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HOFLE

tekkel mutatja be a társulat Babay—Buday gyö1nyörü magyar zenés mesejátékát, a
„Csodatükör'M, amely a Nemzeti Szinház legnagyobb eseménye volt.
Szülök öröme, gyermekek boldogsága le«z
a
Fővárosi
Gyern-.ekszinház vígjátéka
december
12-én, vasárnap délelőtt és 13-án, hclfün délután e
Szinházban.
Kedden délutiir; „Gólyaszanatórium". A nevettetés rekordbohózata. Csak 16 éven felülieknek.

Shura Cherkassky zongoraeslje

U n i n l t á z és

Szombaton este Shura C h e r k a s s k y zongorázott a Harmónia
hangversenysorozatában.
Olyan fiatal művészt ismertünk meg, aki fölényes
felkészültségével, biztos muzikalitásával, páratlan
technikai biztonságával az uj pianisták első sorában szerepel. Nincs lehetetlen, nincs megoldhatatlan a zongorán, — ez az első benyomásunk,
ha ezt a fiatat orosz pianistát hallgatjuk. ValaHETI
MŰSOR:
mi páratlanul egységes épület, tömör szerkezet,
. Ma, vasárnap délután: Mezei pacsirta. Mérsé- dc ugyanakkor dübörgő polifonikus zengés és a
kelt helyárak. Délutáni bérlet.
halk lira legegyszerűbb finomsága is jellemzi ezt
Ma, vasárnap este: Mezei pacsirta. Rendes
a játékot. Ez az önmagáért való, önmagában gyöfic h á t a k . Bérlelszünet.
nyörködő bravúros játék közeli emlékeket
idéz
Ilétfőn estq: Ellák. Diszelőadás a kormányzó abban a vonalban, amely a virtuozitást Llievinnenévnapjának tiszteletére. Bérletszünet.
töl Horovilzig összeköti. De a páratlan zenei biztonság és a lenyűgözően pergő technikai kivitel
Kedden délután: Gólyaszanatórium.
Filléres
mellett egy-egy frázisban megkap halk lirája —
helyárak.
Kedden este: Csodatükör. Bemutaló. Premier- és a költészet keresztül tör minden csodálatos kádencián.
bérlet 14
," Szerdán délután: Meze! pacsirta. Mérsékelt
Ereje és virtuóz készsége elsősorban egy
hclyárakkal. Délutáni bcrlet.
B r a h m s Hándel-variációban ragadta el a hallSzerdán este: Csodatükör. Páratlanbérlet. 13.
gatóságot, majd művészetét egy sorozat
Cho.
Csütörtök délután: Ellák. Katonaelőadás. Fil- p i n-ben lelhettük fel, élményszerű volt egyéni
léres hclyárakkal.
ritmizálásu f-mgll mazurkája és szárnyaló C-moll
Csütörtökön este: Filharmonikus hanj»versrnv.
etűdje. A legnagyobb hatást L i s z t n é l érte el,
Péntek délután: Erdélyi Írók irodalmi déla Funerailles döbbenetes élményében és a Don
utánja. Filléres helyárak.
Jüan fantázia romantikus lendületéhen. Hogv biPéntek este: Gyertyafénynél. Bársony
Bózsl
zonyos félreértés alakult ki a hallgatóság és a
felléptével. Zenés vigjátékbemutaló. Premierbér- művész között Andres Y s a s l egy szerzeményélét 15. Mérsékelten emelt helyárak.
nek értelmezésében, az elsősorban annak tulaidoSzombat délután: Csodatiikör.
Ifjúsági
előnitható, hogy a szegedi terem csak olykor hallhat
adás.
uj ivelésü. bizarrnak tetsző, de a lövőt jelentő uj
Szombat este: Gyertyafénynél. Bársony Rózsi
harmonizálásu kompozíciók:*. — Shura Cherkassfelléptével, ráratlan bérlet 14. Mérsékelten emelt
ky műsorát az egyre lelkesebben szóló tapsokra
hol várak.
nóhánv Bamean és Chopin-ékszerrel
toldotta
meg bőkezűen. A termet megtöltő hallgatóság elVasárnap délelőtt: Fővárosi Gyerniekszlnház
ragadva ünnepelte a pompás tehetségű fiatal zonvendégjátéka Filléres brlyárak.
goristát. aki szerényen és lelkesen mutatta
be
Vasárnap délután: Gyertyafénynél.
Bársonv
technikájának költészetét, mig esak a ruhatárak
Rózsi felléptével. Délutáni bérlet 11. Rendes esti
teljesen kf nem ürültek. Azok számára, akiknek a
liclvárak.
zene nemcsak emlékek Ismétlődését jelenti, őszinVasárnap este: Gyertyafénynél. Bársony Bözsi
te és ritka élménvt hozott ez a zongoraest, a
•fniesu fel léptével. Mérsékelten emelt belvárak.
- - - Hétfőn este: Cigánybáró. Filléres előadás le- z o n g o r a megoldhatatlan titkaival.
veuték részére.

müvemr «

Megnyitottam
bőründös- és bőrdiszmüves özleferaef
uj helyiségemben dtalckitva,
modern

divatos

drukkal

nagyobbítva és

felszerelve

minden igényi kielégítően.
Felhivom az i. t: közönség figyelmét az olcsó
karácsonyi árakra:
Négy havi hitel ,,Unió'
könyvecskére.

Szeged

város reprezentáns

énekkara

December 9.

a Színházban
Vezényel: Fricsay Ferenc

CSAJKOVSZKY-EST
Vezényel: Fricsay Ferenc
közreműködik: Sándor György.
Műsoron: Pathetikus szimfónia, 1812. és B-moll
zongoraverseny.
Jegyek korlátolt számban a színházi pénztárnái.

SZEGEDIEK BUDAPESTEK A

METROPOLEBAN TALÁLKOZNAK.
R A K Ó C Z I- U T 5 8.
Pompás uj kávéháza, János vitéz-sörözője,
gyönyörű télikertje a főváros látványossága.
Olcsó, kényelmes szobák, előnyös penzió
árak. Cigány: szegedi Farkas Jóska. Jazztánc: Virány swing-orchcstra.
Ifj, Hegedűs temetkezési
György-tér 11., telefon 15-55.

Fájdalomtól
jük, hogy

e hő 14-én fél 9 őrat kezdettel a Tisza-szálloda
közreműVezényel:

hangversenyét.

130

Borbély bőrOndös,
Kígyó ucca 4 sz:

Legufabb, legszebb

Dóczi-fotelágy

Függöny.
kellős rekamié.
Roieiía.
viléz D ó c z y I m r e , Hid u. 1

PÁRISI NAGY ÁRUHÁZ RT.
I Z I d B D . C K K O N I C S é l KISS UCCA SAROK

Karácsc nyf adfszek

Arany v. ezüst szfnü kötöző zsinór, 1 orsó —.12
Angyalhaj 1 doboz
*-.12
Ezüst szinü laractta boá
.14
Ezüst szinü lametta disz
.14
Szines v. fehér karácsonyfagyertya 10 drb —.14
1 csotnag csillagszóró
.16
12 drb éghetetlen karácsonyfadísz
.24
Üveg karácsonyfacsucs
•—.24
Gyertyatartó, 6 drb
>—-24
Arany v. ezüst szl uj lam:tt«, 6 1«vél
w.24
Karácsonyi képesleve'ezőiap, 8 drb
.24
Karácsonyi kéj.es üdvözlet, borítékkal fi drb —.24
Asbest hó, 1 doboz
^-.24
Karácsonyi croko'ádéfügge'ék, 10 díka
1 doboz csokoládé karácsonyfadísz
—.48
1
Ezüst szinü laraettacsucs
—.48
1 doboz, bru'o l/a kg kandirozott szaloncukorka
—.88
J0 drb csiVogő üveg karácsonyfadísz' - •—.98
öntöttvas karácsony-faállvány
2.68

Vasárnap délután tartja hongversenyét áz Ipartestület dísztermében M i s á n István, a kiváló
énekes, aki annyi sok örömet szerzett már a szegedi közönségnek szép énekeivel. A hangversenyen közreműködik Boldizsár Kálmán és zenekara
is, amely az egyes számokat kiséri. A hangverseny délután 5 órakor kezdődik,
—oOo—

Harmónia hangversenyek

December Í2~én
este 8-kor a Tiszában Harmónia V. mesterbérlet

GREGOR PIATIGORSKY
Casals mellett a gordonka legnagyobb megszólaltatója.
Jegy 2 pengőtől Harmóniánál cs Délmagyarország-jegyirodában.

Piatigorsky gordonkaest dec.12.
—oo°—

A színházi iroda hirei
„Mezei pacsirta" még csak ma délután és este.
A délutáni cs esti előadás is tcit ház előtt fog
menni,.
Bársony Rózsi Szegeden. A magyar operettszínpad és a magyar filmművészet európai nevü
primadonnája, B á r s o n y Rózsi
péntektől vasárnap estig vendégszerepel Szegeden. Egyik legjobb szerepét játsza el a „Gyertyafénynél" cimü
francia zenés bohózatban.
„Csodatükör'', Kiutdo.n este stilszerü uj díszle-

megtört

intézete

sziwel

Szent

Jelent-

özv. Farkas Gvörsyné

FRICSAY FERENC. Jegyek 1 - 2 pengős árban az
Egyesület tagjainál előre válthatók.

(2 bériéi)

Filharmonikus hangverseny december 9. (2. bérlet)
este 8 órakor a Városi Szinházban

Városi 1 ne kar Egyesület
ködésével adja ezévi

A filharmonikusok

Csajkovszky-ssfje

a

dísztermében a FILHARMONIKUSOK

W

í

N A G Y P A L ANNA
folyó hó 3-án 79 éves koréban elhunyt.
Drága halottunkat 6-án délután 3 órakor kisérjük utolsó útjára a gyevl temető halottasházából.
'
Emlékét kegyelettel megőrizzük.
A gyászoló család.

Tiszai homokot vennénk,
nagyobb mennyiséget, .rakpartno átvéve.
Ajánlatokat kélünk ár és mennyiség megjelöléssel:

K e r t é s z téglagyár.

ikulátra"
Ulhof fertői

legszebb, legjobb, legolcsóbb

á r a d a n d ó " ^

emiéki

Gyönyörű választék brilliáhs és gyémánt
ékszerekben. Ezüst és alpacca szelencék, tálcák és evőeszközök, stb. ÉKSZEREK KÉSZÍTÉSE, ALAKÍTÁSA rajz vagy minta szerint
legolcsóbb árban.

A világhírű »ROXAN« svájci órák
gyári lerakata! — Előnyös részletfizetés.
Arany-, zálogjegybeváltás! Széchenyi tér 9.

