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Rfldlé
A szegedi zongoraöíös hangversenye
A zongoraölüs-társaság, amely ebben az évben
alakult és szép teljesítményei révén máris igen
nagy népszerűségre tett szert, kedden tartotta e
szezonban utolsó hangversenyét. Minden kultur'-Ikesedést, szeretetet cs támogatást megérdemel
a néhány önzetlen muzsikus, aki fáradságot,
munkát nem ismerve, a zeneélet elmélyítéséért megteremtette a kamarazeue-kultuszt és azzal együtt a
tiszta, intim, l'art pour Tart muzsikálást Szegeden.
Azzal tisztában kell lenni, hogy triókkal, kvartettekkel nem lehet olyan közönségsikert elérni,
mint cnek-, hegedű- vagy zongorakoncertekkel
A kvartettekben, általában a kamarazenében kulisza és látványosságnélküli abszolút muzsika van,
amelyhez le kell szállni, bele kell mélyedni, de
amely nagy gyönyörűséget szerez a hozzáértőknek.
A kamarazene-társaság alakitja tneg az igazi zeneórtők meleg és szoros kapcsolatát és a zongoraötös
hangverseny cin lassankint ki is alakult a rajongók
.-i-nei köre. Csakhogy ez a kör igen kicsiny és
•ehogyau sincsen arányban a város méreteivel,
igényeivel, sőt megkockáztathatjuk azt a kijelentést
is, hogy sehogyan sem födi a köteles művészetpártolást, amelyre igényt tarthat az u j alakulat.
A zeneélet is csak ott ereszthet mély gyökeret,
ahol jó talajra talál és abból még sose terebélyesedett ki művészi kultura, hogy csak hangoztattak
s-^flkségességét. Az uj zenei hajtásnak ápolásra,
biztatásra, simogatásra, szeretetre van szüksége.
V közönség kitartó barátsága nélkül a zongoraötős
is cl fogja veszíteni lelkesedését és akkor ismét
rgy meghalt reménységgel többet parentálhatunk
el- a művészi élet hőseinek karcmezcjén.
A zongoraötös utolsó hangversenyén nagyon szép
produkciót nyújtott és elsőrendű műsort állított
össze, finom izlűsro és műveltségre valló számokból. GoldmarU:
Suitet, amelyet Belle és Kollár
adtak elő és amelynek különösen első tételében
volt élvezetes Belle játéka. Utána
Ilaluorsennek,
a norvég komponistának friss hangulatu, hegcilüro és mély hegedűre irt Passaeagliáját, amelyet Erdélyi és Peréwji játszottak nagy tetszés mellett Schubert Forellcn kvintettjének minden tétele
kereken kidolgozott jó munka volt. Erdélyi mint
első hegedűs, kellemes tónusával szépen megállta a helyét, csak bátrabban kell játszania.
Kollár Pál ismét brillírozott ugy egyéni zongorajátékával, mint kitűnő dirigensi talentumával,
^mellyel formát, szint, tempót vitt mindenüvé,
:ihol közreműködött Jól játszottak a kvintettben
Bieiil helyett beugrott Szarka László gordonkán és Rittcr Ferenc nagybőgőn. A közönség forrón ünnepelte a kamarazenészeket.
A taps és elismerés remélhetőleg jó útravaló
lesz á jövő évre és meg fogja kétszerezni a zongoraötős ambicíójút és megkezdett munkáját
l v. ,

A színházi Iroda híreiv
A tábornok szegedi sikere* Ma este ismét műsorára tűzte a színház Zilahy Lajos legújabb
remekművét, A tábornokot, melynek szegedi előadásai országos feltűnést keltettek. A pompás előadás, a ragyogó szereposztás és a páratlanul eredeti és ötletes kiállítás a biztosítékai annak, hogy
\ tábornok további előadásai is telt házak mellett fognak lezajlani.
Csütörtök délután rendkívül mérsékelt heiyárakfcah Az utolsó Vcrebély lány.
Carmen. Bizet világhírű operája csütörtökön este
van műsoron Gaisler Lola, Szász Edith, Szórád,
Bihari, Arany, Veszély, Keleti Erzsi, Eniyci, Fodor és Csonkával a főszerepekben.
Párisi divat« A színház legutolsó opercttslágere
ezen a héten pénteken és vasárnap este kerül
színre a premier elsőrendű szereposztásában.
Színház. Molnár Ferenc három egy fel vonás osa
szombaton premierbérletben és héttőn A. bérletben kerül színre.
Szombaton délután Ifjúsági előadás: Holfmann
meséi.
Vasűrnap délután mérsékelt helyárakkal: Eltörött o hegedűm.
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Színmű három felvonásban. irta: Zilahy Lajosa
Szem é l y ek:

Budapest. 9.15: A Temesváry—Kerpely—PolgárBr. Szikszay altábornagy— - Tarnay Ernő
trió hangversenye. 16.10: Az Országos Magyar
A grófnő
— — — —Komjáthy Máriai
Cserkész Szövetség előadása: Faragó Ede, orsz.
Judit
— — — — -- Pártos Klári
vezetőtiszt: »Cserkészélet nyáron.« 16.45: Pontos
Valentin
— — —. -- Kormos Margit
időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés, hirek. 17.10:
Dr. Lausch' főorvos — — -- Herczeg Vilmo*
Dr. Zeller Tibor természettudományi előadása:
Dr. Korponaí tanársegéd— -- Nagy György
»A hó, jég és a gleccserek világa.« 17.30: A m .kir.
Pásztorné
— — — — -- UU Giza
Operaház tagjaiból alakult zenekar hangversenye.
Márkus hadnagy — — — -- Szilassy Gyulj^
Hordóssy kapitány —• — -- Oláh Fcrenc
Vezényel Berg Ottó karnagy. 18.45: Rádió amatőrMez, tisztiszolga
— — -- Veszely Pál
posta. 19.35: Olasz nyelvoktatás. (Gallerani BoSzékely László főhadnagy -- Kovács Károly
naventura.) 20.10: Wencell Béla, a m. kir. OperaKeresztes főhadnagy
— -- Fodor Emil
ház művészének operaestje. Zongorán kísér Berg
Sarkadi hadnagy
— — -- Sümegi ödón
Ottó. 20.45: Pontos időjelzés, hirck. 21: EgyfelvoSchulet: kapitány
— — •- Rónai Béla
násosak és dalok. Rendezi: Hegedűs Tibor, a
őrmester
— — — »- Szilassy Aladál
Vígszínház rendezője. A dalokat Polgár Tibor (zonMűtősnő
— — — — -- Ilcrczeg Vilmosní
gora) és Kurina Simi cigányzenekara kíséri. 1.
-• Rónai Iraro
Késmárki, műtős
— — >
- Varga Teréz
»Visoki uram szerencséje.« Kis jelenet Irta: Orbók
Zászlóalj parancsnok
— -- Marinkovics
Attila. 2. Énekszámok. Előadja: Weigand Tibor.
Altiszt
— — — — -- Kovács Árpád
3. »A narancs.« Parasztkomédia. Irta: Török Rezső. 4. Énekszámok. Előadják: Zilahy Irén és
Weigand Tibor. 5. »Tik-tak.< Tréfa. Irta: Harsányi
Mély fálda'ommal tudatluk. KaktiSZl Ferenc,
Zsolt. 6. »A kapukulcs.« Kis operett. Irta: HarMária. IfilJOS
GÉT3, valamint a kiterterfi
sányi Zsolt. Zenéjét szerezte Vince Zsigmond. A
rokonság nejében, hooy szereti édesanván
zongoránál Polgár Tibor ül. — Barcelona. 13.30:
ön. Kakaszí Ferencié $z. Ksfcuszi Éva
Rádió-trió. 14.10: Rádió-trió, részletek a Carmenbői. Egy perzsa vásár, stb. 17.30: Rádió-sestett.
folyó h<s 4
délu'án 3 óraVor rövid betegség után 68 éves borában elhunyt.
20.10: A házizenekar hangversenye. 22: Zenekari
Drága halottunk fö'dt maradványait folyé
hangverseny. — Bécs. 11: Délelőtti hangverseny.
hó 6-én délulán 3 óraVor fogluV n Táoét ucca
16: Délutáni hangverseny. 21: H. Hoffmannsthal:
22. sz*mu ovászhézbM a felsővárosi Gyevi
>Dcr Tor und der Tod« színmüvének előadása. —
(emelőbe ö'ök nyugatomra helyezni.
Berlin. 11: Gramofonhangverseny. 15.30: A ma
Az engesztelő szentmise 6-én reggel 7 óranői problémái. 20: Magyar zene. — Bern. 12.50:
kor a felsővárosi temntomban lesz.
Gramofonhangverseny. 10: Zenekari hangverseny.
EmléltB BriHtfcé éta! fog №5«Un&.
17: Szórakoztató zene. 20: Hangversenyközvetités
Baselből. 21.05: Zenekari hangverseny. 22: Szórakoztató zene. — 5. G- B. Daventry Experimental.
15: A rendőrzenekar liangverscnye. 18.30: Tánczene-közvetítés. 18.30: Könnyű zene. 21: Katona- ugy illatánál, mint boraxtartalmánál fogva Látttnő hatású.
zene. Evelyn Arden (szoprán) közreműködésével.
Csak zárt üvegekben kapható a
22
22.15: Tánczene. — Frankfurt. 13.15: GramofonSzent K ö I í u s
gyógyszertárbanJ
zene. 16.35: Délutáni hangverseny. Orosz zene. 20:
Kis Üveg Ara 1-2O. n a g y Uvcg ó r a 2 . 4 0
Aria- és duett-est. — Genova. 1225: Déli hangverseny. 20.45: Suppe »Boccaccio« cimü operettjének közvetítése. — Hamburg. 11: Gramofonhangverseny. 16.30: Elfelejtett operák népszerű nyiTisztelettel ériesitem az !. t fogyasztó és visézló
tányai. 18: Szórakoztató zene. — Kaltowitz. 16:
közönséget, hogy
Gramofonhangverseny. 17.55: Délutáni IiangverMérey ucca 6/a sz. eűatl
seny. 20.30: Esti hangverseny. 22.30: Tánczene. —
ívott Muladi üzlet mellett)
Koppenhága. 15.30: Délutáni hangverseny. 21: ZonuS
fűszerés cssniegsüzletet nyitottam.
gorahangverseny.
22: Modern opercttzeue. —
R»ktA on tartok él'andóan friss líszlekel, őrleKrakkó. 17.55: Hangverseny közvetítése Varsóból.
ményekéi és csemegeftrukal. A megrendeléseket
20.30: Hangversenyközvetités Kattowitzból. '22.30:
hazaszállítom
Esti könnyű zene. — Kőin. 12.10: Gramofonzene.
Tegyen egy próbavásárlás!!
Tisztelettel
13.05: Délutáni hangverseny. 20: Zenekari hangFodor János
verseny. 23: Tánczene. — Lausanne. 13.02: Gra645
főszer- cs terménykereskedő.
mofonhangverseny. 15.40: Szórakoztató zene. 20:
Hangverseny közvetítése Baselből. — 2. L. O.
o rizling
t* 1-JO
ó czcijó
P 1-30
London. 5xx. DaTentry. 11: Gramofonzene. 12:
Déli hangverseny. 13: A frascati zenekar hangverpecsenye «> bufel'ás
senye. 15.45: Könnyű klasszikus hangverseny. 18.45:
borok és pezsgíik
Mozart-szonáták. 19.45: Orgonahangverseny a liverborkereskedőnél, Tisza Lajosi
pooli katedrálisból. 20.10: Puccini: »Madame Butkötut 43. Telofon 5—14. a»'
terfly« cimü operájának II. felvonása. 21.35:
»Squirrel's Cage« zenés reTü. 22: Tánczene közvetítése. — Milánó. 11.15: Gramofonzene. 12.30:
Déli hangverseny. 15.30: Rádió-kvintett
20.30:
Könnyű zene. 21.05: Egy vígjáték közvetítése. 21.45:
Rádió-kvintett. — München. 12.55: Déli hangverseny. 13: Szórakoztató zeno. 19.30: Citerahangverscny_ 20: Oscar Strauss »Der letzte Walzer« cimü
operettjének előadása. 22.45: Zenekari hangverseny. — Nápoly. 17: V. D'Evoli (szoprán) hangvera cég Kronach-I (Bajorország) müveiből
senye. 21.02: Zenekari hangverseny. Utána: Nino
Berrini' »11 Pocta E La Sígnorina« cimü hároma Roscntbal-cég fsgrégiöh gyárlefévei
felvonásos vígjátékának közvetítése. — Oslo. 20:
Rádlőzcnekarí hangverseny. 22: Tánczena —
Prága. 11.15: Gramofonzene. 12.30: Déli zenekari
hangverseny. 19: Ünnepély közvetítése a prágai
Nemzeti Színházból Massaryk elnök születésnapja
előestéjen. — Róma. 15: Rádió-trió. 17.30: Szórakoztató zene. 20.45: Egy opera közvetítése a Stúdióból. — Stockholm. 17: Gramofonzene. 18.30:
Délután zene. 17.45: Dalest 21.10: Népszerű rádióest. 22.10: Tánczene. — Stuttgart. 10.30: Gramofonzene. 12: Térzene. 19.15: Délutáni hangverseny.
... . . .
— Varsó. 15.50: Gramofonhangverseny. 17.55: Hangverseny Ottorini Respighí müveiből. 20.10: KamaraÉtkező», kávés- és feáskészlefek, valamint
zenehangverseny. 22.30: Könuyü zene. — Zágráb.
szép és kedves ajándéktárgyak
13.15: Gramofonzene. 17.30: Népszerű
délutáni
hangverseny. 20: Operai közvetítés. — Zürichgazdag választékban
12.32: A házizenekai' hangvcrseuye. 15: Gramofouzene. 16: Délutáni hangverseny. 17.55: Gramofonzene. 20: Olasz opera-est. 21: Zenekari hangver.
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