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Alakításokat modellek után vállalunk. Nemzeti
Takarékossági és Unió-tag,
429

tatkozik be, így Zsilley Margit és Fábry Zoltán, akiket a Vígszínház szerződtetett, továbbá egyszer magával hozza és bemutassa
szegedi
Várady Györgyit, Sipos Ilonát, Bodor Tibort, neveltjét, az ottani zenekart. Jelentőssé válhatakiket jövőre Szegedre, Turgonyi Pált és Hor- na ez a meghívás már azáltal is, hogy első eset
váth Tibort, akiket a kolozsvári Nemzeti Szín- lenne, amikor vidéki zenekar látogat el a főházhoz köt szerződésük a jövő szezontól kezdve. városba."
Az „Édes ellenség" főszerepét Nijinsky Tamara, Nijinskynek, a világhírű táncosnak a leáA SZÍNHÁZ HETI MCSORAs
nya, Márkus Emília nnökája játssza. Hír szerint a nagy tragika is lejön húsvétkor SzeGsütőrtök délután: Kolozsvári dáridó (Katonagedre, hogy jelen legyen unokája debüjénél. Ni- előadás, filléres helyárak).
jinsky Tamarán kívül Szakács Miklóst, Lányi
Csütörtök este: Kolozsvári dáridó.
Ágnest (Lányi Viktor, a kitűnő zeneesztéta és
Péntek este: Jedermann (Akárki) (Premierbérzeneszerző leányát), valamint Szemefe Verát let 25.)
és vitéz Márton Sándort fogjuk megismerni.
Szombat délután: Kolozsvári dáridó. (Ifjúsági
előadás.
Filléres helyárak).
Ünnep másnapján, hétfőn az Operaház egyik
Szombat
este: A cigányprímás (Régi szép opeb'alettesoportja előadásán fellép. Szalay Karettek
ciklusa
VII.)
rola és Sdllay Zoltán, valamint Pintér Margit.
Vasárnap délután: Kolozsvári dáridó (MérséKálmán Etelka. Partos Irén és Horváth Erzsi.
kelt helyárak).
Semmi ellenvetésünk a fiatal ée nagyon teVasárnap este: A cigányprimáíi.
hetséges szinészjelöltek ellen, meggyőződésünk,
Hétfő: Jedermann (A-bérlet 25.),
Kedd: Kolozsvári dáridó.
hogy magas művészi nivón mozgó produkcióStefedi icnehar — Budapesten
Szerda: Jedermann (B-bérlet 25),
juk kielégítően szolgálja majd a szegedi körrlcsou Ferenc sikere a Székesfővárosi
Csütörtök: Hajnalodik (Filléres helyárak).
zönség igényeit, sőt ezek a kedves, lelkes fiaZenekar élén
Nagypénteken: Nincs előadás.
tal színészek hitükkel, átélésükkel, lelkesedéA SZÍNHÁZI IRODA HÍREIt
Fricsay Ferenc, a kiváló fiatal szegedi karsükkel példát adhatnak sok vonatkozásban, —
mester tegnap nagy sikerrel szerepelt BudapesA mai nap folyamán a Kolozsvári dáridóbót
elvi álláspontunk azonban az, hogy a szegedi
két előadást tart a színház. Délután fél 4 órakor,
ten
a
Székesfővárosi
Zenekar
élén.
A
hangVárosi Színház drága közpénzzel
szubvenciokatonaelőadásban játsszák, este szintén a Kolozsnált társulata nem mehet el a városból akkor, verseny műsorán Antos Kálmán „Fekete Má- vári dáridó van műsoron. Az érdeklődés oly nagy,
ria
nyitánya",
Bimsky-Kor
zakóm
„Seherezaamikor itthon kellene helyt állnia és az amúgy
hogy jegyet előre kell biztosítania.
is megrövidített
szezonban
ellenszolgáltatást de"-szvitje és Brahms versenymüve szerepelt
A Kolozsvári dáridónál nincs jobb szórakozás.
kellene nyújtania azért az áldozatért, amit a Fricsay dirigálása nemcsak a közönség előtt,
hanem
szakkörökben
is
nagy
feltűnést
keltett
A mai két előadáson kívül a Kolozsvári dáridó
város közönsége hoz érte. Az ellen pedig nyomég
szombaton délután fél 4 órakor ifjúsági előés
mostani
vezénylése
nyomán
a
legkiválóbb
matékosan tiltakoznunk kell, hogy Szeged színházi kulturáját a „Selmeci bál" című operett zeneesztétikusok szükségesnek tartanák, ba Bu- adásban és vasárnap délután 4 órakor mérsékelt
dapesten vendégszerepelne az a szegedi zene- helyárakkal kerül szinre a bemutató eredeti szeíeprezentálja a budapesti közönség előtt.
kar, amelynek élén Fricsay értékes nevelői reposztásában.
Pénteken: Jedermana,
Ennek hangsúlyozása mellett ismételjük! a munkásságot teljesit. A hangversenyről a legszíniakadémia fiatal, tehetséges növendékeit, kiválóbb zenokritikosok számoltak be, többek
A színház igazgatósága a nagyhét hangulatái f j ú színészeit, a magyar színjátszás jövendő között, Partba Dénes, a Zeneakadémia esztéti- hoz illőbb darabot nem is választhatott volna,
tényezőit szíves örömmel látjuk Szegeden és kus tanára, a „Pester Lloyd"-batf ezeket írja! mint Hofmannsthal tiszta irodalmi értékű misztéérdeklődéssel várjuk bemutatkozásukat,
ame- „A" Székesfővárosi Zenekar úgylátszik megta- rium-drámáját, a Jedermannt. A hetek óta folyó
próbák a legnagyobb gondosságról tanúskodnak.
lyet jó hírek'előznek meg A harminc tagból lálta önmagát, és minden tekintetben hibátlan, A szereposztás pedig a legjobb. Címszereplő
álló együttes Kiss Ferenc, az akadémia igaz- elsőrangú teljesítményt tudott nyújtani. Ebben Zách János, akinek alakítása sokáig emiékezetea
gatója és Lehotay Árpád tanár vezetésével ér- az érdem kétségtelenül Fricsay Ferencé, aki fog maradni a közönség számára.
kezik Szegedre. Nagyszombaton este Móricz egyike a leg'tehtségesebb magyar karmesterekSzombat és vasárnap este »A régi szép operetZsigmond „Légy jó mindhalálig"
című da- nek és akik a legeredményesebb zenekari ne- tek ciklusa* hetedik felujitásakép Kálmán Imre
rabjában mutatkozik be az akadémiai gárda, velőnek kell tartanunk Keze alatt a zenekar örökszép zenéjü operettje, A cigányprímás kerül
ugyanezt ismétlik meg ünnep első napján dél- úgy szól. mintha ki lenne cserélve. Nem kel- szinre teljesen uj rendezői beállításban. A nagy
után, este pedig Bónyi Adorján „Édes ellenség? ene-e illetékes köröknek arra gondolníok. hogv érdeklődéssel várt felujitás mindkét előadása bérCímű vígjátékát adják elő. Az előadások szerep- ezt a karmestert a zenekarral állandó együtt- letszünetben megy.
lői között a jövő több ígéretes, tehetsége mu- működésre kötelezzék? Az S-'FZ együttese nagyon sokat nyerne ezáltal." Vágó József a
„Pest"-ben ezeket írta: ..Frlesay Ferenc kitűnő
felkészültségű, pömpás karmesteri vénával
ij&SMl (Csekonies ésKiss-utca sarak t
rendelkező dirigens, aki világos, szabatos formába önti legmerészebb elképzeléseit is." Dietl
ÉLELMISZEREK:
Fedor a „Nemzeti toW-ban ezeket írta: „A
kedvenc hotelje az
Pálpusztai sajt 1 darab
—.22
közönség lelkesen fogadta a tehetséges fiatal
Kvargli 1 csomag
—,20
karnagy szereplését, aki a dinamikus Hatások
Dobozos ömlesztett sajt 1 doboz 6 drb —.02
művészies szemheálb'tásávr
úi jelentőséget
Stauffer »Schneeberg* dobozos sajt 1 doboz—.74
adott Rim sky-Korza koxr -'Votásának." JemRingli 1 doboz
—.74
nitz Sándor, a kiváló zeneesztétikns azzal kezdHeller extra dobozos ömlesztett sajt
te beszámolóját, hogy jelen volt a hangverseny
1 doboz
—.84
Oroszhal 3 decis üvegben (üvegbetét —.12) —.92
egyik próbáján is. hogy tanúja lehessen a fiaPr» 1.42
, jm
Pisztráng 1/6-os dobot
tal karmester munkamódszerének, majd a köBUDAPEST, III. ZSIGMOND UCCA 88-40
Oroszhal
1
literes
üvegiben
(üvegbetét
vetkezőket irta: ..Kezdő zenekar számára alig
Telefonok: 151-735, 151-738. 157 -299.
P 1.66
—.22)
Szemben a világhírt Lukácsfürdövel és Ssátudnánk nála alkalmasabb fiatal magyar kar—26
Mézes
csók
10
deka
szárfördövel, a Rózsadomb alján. — Teljes
—26
mestert ajánlani. Benne megvan a képesség,
Sósperec
10
deka
komfort, folyó melegvíz, központi fűtés. ... A
—.30
Kavics
drazsé
10
deka
az
a
buzgalom
és
módszeresség,
amely
a
feNyugati pályaudvartól 1 kisszakssz távol—.38
Mogyorós
nápolyi
10
deka
gyelmezett zenekari kultúra palántáinnk áposágra. A szálloda teljesen újjáalakítva, uj
—.32
Teasütemény 10 deka
vezetés alatt 61L
lásánál nélkülözhetetlen. Kerülni szoktuk a
—.22
Tqrtalap szegletes 1 csomag
túlzott Ígéreteket, a felelőtlen jóslás nem a mi
—.24
ELSŐRANGÚ CAFE RESTAURANT. POLSütőpor 3 levél
—87
dolgunk, de magvető, ültető kertésznek kiváló,
GÁRI ÁRAK.
Mogyoróbél negyed kg
—.65
annyi bizonyos.' Ezután a közérdeklődésre száPörkölt árpa 1 kg
Olcsó szobák pensióval, vagy anélkül
—J8
Göliát
kávépótló
fél
kg
míthatna — foWa+jn .Temnit-7 —. ha Friesay
Fereresnek módot nyújtanának
arra is. hogy

(A Bélmagyarország munkatársától) Városszerte feltűnést keltett a Délmagyarország minapi cikke, amelyben a színügyi bizottság ülése
kapcsán a szegedi színtársulat húsvéti budapesti vendégszereplésének ügyét tettük szóvá
A közönség körében feltűnést keltett, hogy a
szegedi társulat, amelynek szubvencióját csak
nemrégen emelte fel a város 5000 pengővel B
amely így a fűtési és világítási költségekkel
együtt évi 50-000 pengő városi támogatást élvez, húsvétkor nem a szegedi közönség szórakoztatásáról kíván gondoskodni, hanem — Budapestre megy kirándulni, a Művelődés Házában Babay József—Buday Dénes .flaranghalló
Jánosát", valamint a „SelméH bál" című operettet akarja előadni, az üresen maradt két ünnepnapra pedig a Színművészeti Akadémia növendékeinek, valamint az Operaház balettcsoportjának előadásait prezentálja.
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Párisi Nagy áruház Rt.

