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Szombaton délután: Leányvásár. Operett. Ifjúsági előadás. Filléres helyárak.
Szombaton este: Gróf Figaró. Szelvények és
kedvezményes jegyek érvényesek.
Vasárnap délután: Csavargólány. Mérsékelt
helyárakkal
Vasárnap este: Gróf Figaró. Bérletszünet. Kedvezményes jegyek érvényesek.
Hétfőn i'ste: Haran^irág. Vigjétékbemutató.
Premierbérlet tt.
Kedden délután: Könnyű a fériaknak Vígjáték.
Filléres helyárak.
Kedden este: Harangvirág. Páratlan bérlet 9
Szelvények és kedvezményes jegyek érvényesek.

Patkós Irmát megoperálták
A sulyos és nehéz miitét sikerült, n primadonna állapota jelentékenyen .javult

A primadonna péntek reggelre már jobban
érezte magát a sikeres műtét után és most már
állandóan javul az állapota, ugv, hogy ha a
gyógyulást semmi sem fogja hátráltatni, két
hét múlva teljesen gyógyultan hagyhatja el a
klinikát. Patkós Irma sulyos operációja nagy
részvétet keltett nemcsak színházban, hanem a
közönség körében is. Az éjszakai műtét híre a
reggeli órákban hamarosan elterjedt a városban. számosan keresték fel a színházat érdeklődve a kiváló primadonna állapota iránt.
Pénteken délelőtt már vidáman jelentette a
színházi telefon, hogy Patkós Irma tul van a
veszélyen és biztosan halad a gyógyulás utján.

Kamarazenekőr

hangversenye. Tegnap

Harmónia hangversenyek

előadással, majd lirai lendülettel és tisztám csengő hanggal. — A hangverseny érdekes száma volt
egy kiásott Liszt-darab — „Revive de Szegedin"
Mercedes Capsir november 25-re hirdetett hangbemutatása, amelynek zenei forrásaival együtt
\ntos Kálmán volt brilliáns technikával való in- versenye a szezon második felére halasztódik.
Harmónia III. mester bérlet
lerpretátora. A darab történetét és felkutatásának
módját dr. C s e k e y István egyetemi tanár ismertette közel háromnegyedórás előadásában. Erről a zenetörténeti érdekességü előadásról külön
Jegy már kapható Harmóniánál és a Délmahelyen közlünk tudósítást. Az érdekes előadást dr.
Belle Ferenc köszönte meg, a közönség kitüntető gyarország jegyirodájában.
Hanmoiiia II. zongorabérlet, Julius Isserlis
tapsával honorálta dr. Csekey munkáját. — A
Kamarazenekör tegnapi hangversenye a kör tizen- december 4-én (nem 5.).
negyedik hangversenye volt, működésének negyedik esztendejét kezdte meg ez idény első művészi
est jének megrendezésével.
f f)

Gina Cigna december 7-én

Olasz operastag^ione készül

Tegnap éjszaka izgalmas események játszódtak le a szegedi színházban. P a t k ó s Irmát,
a színház csengő hangú primadonnáját a mentők szállították l>e az egyetemi klinikára, ahol
sürgős műtétet hajtott rajta végre dr. B e r e c z
János professzor. Patkós Irma. Sziklai Jenő
igazgató felesége már napok óta rosszul érezte
magát, de betegsége az első vizsgálatok szerint
nem látszott súlyosnak. Állapota csütörtök éjszaka azután annyira rosszabbodott, hogy sürgősen be kellett szállítani a klinikára. Megvizsgálták és konstatálták, hogy azonnali műtétre
van szükség. Még az éjszaka értesítették Berecz
professzort, aki nyomban elvégezte a sulvos,
életveszéllve! is fenyegető műtétet. A sulvos
operáció kitűnően sikerült. Patkós Irmát a
gvors beavatkozással sikerült megmenteni.

A

Szegedre.

hatóságát, hogy a milánói Scala és a nápolyi
Carlo színház együttese a tavasszal magyarországi turnéra indul és Budapesten kívül meglátogatja a nagyobb vidéki városokat, köztük
Szegedet is, hogy két-három operaelőadást
rendezzen. Az olaszok ezzel kapcsolatban aziránt érdeklődnek, hogy mikor lenne az olasz
operaegyüttes vendégjátékára a legalkalmasabb
az idő, van-e megfelelő helyiség az előadások
megrendezésére, van-e megfelelő zene- és
énekkar, számithatnak-e a város anyagi támogatására. vagy pedig milyen kedvezményeket
kaphatnának a várostól. Szeged közönségét
milyen operák érdeklik leginkább, végül a
részletek megtárgyalása céljából kihez kell
fordulniok. A polgármester válaszában azt
közli, hogy Sziklai Jenő színigazgatóval kell
érintkezésbe lépnie, mivel a színigazgató rendelkezik a színház épületével.
Dr. Tóth Béla polgármesterhelyettes nyitja meg
a hajai művészek kiállítását. Megirta a Délmagyarország. hogy a bajai képzőművészek reprezentatív kiállítást rendeznek Szegeden a vitézi szék
székházában (volt Arpád-páholy), ahol a kiállítás
vasárnap nyilik meg. Eredetileg ugv volt, hogy a
kiállítást dr. vitéz I m e c s György főispán nyitja
meg. A főispán közben Rómába utazott, felkérésére
dr. T ó t h Béla polgármestertielyettes vállalta el
a . kiállítás megnyitását.

A színházi iroda híre!

a városi zeneiskola termében kamarazenekari
hangverseny volt, amelyen szépszámú közönség
jelent mog. A hangverseny Mozart, Adam, Liszt és
Goldmark kompozícióinak bemutatásából vette
anyagát. Dr. B e 11 e Ferenc, a zenede igazgatója
A n t o s n é S i m k ó Mária zongorakiséretével Mozart Hegcdüszonátáját (F. Köchel No. 376.) és
Goldmark Suitejét (E. op. 11.) adta elő. Mindkét
szám öttételes előadása művészi intepretációra talált Belle Ferenc szines és bravúros já'tékában,
nmelynek művészi kíséretében A. Simkó Mária
mutatta meg erőteljes zenei felfogásának, tökéletes kisérő játékának, alkalmazkodó képességének
erejét. N. M i k s a Ilona Antos Kálmán finom és
nagystílű zongorákisérete mellett Mozart Varázsfuvolájának Ejkirályné áriáját, Adam Mozart-té-

Ma és vasárnap est« „Gróf Figaró". Lantos Tea,
Balogh Klári, Hámöry Lili, Kompóthy, Erdődy,
Veszely és Vágó pompás játékával.
Ma délután a „Leányvásár" kerül színre filléres helyárakkal. Luyit Sz. Patkós Irma betegsége miatt Erényi Böske énekli.
Vasárnap délután az idei szezon legnagyobb sikert aratott vigoperettje, a „Csavargólány" van
műsoron mérsékelt helyárakkal.
A „Harangvirág" hétfőesti premierjén kitűnő
művészgárda lép fel Andai Ernő nagysikerű vígjátékában,
A „Csárdás" (Buday Dénes, a „Sonja" szerzőjének operettje) próbái megkezdődtek.
Kedden délután „Könnyű a férfiaknak".
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ma föiött irt Bravúr változatait s Liszt Loreley
balladáját énekelte gazdag hanganyaggal, drámai
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KELEMEN MARTON]

Írógépek nagy választékban. Nagy csillárAmerikai Royal-, Reinmeiaií . oiymoïa- es Hermes raktár. Javítóműhely. Kedvező rés''otfizetéa

FILM

Hogy Amerika a korlátlan szólásszabadság
hazája* azt az elnökválasztás eseményei bebizonyitottáík. Elképzelhetetlen volna Európáiban az
a hang az az erős, sőt vakmerő kritika, amelylyel például akármelyik amerikai polgár az elnökjelölteket, köztük azt is, aki már a választás
előtt az Egyesült Államok feje volt, bírálta. D»
az amerikaiak állják is a kritikát.
Erre a legjobb bizonyíték az a film, amely
nemrégiben került az amerikai közönség elé. Robin Hood Eldorádóban a cime ennek a filmnek,
amely a vér és aramv korszakában, a nyngat-amerikad aranymezők felfedezésének idejében játszik.
F.ldorádo, ez a világhírűvé vált nyugat-amerikai
telep a színhelye a mesének, amelyben az amerikai hódítók és a spanyol telepesek állanak egymással szemben. Egy spanyol fiatalember kerül
összeütközésbe az amerikai hatóságokkal és ea
kergeti őt bele abba, hogy egy banda élére, állva
legendás hőse legyen a kornak és a vidélknelk. A
film nviltan, egyenesen és őszintén megmondja,
hogyan tiporták el a régi spanyol telepeseiket a
teriiletet később birtokba vevő amerikaiak és milyen küzdelmet folytatott a spanyol kisebbség régi. szerzett jogainak megvédésére. 'A filmnek1,
amely valóságos tükröt tart az amerikaiak elé,
ennek ellenére óriási sikere volt Amerikában,
amit nem kis részben annak köszönhet, hogy
Warner Baxter, a film főszereplője, remekbeszabott alakítást nyújt.

i kerékoárok

készpénzért már P. 78-tól, ra'amint javítások
wis
ugy varrógépekben, mint kerékpárokban ismert
filléres árakon
I I a i I h I i ReformíM

késziilnek

H

I S H f * 9K tus palota

Budapest I. 11.10: Nemzetközi vizjelzőszoigálat.
12: Déli harangszó. 12 05: A rádió szalonzenekara. 13.30: Egyetemi finekkarok. 16.15: Harsányi
Gizi mesél. 17: Rékai Miklós hárfázik. 17.25: Mit
üzen a rádió? 18: Aunc Antti finn énekesnő énekel. zongorán kiséri Polgár Tibor. 18.35: Nyiry
László előadása. 19: Kalmár Pál magyar nótákat énekel, kiséri Veres Lajos és cigányzenekara. 19.45: Kis színpad. Székely tréfák. Irta Gvallay Domokos. Rendező Csanády György. 1'. Háborús tudomány. 2. Esze van a lónak. 20.,'V): Budapesti Hangverseny Zenekar. Vezényel Nádor
Mihály.. 22: Hirek. 22.20. A Jávor-jazz zenekar
játszik, Miklósi András énekel 23: Hanglemezek
0.05: Hirek.
Budapest If. 18: A Földművelésügyi Minisztérium mezőgazdasági félórája 18.35: Veress Lajos és cigányzenekara'. 19.10: Hanglemezek. 19
óra 45: Antal István zongorázik. 20.30: Hirek.
Külföld. Svájci Aleman adó. 19.10: Hangképek
Semmelweiss Ignácról .— Róma. 21: Verdi: Aida
— Kassa. 17.40: Katona N. Magyar dalokat érnkel. — Rádió-Paris. 21.45: Ninon' Valiin énekel

