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Pékek Száraz nyárhasábfa uszályunkból B A C H 
a finánclónál o l c s ó n k a p h a t ó s>«nt ütvén tér 

rUNUMJ ti MW VtflEI 
H E T I M Ű S O R : 

Kedden délután: Csárdás. Mérsékelt helyárak. 
Kedden este: Kis gróf. Operettrepriz. Mérsékelt 

helyárak. 
Szerdán este: Mindennek ára van. Vígjáték. 

Preraierbérlet 15. 
Csütörtökön délután: Csavargólány. Filléres 

helyárak. 
Csütörtök este: Mindennek ára van, Páratlan 

bérlet 12. 
Péntektől minden este: Sok hűhó Emmiért, 
Szombaton délután: Gróf Figaró. Filléres hely-

árakkal. 
Vasárnap délelőtt: A Szeged FC vidám mati-

néja (Herczeg— Komlós és Pctschauer). 
Hétfőn este: Hegyek alján. Operaest. Premier-

bérlet 17. Losonczy György, Szílvássy Margit, Fa-
lun Edilh, dr. Fellner Ferenc. Layer Mária, Mez 
Tilda, Földiák Mártim, Arany József felléptével. 

Gina Cigna hangversenye 
A Harmónia tegnap este rendezte a Belvárosi 

Moziban az idény harmadik mesterbérletét. Nagy 
áldozatkészséggel az estére G i n a C i g u á t , a 
Stala világhírű énekesnőjét mutatta bc hangver-
senyén. Gina Cigna szereplése nagy művészi ese-
ményt s felejthetetlen élményt jelent Szeged ze-
nei életében. Hétköznapi élclfolyásunk pusztasá-
gában Valódi iiditő oázisként kell szemlélnünk ezt 
a nagyszabású, világvárosi hangversenyt, amely-
ben bensőség, csodás készség, pompás dallamve-
zetés és elmélyülés, a szellem, a fényes tehetség, 
a stílus, a természeti erő és akarat teljessége a 
kivitelben azok az adományok, amelyek a tökéle-
tesség sikerét biztosítják. Tehetsége s ereje világ-
hírű, művészetének formai és érzékfeletti elemeit 
a végsőkig kimerítette s hatását ez magyarázza. 
Művészetében kétségtelenül sok a dekoratív elem, 
de mindezek felett áll a csodálatra méltó zenei ér-
zék s a természetes és tiszta kifejezés, amelynek 
során folytonosan uj és szikrázó csodálat nyűgözi 
le a hallgatóságot. Dus, színes liangtőmeg árad 
vibráló tisztaságban énekéből s a hatáskeltés és 
elragadtatás eszményi törekvésében hü testvére, 
II e r z Ottó kifogástalan tökéletességű zongoraki-
séretével, amely világviszonylatban is párját rit-
kító. Színnek, erőnek fenséges finomságú skáláira 
lelünk Gina Cigna énekművészeiében, amely kísé-
retével csodásan egyesülten a legtökéletesebb ze-
nei gyönyörűség tetőpontjára ragadja a közönsé-
get. " 

¡Karácsonyra 
KARÁCSONYFADÍSZEK: 

Ezüstszínű boá — 38, —.24, —.18 
Üveg csillogó karácsonyfadísz 10 drb —,9S 
Lamella arany, v. ezüstszínű 5 levél —.21 
Csillagszóró 1 csomag 10 darab —.18 
VngyaíhaJ 1 doboz —.11 
Karácsonyi képeslap 8, v. 0 darab —.2-1 
Karácsonyi képes üdvözlet borítékkal fi drb—.21 

ÉLELMISZEREK: 
Mézescsók 10 dkg —.18 
Nápolyi 10 dkg —.18 
Csokoládés drazsé 10 dkg >—22 
Szalopcukorka kandirozva fél kg —.98 

AJANDÉKTARGYAK: 
ftbreszlő óra P 2M 
Férfi zsebóra P 3.28 
üti kés/let bőrtokban P 6.98 
Karácsonvl n ián (lék doboz —.98 

DIVATARtTK: 
Divat mintás kötött pullower P 3.88 
Szines mintás krendesin sül I' '2.98 
Divat kötött női blúz P 2.98 
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PÁRISI NAGY ÁRUHÁZ RT. 
IZeftF.n. CteKONtCS KIS« UCCA SAROK 

Hangversenyének műsorát három részben s ti-
zenkét programszámban meríti ki. A. Scarlatti, 
G. B. Pergolesi, Ch. Gluck, G. Spontini, Cilea, 
Verdi, Ö. Respiglii, H. Duparc, Rossini, Catalini 
szerepeltek műsorán s miuden számot szépsége 
teljességének pompájában énekelt. Előadásából 
sohasem hiányzik az élet, a belső tüz, a helyes 
hangsúlyozás és tökéletes frazirozás, az igazi él-
mény parázsát felszító erő. Nem tudni, melyik 
volt szebb, melyik elragadóbb, de műsora csak-
nem egészében az újság ingerével is hatott, mert 
feltűnően elütött a mindennapos hangversenytar-
talomtól. A bell canto minden szépségét megcsil-
logtatta zengő mélységében és csengő magasságá-
ban egyaránt. 

Szívesen vettünk volna műsorában egy-két Schu-
mann- és Schubert-számot. Kétségtelen, hogy leg-
nagyobb az operaáriákban — Traviata, Tosca, Pa-
rasztbecsület, Teli Vilmos, Adrienne Lecouvreur 

Megkezdődött 

a Msemii»asar 
Fonyű Séma cég 

üzleteiben 
Kölcsey-ucca 4. ez. Káráez-ucca 3. 
Telefon 11-65. Telefon 21-65. 

Tájékoztató árak! 
Villamos főzőlap P 6.50 

Villamos vafialó csatlakozó zsinórral P 7— 
Modern hangulatlámpa pergament 

ernyővel P 7.— 
Modern asztali lámpa niaaszív talp 

kapcsolóval P 5.50 
5 + 1 lángú ebédlő csillár többféle 

üvegezéssel P 26— 
Karácsonyfa körtegarnitura 110 

Voltos P 7.— 
Tekintse meg> üzleteimet vételkölclezettséy 

nélkül! 

— amelyekben legmelegebb sikerét aratta. R:i-
| adásait is innen vette, s ezekkel a közönség víii i-
. rps tapsait váltotta ki. A hangverseny páratlan 
| sikere sokáig beszéd tárgya lesz. —f. 

Baracs Divatházban angol férfi szövetek 

A színházi iroda h«rei 
A „Csárdás" ma délutáni mérsékelt helyim 

előadására ismét zsúfolt lesz a szinház. 
Ma este mérsékelt helyáru előadás lesz. Szin-

rekerül a „Kis gróf" a legjobb szereposztásban. 
Uj díszletek, uj rendezés, gyönyörű muzsika. 

A szezon eseménye: 

»Sok hii-hó Eüimiért« 
Vig operett. Péntektől minden ebte 

„Mindennek ára van4'. A Vígszínházban több 
mint százszor adták Gáspár Miklós nagyszerű víg-
játékát, a „Mindennek ára van"-t. A nagyon szel-
lemes vígjátékot Balogh Klárival, Szigethy Irén-
nel, Mihályi Máriával, Pálóczyval, Mészárossal, 
Herczeggel, Vágóval, Szabóval és Zilahyval a fő-
szerepekben szerdán este mutatja bc a szinház. 

„Sok hü-hó Emmiért" főszerepeit Lantos Ica, 
Balogh Klári, Hámory Lili, Kompóthy, Erdödy, 
Veszely és Vágó játszák. 

Csütörtökön délután a példátlanul nagy érdek-
lődésre tekintettel, ismét a „Csavargólány'» van 
műsoron filléres helyárakkal. 

„Gróf Figaró" szombaton délután először megy 
filléres betyárakkal. 

A „Hegyek alján" hétfő esti előadását Komor 
Vilmos, a budapesti Városi Színház karnagya ve-
zényli. 

D é l u t á n i e l ő a d á s o k : 
Kedden: CSÁRDÁS. Mérsékelt helyárak. 

Csütörtökön: CSAVARGOLANtf. Filléres belyárak 
Szombaton: (ÍRÓK FIGARO. Filléres helyárak. 

Vasárnap: KIS GRÓF. Mérsékelt helyárak. 

K"dd: 
Budapest I. 0 30: Hírek. 10: Egyházi zeuc és 

szentbeszéd a belvárosi plébánia templomból. 11 
óra 15: Görögkatolikus istentisztelet. 12.20: Pon-
los időjelzés. 12.30: Az Operaház tagjaiból ala-
kult zenekar. Vezényli Fridi Frigyes. 13.45: Rá-
diókrónika. Elmondja Papp Jenő. 14: Bura Sáti-
zek. 15.15: Harsányi Gizi mesél. 15.15: Bura Sán-
dor és cigányzenekara. 17; Kasztilia lelke. Rákó-
czy Péter előadása. 17.30: Uj Pátria-hanglemezek 
bemutatása. 1S.30: Máraa Sándor csevegése. 19: 
A rádió szalonzenekara. 20.20 i brit rádió Eurö-
pa-h4njíverscnycaek közvtíütcsft Londonból. Az 

utolsó két évszázad brit dalművei 21.45: Hírek,' 
sporteredmények. • 22 10: . Rácz József és cigány-
zenekara muzsikál. 22..VT:' 'A'Mária Terézia V hon-

védgyalogezred zenekara. Vezényel Figedy Sán-
dor. 0.05: Hirek. 

Budapest II. 18: A földmivelésűgyi minisztéri-
um mezőgazdasági félórája. 18.30: Balázs Gyul > 
magyar nótákat zongorázik. 19.35: G. Réthy Pál 
előadása. 20.30: Hanglemezek. 21.35: Ügetőver-
senyeredmények. 

Külföld. aiSő: Az angol állomások Európa-
hangversenye. — Róma. 21:Mascagná: Nero. 

Gyapjúfonalat' 
lesrolosóbban csak | 
T I S Z A ARUHAZBAN 
Tisza Lajos körút (Püspökbazir-éptilet) 

Szerda: 

Budnpefct I 11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 
12: Déli harangszó. 12.05: Mally Győző éneke!, 
zongorakísérettel. 12,50: Vidner Lili zongorázik. 
13.30: A rádió szalonzenekara. 16.10: Arányi M.i-
ria. előadása. 17: Rigler Imre dr. előadása. 17..'*>; 
Bodrich Béla és cigányzenekara. 18.30: Kompi-
Antal dr. előadás?. 19: Nella Valdi énekel, u/. 
észt-magyar müvészcsere keretében. Zongorán kí-
sér: Polgár Tibor. 19.30: Vigjátékelőadás a Slu-
díóban. Mókusok. Vígjáték három részben. Irt i 
Miklós Jenő. Rendező: Kíszely Gyula. 21.30: II' 
rck. 21.50: Dohnányi Ernő és Zathnreczky Kde 
zongora-liegedü szonátákat ad elő. 23: Hirek fran-
cia és olasz nyelven. 23.10: Angol tánclemezek. 
0 05: Hírek. 

Mttvíszi 

f e i t v M p e i k a r á c s o m 
S z a b a d o m é műterméből, 

w K á r A » z u c C a 1 5 . » z A m 

Budapest II. 18: Melly József dr. előadása. IS 
óra 35: Francia chansonok, Lucienne Boyer elő-
adásában. 19: Olasz nyelvoktatás. Gallerani B<i 
navefttura. 19.30: Beszkárt-zenckar. Vezényel Miit 
ler Károly. 20.50: Hírek. 21.15: Setét György rz 
Ion zenek ara. 

Ktilfőld. Róma. 20.10: Sehuricht vezényel. — V 
la no. 21: Verdi: Falstaff. — Svájci Romand Adó. 
20.40: Ansermet vezényel. — München. 19: Gír-
hanl Ilfiscb énekel. 

K a r á c s o n y r a 
hozassa rendbe rád Ólát! Szakszerűen eszköz' 1 

Kafser-ráil5A?aborat6Hum^"S 
vállalni. O i m o n l e s - t é r 2 . 


