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4 kél vezeíő világmárka 
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H E T I M Ű S O R : 
Vasárnap délután: Júlia. Délutáni bérlet. Ren-

des helyárak. 
Vasárnap este: Julin. Bérletszünet. Kedvezmé-

nyek érvényesek. 
Kedd délután: Huszárszerelem. Filléres hcly-

árok. 
Kedden este: Szentivánéji álom. Prcmierbérlet. 
Szerdán délután: Szentivánéji álom. A. bérlet. 
Csütörtökön délután: Júlia. Filléres helyárak. 
Csütörtökön este: Júlia. Filléres helyárak. 
Szombaton délután: Júlia. Filléres helyárak. 
Szombaton este: rolcskci nótárius. Kiss Ferenc 

felléptével. Ünnepi előadás a Nemzeti Szinház 
fennállásának 100. évfordulója alkalmából. Beve-
ictö beszédet mond dr. Németh Aulai, a Nemzeti 
Szinház igazgatója. 

Vasárnap délután: Júlia. Mérsékelt helyárak-
kaj. 

Vasárnap este: Pelcskei nótárius. Kiss Ferenc 
felléptével. 

Hétfőn este: István király. Sik Sándor történel-
mi drámája. Premierbértct. 

Kedden este: István király. "A. bérlet 
Szerdán este: István király. 
Csütörtökön este: István király. 
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Szemenyey Ferenc mütcrcmkiállitása. A derűs 

szemléletnek és az átható term és zetstze őrletnek 

hangulata fogadja a nézőt a legszorgalmasabb 

szegedi festő, Szemengrg Fefenc tegnap megnyílt 

változatos müteremtárLatán. Meleg kedéllyel for-

dul a táj színei felé és éppen ezért festői problémát 

talál a legegyszerűbb és a legmeg fej töltetlenebb 

hangulatban is. Elég egy alkonyat, egy rejtélyes 

ámyéku erdő szé'e, egy kanyargó ut, néhány út-

széli fa, havas fehérbe burkolt domboldal, meg-

csillogó víztükör, — ez mind megmozgatja fan-

táziáját és szinte vázlats/erü gyorsiságga'l örökíti 

meg hi e'e.en és pontosan. Szinte fényképen a tá-

jakat, de a kép mögött mindig a sziuprobléma 

dominál és az a hangú'a t, amelyet a legegyszerűbb 

természeti téma is kifejez. Ez a domináló termé-

szetszeretet nyilvánul meg most is, amikor leg-

újabb munkáit, székelyföldi téli utjának eredmé-

nyeit mutatja be. Felsorakoznak ebben a kollek-

cióban Csík, Háromszék, Gyergyó, Brassó sajáto-

san külürivilágu tájai, -r- egy darab elszakítha-

tatlan maradandóság — Erdélyből. Régi világos, 

napfényes tónusát niost feleserélte a székelyföldi-

tél havas fehérsége, kemény hidege — és a szür-

késfehér alaptónusban felvillannak a kékek, hal-

ványkékek, sápadtsárgák változatai. Szemlélődésé-

nek ezek a legszebb eredményei, ahol a havas táj-

ban a fehér ezernyi árnyalatait keresi. A halk ha-

Vasi lira szólal meg ezekben a vázlatokban még 

akkor is, ha csak egy-egy hegyoldal, fahiszéle, egy-

egy hid az Olt fölött jelzi a »kcpszerü«« témráf.-

Itt van elsősorban otthon, bár mCgnycrőek rajzos 

változatai is. Ha témát keres az előtérbe, mögötte 

mindig megcsillognak azok a szinproblémák, ame-
lyek festői egyéniségét legjobban jellemzik. Uj 
változatokban játszik a régi szellemben, —• uj, 
székelyföldi képei nemcsak biztos fejlődésről tesz-
nek tanúságot, de érdekes állomását mutatják szor-
galmas, megállást nem ismerő munkájának. Sze-
menyey Ferenc müteremkiállitása április 11-éig 
marad nyitva és megtekinthető naponta Gyertyá-
mosi-ucca 6. szám alatt lévő műtermében. • 

Dobrowen szegedi hangversenye. 'A zenei 
élet egyik legkiemelkedőbb eseménye lesz 8-
án, amikor a vi lághírű karmester, Issay 
D o b r o w e n a szegedi f i lharmonikusokat 
vezényli. A koncertre nagy előkészületeket 
tesznek, a fi lharmonikusok egymásután tart-
ják az előkészitő próbákat, hogy mire Dobro-
wen Szegedre érkezik, minden készen áll jon. 
A vi lághírű karmester budapesti koncertje 
után már 6-án Szegedre érkezik és két nap 
alatt négy próbát tart a zenekarral. A prog-
ram középpontjában C s a j k o v s z k y V. 
Szimfóniája áll és ezt a produkciót azért is 
kiséri általános érdeklődés, mert Dobrowent a 
leghíresebb Csajkovszky-interpretátornak is-

meri a nemzetközi zenei világ. A műsor érde-
kes száma B e e t h o v e n I I I . Leonora-nyitá-
nya, amelyet Dobrowen egészen egyéni felfo-
gásban dirigál. Az idei gazdag és változatos 
Zenei szezonnak kétségtelenül egyik legkieme-
kedőhb eseménye lesz a fi lharmonikusok 
Dobrowen-koncertje- A vi lághírű karmester 
elsőízben vállalkozott arra, hogy vidéki ze-
nekar élén szerepel. 

A belvárosi leányiskola vasárnap délelőtti 
szinházl matinéján a gavoit- és virágok ébredése 
táncruhák Francnc gyermekruhaszalonjában ké-
szültek. 
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A szegedi Egyeíemi Énekkar 
lengyelországi turnéja 

A mult év nyarán magyarországi útja so-
rán Szegedre is ellátogatott a lengyel kul-
tuszminiszter, akinek a tiszteletére a püspö-
ki palotában énekszámokat adott elő a szegc-
di egyetemi énekkar. A kultuszminiszternek 
annyira megtetszett az egyetemi énekkar éne-
ke. hogy meghívta az énekkart egy lengyel-
országi hangversenykörutra. A miniszter 
meghívása most öltött konkrét formát, 
amennyiben a 'lengyel kultuszminisztérium 
összeállította a hangversenykörut program-

ját és megküldötte a szegedi egyetemnek. Az 
egyetemi énekkar eszerint öt hangversenyt ad 
Lengyelországban. 

A program szerint április 28-án Krakkó-
ban adnak hangversenyt, 29-cn a krakkói rá-
dióban szerepelnek, amit az összes lengyel 
adóállomások közvetítenek, május 1-én Poz-
nanban, 5-én Varsóban, 9-én Vilnában és 12 -én 
Lemberglen hangversenyeznek. A szegődi 
egyetemi énekkar műsorát Kertész Lajo3 

karnagy kizárólag magyar szorzók müveiből 
állította össze, régi magyar egyházi, régi és 
modern világi énekeket, és a lengyelek kíván-
ságára — magyar dalegwelegeket vettek fel 
műsorukba.. De betanultak néhány lengvel 
éneket is. Az egyetemi énekkar negyven kó-
rueszámnial indul el lengyelországi hangver-
senykörutjára. Ebből egy háromórás hangver-
senyt lehetne adni, de az énekkar hangverse-
jivein fel fog lépni egy 16 éves magyar hege-
düstehetség is, Vargha Tibor, aki Budapesten 
hangversenyeken és a magyar rádióban már 
szép sikereké^ éri el. 

Az egyetemi éjiekkar mielőtt elindulna len-
gyelországi útjára, a szegedi közönség előtt 
is bemutatja műsorát. Április 23-án hangver-
senyt rendeznek a Tiszában, majd ezt követi' 
az utána következő napokban a budapesti rá-
dióban való hangversenyük, amit viaszlemez-
re is felvesznek. 

Az énekkar a lengyel kormány vendége, 
lesz. mindenütt ünnepélyes fogadtatásban ré-
szesilik őket és megmutat ják nekik Lengyelor-
szág nevezetességeit.. 

Női és férfi tavaszi kabátok, férfi öltönyök, 
gyermekruhák 

T D K O S C S Ö V E K H ^ M 

ETERNIT MÜVEK 
Budapest, V., Berlini tér 5. 

Filharmonikus hangverseny 
Április 8. (6. bérlet) Városi Színház, 8 óra 

Vezényel: 

DOBROWEN 
Müspron: Beethoven, Csajkovszky, stb. müvek. 
Jegyek: Délmagyarországnál. 

v i t é z SUVEGH 
KÁRPITOS MESTER. Arany és ezüstérmekkel kitüntetve-

Modern kárpitozott bútorokat ktsxtl és rak-
tdion tart. Megbízható munka, szolid drakl 
BATTHYÁNYI UCCA 2, TELEFON 8t 28 

Egyházi zene a felsővárosi templomban. A 
Felsővárosi Egyházi Énekkar a 10 órai énekes 
misén Balogh Lajos Szent Mihály tisztelclérc irt 
míscjét adja elő. 

Dobrowen 
április 8 

A színházi iroda hírei 

Két telt ház fogja ma délután és este végig-
tapsolni a Júlia remek előadását. Mind a két elő-
adásra már csak korlátolt számban kapható jegy. 

Kedden délután a Huszárparádc van műsoron, 
filléres helyárak-. 

Sientivánéji álom. Kétségtelen, hogy a próza-
társulat ebben a szezonban Shakespeare rem 'ké-
nek előadásával vállalkozott a legszebb, egyben 
a legnehezebb feladatra. Viszont bizonyos. hogy 
•a feladatot a nagyszerű művészgárda marad l 
nélkül fogja megoldani. A Szcntivánéji álom ked-
den és szerdán este kerül szinte. 

A jubileumi díszelőadás iránt már is igen nagy 
az--érdeklődés. A Pelcskei nótárius szombati 
vasárnapi előadásán a címszerepet K i s s Fe-
renc alakítja. Az ünnepi In-szédet Németh Antal, 
a Nemzeti Szinház igazgüója mondja. 

A Júlia délutáni filléres előadásaira siessen 
idejében helyet biztosítani. 

István király, Sik Sándor történelmi drámájá-
nak nagyheti elaödássorozatára minden előké-
szület- megtörtént. A szerepeket a társulat leg-
jobb erői játszák, uj díszletek és jelmezek készül-
nek, "á kői tői müvet a szinház, méltó formák kö-
zöli fogja bemutatni. 

Ördög ruhaáruház, sgfíf5 
iMiríák n'irvi szabóság-. Városi jóléti utalványok, tinié és Nemzeti Takarékosság könyvecskékre 6 havi hitel 

legolcsóbban B éiuegnuiiiiemenyehet. 
pénzes levélen érkezett bélyegeket magas 
áron veszem. BÉLYEGKERESKEDŰS 

. D ó m t é r e n . - - (Iskola ucca 2J 


