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ZORO

f l f T legújabb
M & m J
filmje:

fl szerencsekerékazonkívül ff szalmaözvegyek"
1

h é t f ő n

Művésxet-r
flz Országos Kamara Színház heti műsora:

A. Budapest-Vidék birkozőverseny
a Bélmagyarország jegyIrodájában kaphatók.

Péntekén: Igazgyöngy (vigj. 3 felv.. Irta Fóthy
fános.) Mágori Mária utolsó fellépte.
Szombat: Az orvos dilemmára. (Komédia 5 felv.
Irta: G. B. Shaw. Ford. Hevesi Sándor.)
Vasárnap délután: Annuska (vigjáték. Irta: Gárlonyi.)
Vasárnap este: Doktor u r (bohózat. Irta: Molftár F, Szentiványi Béla első fellépte.)
.

Hamlel, tián királyfi,
vagy a lángész diadala mindenen.
(Az Országos Kamaraszínház harmadik estéje.)
I.

Mindén Különösebb díszlet nélkül és minden különösebb jelmez nélkül, csak a szöveg
lényegét adva, játszották csütörtök este, a szegedi színpadon először, a legnagyobb drámai
költő leghatalmasabb és legmélyebb alkotását. Most látszott csak egészen és igazán, hogy
milyen Őrök ez a tragédia és hogy milyen
módern. Néhol szinte megdöbbentően aktuális. Nem kéli itt semmi pompa, semmi cifra,
semmi zavaró külsőség: a költő a fontos, az
ő szava a döntő, az ő varázsát semmi színházi
ezermesterkedés és bűbájolás sem tudja fölülmúlni vagy csak megközelíteni is. Minden
uj színpadi író csak a kisöccse neki. Mint
Petőfi mondja, az ő királyi lakomája után
csak mórzsák maradtak a többieknek. Hamletje pedig: mintha lelkünk tükrébe néznénk.
Minden mai ember vágya, vívódása, kétsége és
csálódása mégleli bénné a maga hangját és éz
a hang tóvább remeg, zokog, ujjóng, harsog az
örökkévalóságba,
rt
•Ki Országos

Kamaraszínház

előadása

és kedden a Korzó Moziban.

pá-

ratlan és felejthetetlen emberi élmény vólt.
Egyszerre eltűnt tér és idő, a sors élt és robogott, sodorta magával a hallgatóságot. Ez
¡a puritán előadás nagy és maradandó diadala a rendező Alapi Nándornak és az egész
megértő, hűséges és buzgó kamaratársulatnak. Alapi, mint Hamlet külön tanulmányt
érdemelne: rendkívül intelligens, egyszerűségében is monumentális, teljesen meggyőző.
De a többi szereplő is ereje és tudása lég javát
mutatta, sehol semmi zökkenő, semmi kirívó.
Becsületes színjátszás ez a szó legjobb értelmében. Mégis ki kell emelnünk Mágóri Mária
mélyen megindító és megrendítő szépségű alakítását, aki Ofélia szerepében különösen a
megőrülés kórképét ábrázolta mesteri tökéletességgel. Nagy siker volt, teljes győzelem.
A németek ezt ugy hívják: Bombenerfolg. A
játék előtt Juhász Gyula mutatott rá a csütörtöki színházi kísérlet komolyságára és jelentőségére.
( j . gg.)
A Kamara Színház Mrei.
Mágori Mária Fóthy János vígjátékában, az
Igatgyöngy-bén búcsúzik pénteken este közönségünktől Kassára váló távozása előtt,

Nyilííér.

„ Szalmaözvegy

gyárosnál

SZEGED

Telefon 469.

Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva,
szőlőkötöző fonalak és háló
ш
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eK" s ha még el-

áruljuk, hogy ugyanakkor Zoro és Haru
egv még budapesti megjelents előtti filmje a
„Szerencsekerék"
is műsoron
van, igaián el lehet szenvedni égy kis sze•
kataráí az asszonyoktól.
Tehát ett les'ünk mindnyájan a Korzóban. A

Szalmaözvegyek
és Zoro Huru.
Faragó

Jenöné

a maga és B é l a

íia nevében fájdalomtól lesújtva tudatja, hogy
a szeretett jó fér] és apa

Faragó

Jenő

július 27 én 49 évea korában elhunyt.
Drága halottunk fölül maradványait julius
29-én délután 4 órakor ki Férjük a Pásztor
ucca 46. szám alatti gyássházból végaB ayugvóhelyére a szegedi zsidó temetőbe.

Nyugodjékbékében

t

ANDRÁSSY

A nagyobb
mai

leadóállomásaié
műsora.

Budapest 555.6. 9.30, 12 és 15: Hirek', közgazdaság, élelmiszerárak. 17: Magyar költők remekeiből
szaval Kabók Győző. 17.45: Kovács Andor humoros délutánja, K. Balogh Böske közreműködésével. 19: Dankó Pista-est. Közreműködnek: Papp
János, Kabók Győző és Kurina Simi és cigányzenekara, 21: A Margitszigeti Szimfonikus Zenekár hangversenye. 22.15: Jazzband. — Berlin 483.9,
566. 15^30: Asszonyi kérdések, asszoüyi góndók.
17: Emil Roosz zenekarának hangvérsenye. 20.30:
A berlini szimfónikus zenekar hangversenye. —
Frankfurt 428.6. 12: Harangjáték. 20: Hollandi
népdal-est, hangverseny, utána szórakoztató zene,
— Langenberg 468.8. 20.45: Bomain Bolland: »Játék a halálról és szerélemről.« Az előadás után
hangverseny. — Lelpzlg 365.8, Dresden 275.2.16.30:
Délutáni hangverseny. 18: Tőzsdei hirek. 20.15:
Hangverseny. 22: Friss hirek. 22.15: Közgazdasági
előadás. — München 535.7. Nürnberg 303. 16;
A házizenekar hangversenye. 19.45: Párisi képek.
20.30: Katonazenekari hangverseny. —• Nápoly.
3335. 21: Guidő Lacétti »Hoffmann« cimü operájának közvetítése. — Prága 348.9. 20: Hangverseny. Gordonka-szóló, zenekari kísérettel. Leó és
és Chopin müvei. 21: Irodalmi félóra. 22.20: Gramofonhangverseny. — Róma 449. 17.45: Hangversenyátvitel a sCasine delle Rosec-ből. 21.10: Zenekari hangverseny. 23.25: Legújabb hirek, —
Wien 5Í7.2, 577. 11: Délelőtti hangverseny. 16.15:
Délutáni hangverseny M. Bíró énekesnő fellépté*
vei, 19: Sportelőadás. 20Ms A bécsi szimfonikus
zenekar hangversenye,

Cselik János cipőraktárát
augusztus 1-én a Hefor*
mátus~palotába helyezi át.
UTI
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művészeinek vendégjátéka julius 29 én és 30-án a
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öaibuKát
Halász

Anna

Попа
Kőváry

Kezdete este fél 9 órakor!

litsiák •
y Gyula
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• Heltai Undor
3. Dalok, gitárkiséreite). Ének i -. Heltai Undor
4. Interjú. Köráry tréfája Bársony
Istvánnal
5. Sangooob.
Énekli: Halász Anna
6. Mozibiradó
Kőváry
Gyulával
7.Lóvásár. Paraszt komédia. Irta: Török Rezső.
Játszák r

Lajkó Pista

Rossnbergur.

Bársony

Haibukát

Kőváry

István

Ilona

Gyula

. . . . Heltai Andor

Szünet
Jegyek

elővételben

István

Helíal
^

Kez<Jete

{é, 9

Andor
órakor!

M U s o r :
Gyula
8. Tavasz Pesterzsébeten. Vígjáték. Irta: Törölt Rezső.

K ö v d r

Sára, a felesége . . . .

Bársony
Gyula

felléptével.
3 órás kacagás. - He'várak P. 120 - 3 50 ig.

1. Bevezető konferaníz. Elmondja iKövúry
2.Napi hírek. Irta: Bus Fekete Lftszb

Caorrantő J á n o s . . . .

VARGA MIHÁLY
А
г
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M a á i ú

Miután a városbán az a hir járja, hogy
a Fox gxár hitfőn és kedden állítólag le
akarja leplezni a szalmaözvegy férjeket a
a Konö Mozi előadásain, kijelentjük, hogy
a Fox gyár vlgjdtikiröja igenis föl ismeri
a szalmaözvegyük minden turpisságát, amelyet egy rendkívül ötletes vígját*k keretiben
tényleg bemutat hitfőn is kedden a Konö
Moziban.
Hogy ez leleplezés lesz e vagy sem, majd
eldöntik az asszonyok.
Egyelőre csak annyit mondunk, hogy nem
kell megijedni a férjeknek rendkívül szeíle
mes, nagyon ötletes épkézláb egy vígjáték a

Horváth

Jánof,

Játszik:
villany-

kocsi vezető . . . .

Bársony

István

. Kőváry

Gyula

Házmesterné . . . . . Datbukát
Annus . . . . . . . Halász Anna
' Cibuii .
Heltai Andor
Történik manapság vasa nap oéielótt

1 Konferál

Ilona

10. Hogy készfii a dráma. — Komédia dtl Artt
JHszák:

Valbukáf

Kőváry

Ilona,

Gyula.

Bársony

István,

Halász Anna, Heltai Andor

11. Akiuáis atróíak. É n e k l i ; Heltai Andor
12 Brazíliai ültetvényes. Tréh. Ir ak: B ¡¡-eífy István í
Vídnay lísztó.
Játszák: Kőváry
Gyula,

Heltai Andor. B á r s o n y >r*ván. Halász Sooa

a Széchenyi

Ноя! pénstáráncr
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