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Csak szombatig 
eddig még nem létezett 

olcsó árakon 

Az ësszes idénycikkeknél 25-50 % árengedmény 

Most vásároüon!Poüáfe Testvéreknél Srtctie«" (ír 

Leltári kiárusítás 
Csak hibátlan {6 minőségű áruk. 

Most vásároljon! 

HETI MŰSOR: 

Csütörtökön délután: Csókhercegnő. Katona elő-
adás. Filléres helyárak. 

Csütörtökön es1e: Szünet. 
Pénteken: „ördöglovas". Bemutató előadási fö-

oróba. Premierbérlet 8. 
Szombaton este: „ördőglovas" Bemutató dísz-

előadás. Bérletszünet. 
Vasárnap délután: „ördöglovas". Díszelőadás. 

Bérletszünet. 
Vasárnap este: „ördöglovas". Díszelőadás. Bér-

letszünet 
Hétfőn este: ördöglovas. A bérlet 5. 

A Szegedi Kamarazenekar 
második hangversenye 

A Kamarazenekör szerdai második estje a 
kamaramuzsikálás intim és meleg hangulatá-
ban telt el és olyan nívós, szép teljesitmenyek-
kel lepett meg, amely a legteljesebb elismerést 
érdemli. A kor, hála a Szegeden élő sok te-
hetséges amatőrnek mindjobban kibővült, 
a városban csendben maguknak mu-
zsikáló zenerajongók egymásután je-
lentkeztek. úgyhogy több kvartett-, trió-, 
duó-társaság, is működik már a Kama-
razenekörön belül. A szerdai hangverse-
nyen, amelyen ezúttal megjelentek a város 
számottevő kulturtényezői. kitűnően összeta-
nult játékot, sok muzikalitást és értékes- pro-
gramot kaptunk. Elsőnek G r i e g remek szo-
nátáját játszotta hegedűn a tehetséges B a k -
t a y Mihály, akinek továbbképzését előfpgiteni 
érdemes lenne, valamint G á 1 Klára, a jól is-
mert kitűnő ifjú pianista. Mindketten megértő 
szellemben, ösztönös zfnei intelligenciánál ad-
ták elő számukat. Kapossv Gvula Caldara- és 
Löwe-dalokat. Mozart a Figaro házassága egy 
áriáját és ráadásul a Traviatából Germonl 
áriáját énekelte szárrvaló, zengő baritonnal, 
sok tapstól kisérve. T. S z e n t t a m á s i Alma 
Strauss Richárd néhány dalával aratott sikert. 
Szépen képzett, finom árnvalásu szopránján 
kivül előadásának kulturáját is éhez'tik. A 
szólistákat A n t o s Kálmán kisérte zongorán 
nagy kulturával. Végül E w a l d , egy orosz 
muzsikus érdekes és melódikus, uiabb felfogá-
sú vonósnégyesét játszotta a P e r é n y i — 
W i n t e r n i t z—T a r a s z o v i t s—T e l h i s z 

vonósnégyes. Nemcsak tisztán, értelmesen, vi-
lágosan játszottak, hanem kijöttek a művészi 
szép vonásai is és a kamarazenélés kellemes, 
üdítő érzése, megnvugtató öröme hatotta át a 
lelkesen tapsoló, nngvszámu hallgatóságot. 

Ma még elégnek bizonyult a zeneiskola nagv-
tcrme az érdeklődők és zenebarátok befogadá-
sára. de néhánv. a szerdaihoz hasonló hang-
verseny után, tágabb terem is megtelik az 
eTvelőre csak meghívott vendégek előtt játszó 
Kamara zenekör hangversenyeire. A város ze-
neéletének intenzívebbé tétele és zenekultúrá-
jának fokozása érdekében fontosnak tartanánk, 
ha minél számosnhhan keresnék fel a kört és 
lépnének be — aktiv muzsikusokként. 

A harmadak filharmonikus 
hanf?ver«env 

Február 18-án lesz a harmadik filharmóniai 
hangverseny. Már nagyban folynak az előké-
születek. a zenekar felkészülten várja a jövő 
heti utolsó próbára a vendégművészeket: B á-
t h y Annát, az Operaház kiváló énekművész-
nőjét és F l e i s c h e r Antal operaházi karna-
gyot. Sem Báfhv Annáról, sem Fleischer An-
talról nem kell külön beszélnünk a szegedi kö-
zönségnek. Báthv kivételes művészetét leg-
uóbb a Faustban és az Aidában mutatta meg, 
Fleischer Antal mindegyik dirigálása igazi mű-
vészi eseményt jelent. A műsoron szereplő ze-
nedarabok csak emelni fogják a sikert. A ven-
dégművészek Bach, Beethoven, Weber- és 
Wagner-müveket adnak elő. 

Jegyek — 50 filléres, 1 és 2 pengős árban — 

mérsékelt számban 12-ig elővételben a vegyes-
dandárparancsnokság 134. számú szobájában, 
12-ike után pedig a Belvárosi Mozi pénztárá-
nál válthatók. A hangverseny pontosan 11 óra-
kor kezdődik a Belvárosi Moziban. 

na főhadnagy — Ekecs János, gróf Batthyány — 
Szabó István, gróf Réthy — Horn Kálmán, báró 
Eötvös — Rónai Imre, gróf Erdődy — Gaál Fe-
renc. 

ördőglovas! ördöglovas! ördöglovas! 
Tizenkét pesti és tizenkét szegedi görl táncolja 

a csoporttáncokat. 

Ma délután fillére» belyárnkkal „Csókheroegnő". 

800 utassal érkezik szombaton az ördöglo-
vas-kiilönvonat. Az „ördöglovas" bemutató-
jára Jeljes apparátussal készül a társulat; szer-
dán délelőtt és este már díszletekkel próbáltak. 
A csütörtöki próbán jelen lesz a librettó fordí-
tója, S z e n e s Andor is. — A szombati külön-
vonat Budapestről — szerdán érkezett értesü-
lésünk szerint — 800 utassal érkezik. A vonat 
Budapestről szombaton 13 óra 15 perckor indul 
és Szegedre 16 óra 55 perckor érkezik. Vissza 
vasárnap, 11-én indul a vonat: este 21 óra 07 
perckor és Budapestre éjjel 0.38 órakor érke-
zik. 

A Bohémélet előadásának szünetében történt. 

Dr P á r t o s István, a jól ismert tenorista és tiridi-

vatkereskedő ismerőseivel, P a t a k y Kálmán 

hangjáról beszélgetett és közben tréfásan ugratta 

a társaságot. 

— Nincs is olyan nagy differencia Pataky és 

köztem — jegyezte meg, mire valaki megszólalt 

— Valami kevés mégis van. A Te konkurrensed 

S t e i n Péter, az övé — F l é t a . . . 

Tolnay Andor Szentesen. Szentesen április ele-
jén kezdődik a színházi szezon. Az igazgató Tol-
nay Andor, aki most Székesfehérvárott játszik és 
akinek primadonnája H o n t Erzsébet rendezője 
Hon t Ferenc. A mostani szezon egy hónapig tart, 
ősszel újból tartanak rövid szezont. 

Patnkv Kálmán Debrecenben. P a t a k y Kál-
mán, aki hétfőn vendégszerepelt Szegeden, 
12-én a debreceni színházban lép fel a Bohém-
élet cimü operában. 

A Magyar Játékszín Vásárhelyen. Hódmezővá-
sárhelyen a Magyar Játékszín, — amely az elmúlt 
nyáron Szegeden is szerepelt —, február 14-én 
kezdi el vendégjátékát. A vásárhelyi szereplést a 
Magyar Játékszín 2—3 hétre tervezi. 

Harmónia hangverseny 
Csütörtökön, mához egy hétre, 15-én a Tiszá-

ban a magyar művészek elismert kitűnősége a 
Liszt-verseny első díjnyertese gyönyörű műsort 
játszik. 

FJschar As in íe 
A Harmónia nagyszerű bérleti koncertjei sorában 
e szenzációs zenei esemény jegyeit mérsékelt 
hangversenyjegyáron a Délmagyar jegyiroda áru-
sítja 1.60-tól. 

A szinhézi iroda hírei 
A közönség figyelmébe. A színház elővételi 

pénztára az „ördöglovas" első előadásaira fenn-
tartott és eddig még ki nem váltott jegyeit ma 
délelőtt eladja. Tekintettel arra, hogy a néhány 
jegyre nagyon sokan bejelentették igényüket a 
pénztár a ma délelőtti jelentkezési sorrendben 
fogja azokat eladni. 

Az „ördöglovas" első előadásaira már csak 
néhány emeleti jegy kapható. 

Az „ördöglovas" szereposztása. Kálmán Imre 
szenzációs magyar operettjének történelmi figuráit 
a társulat legkiválóbb tagjai alakítják. Carolina 
Pia császárné — Könyves Tófh Erzsi, gróf Sán-
dor Móric — Márkus Lajos. Metternich herceg — 
Deréky János, Metternich Leontine — Sz. Patkós 
Irma, Honórlus, Monacó fejedelme — Fülöp Sán-
dor. Károly trónörökös — Kőrössy Zoltán, Sedl-
nilzky rendőrfőnök — Krémer Ferenc, Pfleiderer 
titkos rendőr — fférczeg Vilmos, Anina Miramonti 
táncosnő — Jurik Ica, Sophíe, Sándor fcióf uno-
ka hu ga — Hadnagy Mária, Balóthy őrnagy — 
Cselle Laios, Kinsky gróf — Zilahy János, Woy-

Három nap szOnet 
Kaptuk a következő sorokat: 
Igen tisztelt Szerkesztőség! Ma második napja, 

hogy a színház az ördöglovas bemutatója miatt 
nem játszik. De nem játszik a színház holnap, 
csütörtökön sem, ami annyit jelent, hogy a várcs 
egyetlen színházának kapui három napig zárva 
maradnak. Tudom, hogy olykor-olykor Pesten is 
„szokás" bemutató előtt egy-két napi szünetel 
tartani. Azt is tudom, hogy tartottak az 'dén 6— 
8—10 napos szüneteket is egyes pesti színházak, a 
legnépszerűbbek és leglátogatottabbak is. de — 
h^gy még több tudásról tegyek íanu ágot — tu-
dom azt is, hogy Pesten sok színház van, míg Sze-
geden, az ország második városában csak egy é« 
ez a körülmény perdöntő. Az, hogy a színház az 
ország második városában egyedül van a piacon, 
kötelezettségeket ró az igazgatóra s ezeket a kö-
telességeket teljesíteni kell. 

Sziklai Jenő szinházvezetését a legnagyobb fi-
gyelemmel kisérem és egyes teljesitménveinek ál-
landó elismeréssel adózom. Ez meg szokott min-
denhol történni, ahol szavam van. De sem az ér-
demek, amelyeket a igazgató szerez, sem az elis-
merés, amely a színházt eseményeket is állan-
dóan figyelemmel kisérő közéleti férfiak részéről 
megnyilvánul, nem jelentheti azt, hogy egyes hi-
bákat és hiányokat ne vegyünk észre és ne köves-
sünk el mindent orvoslásukra, illetőleg megszűn-
tetésükre. El tudom képzelni, hogy az igazgató az 
ördöglovasra koncentrálja minden figyelmét. De 
nem helyeslem, hogy az ország második városá-
ban két nap egyáltalán ne játszanak a színházban, 
egy nap pedig csak délután játszanak. Nem voltam 
és nem vagyok színházi szakember. Mégis el tu-
dom képzelni azt is, hogy az ördöglovas bemutató-
jának hetében is játszhattak volna. Talán a közön-
ség nagvobb érdeklődése mellett is, mint amilyen 
érdeklődés mellett bemutatták és játszották — az 
Utolsó farsangot. Ha az igazgatóság három napra 
vagy két napra vendégszereplőt hozott volna, pél-
dán! a két Latabárt, akiknek Miskolcon, Debrecen-
ben és Pécsett való vendégszereplésével teli van 
a sajtó, esetleg még jó üzletet is csinálhatott vol-
na a szinház. 

Tisztelettel kérem soraim közzétételét 

Tisztelettel: Városatva. 

*sa*jed, Csekonics- és Klss-ucca sarok 1 

LeHár? eriényvásár csere n é l k ü l ! í 
50 százalékkal olcsóbban kapja dupla erős 9 

páncéllemezből készült 
«arantáH tűzálló 

IAMPART RADIO Cé 
9V 

piros edényeinket. 

Lábas és fazék: 
Liter: 0.5, 0.75, 1.5. 2.5 

ár: -.68, -.93, 1.05, 1.30, 1.63 f.84 

Liter: 3 3.5. 4, 5, 6, 7 

ár: 2.—, 2.26, 2.38, 2.82, 3.10. íi.55 

Liter: 8. 9, 10. 12. 15 

ár: 3 lS 4A2, 44^ ÖTT 6 98~ 
Siessen a vásárlással, mert fenti áraink csupán 
tdilig érvényesek, mig meglévő készleteink tar-

tanak 


