és a következő napokon minden este: 

Alexandra. Bérletszünet 

Színházjegyét a DELMAQYARORSZAQ Jegy 
irodájában telefonon is megrendelheti. (Tek:-
fonszám 306). 

Kube l i k hangversenye. 

Kár, százszorosan kár, ha egy művész, akit 
az ifjúság idején és a férfikor delelőjén hir, 
dicsőség és nyert csaták sorozata, kit ért, nem 
ismerve fel őszbe hajló korának már csak 
parázsló képességeit, ki ép ismét , a porondra. 
Kubetíkot tizenöt év előtt mint a legnagyobb 
művészek egyikéi ünnepelték, nevét együtt em 
legettők Paganiniével és legendák nőttek cso 
dálatos művészetéről. Ezek a mesék, amiket 
nemzedékek átvettek, továbbviliek, áhítattal 
övezték az Adriai tenger partján emelkedő hó 
fehér palotát, Kubelik vili-ját. Az elvonultság 
nem feledtette el nevét. Ellenkezőleg, minden 
kicsi hir, amely elhagyta Kubelik magányát, 
szárnyat kapott és repült Európa minden zu-
gába. Milyen nagy örömet keltett tehát, amikor 
a mirtusztól övezett nagy művész ismét elindult 
világhódi ó u jára. Csakhogy a nagy öröm nyo 
mán nagy csalűdás járt. A hatalmas erejű sas a 
közelben tépett szárnyú, fáradt vándormadár let'. 

Kubelik játéka régi fények, grandiózus tech-
nikák és finom hegedűseinek roncsait úsztatta 
a vonójából révedesve elő.örő hanghullámokon. 
Ideges vonókezelése sokszor bizonytalanul bice-
gett a lazuló búrokon és minden erőfeszítésre 
szüksége volt, hogy a belső fájdíJmát nyugodt 
pózzal leplezze. Csak részvét illéife meg, nem 
bírálat, mert Kubelikben a lelke mélyén még 
az igazi mivíix lakik, aki érez, akinek ma 
jelene és jösője a muzsika és aki nemsokára 
— mart ez be fog következni — könnyezve 
fog elbucsmni Kubeliktöl, a virtuóztól. Kár 
százszorosan kár, hogy lejött az ő tengerparti 
Párnmzusiról . 

Műsorán első számként saját szerzeményű 
Hegedűversenye szerepelt. Klasszicizáló munks, 
amely a részletezésben merül ki, nem nélkülözi 
az érzésbeli mélységet, még sem tud rokon-
kapcsolatot találni teljes énfinkkel, meri daliam 
kitalálásai nem elég beszé'öerejüek, terjengő-
sek, habár különösen az Allsgío vivő-nak M-
épi és? érdekes éí komoly lanutmanvokra val'. 
Paganini: D-dur hegedűversenyé), Beethevsn: 
G-dur Románcát, Bach: P/aeládiumá', Satut 
Saens: Havanaiset Rondó Cípricciüső* ját-
szotta élénk tetszés és sok laps meülelt. 

A zonforakúérelet Hajek E mii áiís el izlé 
sesen. A B városi Mozi, amely rossz ak».usz 
tikájánái fogva suhaseui bixonjult jó koncert-
helyiségnek, ezúttal a látogaíotlslgnxk impoíáns 
képéi nyujioita. Zsúfolásig megtöltötte a h^aí-

mas nézőteret a közönség, nemcsak a koncert-
bsbilűék, hanem azok is, akiket ecy nagy 
név felragyogása csalt el a hangversenyre. 
Mennyire liábrándu hatlak abból a hitből, hogy 
csak évtizedes márkák nyújthatnak felemelő 
KIüvészi élményt. Elgondoljuk, hány igazi fiatal 
nigyság játszott már az idín is a szegedi 
pódiumokon gyér, majdnem üres nézőtér előtt, 

A mai tapasztalatokkal kapcsolatban nem 
hallgathatunk el egy megjegyzést: A zene-
művészet talán mégsem tekinthető bálnak, ahol 
előkelő dolog minél későbben megjelenni és 
zajongani. " i, v. 

* A madarász. Régi és kedves, emlékes muzsikák 
csendültek tel ma este a színházban. A lassan 
gyülekező és lassan megtelő nézőtér örömmel és 
szinte felocsúdva hallgatta ezeket a régi akkordo-
kat, amelyek csak pihentek eddig, de nem poro-
sodtak. Ha talán olykor olykor cinikus mosolyt is 
huz az ajkakra a régi naiv humor a mai jazz-
bandos és tragikus, megbomlott világban, A ma-
darász ma is előkelő helyet foglal el abban a 
sorban, ahol Oifenbach, Mérvé, Plarquette és & 
többiek operettel állanak egymás mel.etí. Hang-
súlyozni kell itt ezekben a sorokban, hogy a mu-
zsika hatott üdén, frissen és kedvesen, — mert az 
előadás nem egészen igy. Valahogy EZ egység 
nem halott, talán a készültség, a kedv, vagy nem 
tudni mi. A tempó kissé elvontatódott és kissé 
eltávolodott a régi hagyományoktól. Ez azonban 
csak az összességre, az előadásra áll, mert a sze-
replők némelyike kedvesen állotta meg helyét, 
Trillap Ilonka — nem tudni miért — hirtelen át-
vette a visszavonuló Kolbay szerepét és sokszor 
nagy hősiességgel kellett küzdenie. E szerepben 
nemcsak a kedvesség a tényező, de más is, több 
is. Szász Edith hangja itt is jól érvényesült, holott 
nem egészen jól feküdt neki a fenséges kisasszony 
szerepe. Várhalmi Irén sok temperamentummal, sok 
bájossággal alakította Szaniszlót lámpaláz nélkül 
és igyekezett magát beletalálni a nadrágba. Feny-
ves ismét daliás volt, ismét sok tapsot kapott és 
kedvesen vidám volt a sokoldalú Bilicsi. Szent-
iványi megtalálta a hangot, a maszkot és az ala-
kot, holott ő más terrénumokra készült és indult. 
A kar megtalálta a zenekart és a muzsika még a 
zenekarban is szépen csendült. (v.) 

Telefonon megrendelt színházjegyeket (te-* 
lefon szám 306) kiváíiatra hazaküldi a DÉL-
MAGYARORSZÁG jegyirodája. 

O R A J A V I T A S O K A T 
E K K E H J Ó Z S E F 

órás és ékszerész R é s z i t Szeged, Iskola ucca 3 347 

Nem kell Párnba utaznia, mert 

Ía c n s i r t o D E P H R I S világhírű reviijét, a • 

B O R ] O Q R P Á R I S - T I 
megláthatja a Belvárosi Moziban. 

SÁL I RUHÁKHOZ 
csipkék, szallagok, gyöngyök stb. 

minden kivitelben, óriási választékban 

Pollák Test véreknél 
Csekonics ucca és Széchenyi tér. 176 

o Tc^i!fj*abXi Xpirbú kLodlciimkoei.dI.de*-
te lyemkalupok nagy választékban, rendkivül olcsó árkán 
kaphatók. Modellek után alakításokat is vállalok. 
Menyh á r t n é kalapszalonja, Batihányl ucca 2. MliMl 

Kárász ucca 14. Karásx ucca 14. 
V . 

Ékizer- és óraujdonságaim megórkazísk. * Óriási választék. 

fí legkémielmesebb fizetés! feltételek 
Csakis első minőségű árut tartok raktáromon. 

F i s e h e r J ó z s e f 
ó r á s é « 

é k s z e r é s z Telefon: 1 5 - 3 S . 
N H Q T Ó R A - ÉS É K S Z C R j a V I T Ó N Ü t l E l i V . 170 


