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A SZEGEDI SZINIIAZ MŰSORA: ,
Csütörtökön délután: Egy leány, aki mindenkié.
Utolsó délutáni operettelőadás. ' Mérsékelt helyárak.
Csütörtökön este: Egy leány, aki mindenkié
Utolsó előadás.
Szombaton este: Tüzek az éjszakában.

Az Egyetemi Énekkar hangversenye
A Szegedi Egyetemi Énekkar szerdán este rendezte díszhangversenyét az egyetem aulájában. A
közönség zsúfolásig megtöltötte a hatalmas termet, amelynok soraiban olt láttuk az egyetem rektorát s néhány egyetemi tanárt is. A műsort az
énekkar nyitotta meg K e r t é s z Lajos karnagy
vezényletével. Meglepő finomsággal,
szinezésseí,
erővel és lelkesedéssel adta elő az énekkar Ilündel Ariosoját s Beethoven Gyászindulóját az Eroica szimfóniából König Péter átiratában.
Az énekkar tavaly óta nagyot fejlődött. Nőtt
számban, erőben, művészi rutinban, fegyelmezettségben és tudásban. Kertész Lajos vezetése erős
lelkesítő hatalom. Schubert Bölcsödulában annyi
szépséget halmozott össze énekével, hogy a legkényesebb ízlést is kielégitette. Liszt Rajnai bordáin, Erkel bordala — Sántha Lajos szépen hangzó baritonszólójával —, Kacsóh, Dienzl, Sztojanovits számai s Kodály Karádi nótái csupa meglepetések s igaz gyönyört szerző élmények voltak,
amelyek előadását ünneplő tüntetéssel fogadta a
közönség.
A hangverseny keretében szerepelt K o v á c s
'Jolán énekművésznő, aki Liszt. Csikv,
Knesóh,
Uuger dalaival és nemrégen méltatott művészetéivel ezúttal is nagy sikert aratott. Beethoven
zongoranégyesét dr. V á r k o n y i Hildebrand (hegedű), T a r a s z o v i t s László (viola), dr. Ver e s s Andor (gordonka) és K. K a i n Kató (zongora) adták elő. A hatalmas versenymű előadása
minden részletétben gondos. kidolgozással, előkelő
ízléssel, finom árnyalatokkal s nagy
technikai
készséggel érvényesült s művészi együttesével érdemlegesen rászolgált arra a tapsra, amely a
lc özön ség soraiból minden részlet után felzúgott az
elismerő méltánylás igaz dicséreteként.
—f.

Egy leány, aki mindenkié
Fehér orgontákkal szegték be ennek a bucpuoperettnek a bemutatójára a színpadot és a páholyokat. A virág jelképezte a szezonzáró premier
ünnepélyességét, pedig jobb lett volna, ha a dán
rab és ez előadás dokumentálja.
i
A szinház idei utolsó operettbemutatóján Ernőd
Tamás jószándéku szövege és Ralph Bendczky ötletes, hangulatos muzsikája több figyelmet érdemelt volna, mint amennyiben része volt. És
több szeretetet érdemeltek volna azok a színészek is, akiknek — a színlap szerint — bucsujuk
volt ez a szerdaesti előadás, főképen Veszély Pál,
aki sokoldalú kvalitásával megérdemelten kedvencévé lett a szegedi közönségnek, Balogh Klári,
aki ebben a szezonban virágzott ki komoly színésznővé, de Szigethy Irén is, a harmadik búcsúzó, mert különleges szerepkörében is mag
tudta kedveltetni tehetségét a nem könnyen barátkozó szegcdi nézőtérrel. Ezen a bucsupremieren
mégis nagyon egyedül maradtak a színpadon és bizony óriási erőfeszítést kellett kifejteniük, hogy
feledtessék kissé elhagyottságukat. Balogh Klárinak pedig nagyon kedves szerepe volt és kedves
.s volt benne. Megérdemelte azt a virágrengeteget, amellyel búcsúztatói elárasztották. Kijutott a
sikerből és ünneplésbböl Veszely Pálnak és Szigethy Irénnek is. Herczeg Vilmos, Tanay Annié,
Sághy István, Zilahy János és a többiek munkálkodtak még a sikerért — több, kevesebb sikerrel.

p o h á r v i z kerül bemutatóra, pénteken a Ken y é r k e r e s ő , szombaton csak felnőtteknek
a
G y ó g y s z e r é s z u r van műsoron.

A színházi iroda hirei
„Egy leány, aki mindenkié"' a szinház két utolsó előadása ma délután és este. Az opercttcgyüttes ma búcsúzik el a szegedi közönségtől.
Aki jól akar mulatni, az megnézi a szinház
„Egy leány, aki mindenkié" előadását.
Biztosítsa jegyét a szinház ma délután, vagy
esti „Egy leány, aki mindenkié" előadására, ezen
a két előadáson vesz bucsut Szeged közönségétől
a szinlársulat operettegyüttese.
A Szegedi Helyőrségi Altiszti Kaszinó Egyesület S-án, szombaton este 8 órai kezdettel a Városi Színházban bemutatja Földes Imre „Tüzek az
éjszakában" cimü irredenta drámáját.
Filléres
helvárak.
Két utolsó előadás. Az operettegy üttes buesuja.
„Egy leány, aki mindenkié'' ma délután és este!

Csütörtök;
Budapest L
8.15: Hírek. 9.10: Rádióüzenelek a Nemzetközi
Vásárból. 10: Egyházi ének és szentbeszéd az
Esztergomi Szent Anna plébániatemplomból felszentelésének 100 éves jubileuma
ünnepén. A
szentmisét pontifikálja és szentbeszédet
mond
dr. Serédi Jusztinián bíboros érsek, Magyarország hercegprímása. Énekel az Esztergomi Érseki Hittudományi Főiskola énekkara. 11.15: Görögkatolikus istentisztelet a Rózsák-terén
lévő
gör. kath. plébánia templomból. 12.20: Pontos időjelzés, időjárás és vízállásjelentés. 12.30: Rádióüzenetek a Nemzetközi Vásárból. 2: A rádió szalonzenekara. 2.45: Anyák és gyermekek,
vitéz
Somogyváry Gyula beszél. 3.30: Rádióüzenetek a
Nemzetközi Vásárból. 5: Bodán Margit magyar
nótákat énekel, kisér Magvari Imre és cigányzenekara. 0: Méhészeti időszerű tanácsadó. Előadás. 6.20: Hanglemezek. 7.10: Budapest idegenforgalmi múltja. Előadás. 7.10: Palló Imre énekel, zongorakísérettel. 8.10: Halnalban,
délben,
este. Szerelmi játék 3 felvonásban. 9.50: Hirek,
sporteredmények. 10.10: öreg cigánvprimások zenekara muzsikál. 10.15: Wechsler Ui zongorázik.
11.15: Kertész Miklós jazz-zenekara játszik,
Budapest II.
12.30: Az Operaház tagjaiból alakult zenekar.
3.30: Thurv Mária mesél. 4: A József Nádor 2.
honvédgyalogezred zenekara. 6: Magvari Imre és
cigányzenekara. 7.10: Hanglemezek. 7.40: Mit köszönhet a magyar műveltség Grácnak. Előadás.
810: Hirek, lóversenyeredmények.
Külföld.
Bécs. 10: Istentisztelet a Szent István-templomból. Haydn: Nelson miséjével. 6.15: Nyugati Tirol és Vor-Arlberg népdalai. — Deutschlandsender. 6: Zene Brémából. 8.10: Keringők és indulók.
Droitvich. 6.40: Goethe-dalok (tenor). 10.20:
Tliomas:
nyitány. Csajkovszkij:
Humoreszik.
Slrnuss János: Kék Duna keringő. — Hilversum
I. Az Üdvhadsereg 50 éves jubileuma. Zene és
énekkar hatezer személlyel. — Königsberg. 8.00:
Puccini: Pillangókisasszony, opera a stúdióból. —
London Reg. 8: Gluck: Alceste opera. — Pozsony. 6: Magyar műsor. — Róma. 6.10: Vidám
lemezek, 7.15: A rádiózenekar és az opera zenekara Orlov zongoraművésszel. — Stockholm. 7
óra 30: Rádiózenekar Földessy Arnold csellóművésszel. — Stuttgart.. 10.30: A badeni országos
zenekar szaxofon és harmonikaszólóval.
Péntek:

Budapest I.
6.45: Torna. Utána hanglemezek'. 7.20: Étrend,
közlemények. 10: Hirek. 10.20: Időszerű szemle.
Felolvasás. 10.45: Mire ügyeljen a szívbajos. Felolvasás. 11.10: Nemzetközi vízjolzőszolgálat. 11
óra 15: Ráióüzenetek a Nemzetközi
Vásárból.
12: Déli harangszó az Egyetemi templomból, időiárásjelentés. 12.05: Schwarz János és fiai különSzinház Makón. Vitéz B á n k y Róbert színigaz- leges hangszereken játszanak. 12.50: Hirek. 1.10:
gató kamaratársulata szerdán este kezdte meg« Fontos Időjelzés, időjárás és vízállásjelentés. 1
óra 15: RádióüzenCtek a Nemzetközi Vásárból. 2
10 napra tervezett előadássorozatát a makói Holéra 40: Ilirek. 3: Arfolyamhirek, piaci árak, élellósy Kornélia színházban Tolsztoj Leo drámájámiszerárak. 3.30: Rádióüzenetek a
Nemzetközi
nak., a »Kreutzer szonáta^-nak előadásával. GreVásárból. 4.45: Pont'os időjelzés, időjárásielentés,
gor szerepét Z e m p l é n y i Zoltán, Laurát Sze- hirek. 5: Szegcdi EaVetemi Énekkar. Vezényel
g e d i Edit játszotta, Vera B u d a y Tusi, az anya
Kertész Lajos 1 Hiindel: Arioso. 2. Beethoven:
S e . r f ő z y Ilona, nagybácsi S z á n t ó Ernő, Fru- Gvászindul'ó és Eroica szimfóniából (Király Péter átircta). 3. Schubert: Bölcsődal (Demény Dehacsevszky I h á s z László volt. — Csütörtökön
zső átirata.' 4. Frkel Bánk bán, bordal (baritondélután a F r u s k a , este Seribe vígjátéka, E g y

Férfi ingek,
raktár. P O l l á k

puplin, selyem és kötött, rendelésre is. —
Inganyagból váiaszté-
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szóló: Sántha Lajos, zongorán kisér K. Kain
Kató.) 5. Liszt: Rajnai bordal. 6: Kacsóh: Késő
ősz van (Demény Dezső átirata.) 7. Dienzl: Liliomszál (Demény Dezső átirata.) 8. Sztojunovits:
Szerenád (baritonszóló: Sántha Lajos.) 9. Kodály:
Karádi nóták.) 550: Sportközlemények. 6: Erdélyi magyar mecénások. Előadás. 6.30: A rádió
szalonzenekara. 7.45: A rádió külügy i
negyedórája. 8.15: Az Operaház előadásának közvetítése. Ilovancsina. Zenedráma
5 • felvonásban, 6
képben. 9.35: Hírek, idő járásjelentés. 11: Hirek
angol nyelven. 11.05: Hanglemezek.
Budapest I I .
1.15: Beszkárt-zenekar. 6.30: Az Oper^bSz előadásának közvetítése. Ilovancsina. 8: Gyorsírótanfolyam. 8.35: Hirek. 8.55: Rigó Jancsi és cigánvzenekara muzsikál.
Külföld:
Berlin. 5: Részlétek Moniusko: Halka
cimü
operából. — Bécs. 7.25: Bilokapa: Zenei kvinteszszenciák. — Bukarest. 8.35: Mozart: Figaro házassága, opera. — Deutschlandsender. 4: Hangverseny. — Droitvich. 10: Beethoven: Es-dur és
Kodály: II. vonósnégyese. — Frankfurt. 12: Részletek a Matuzsálem, A cigánybáró, A világoskéktestvérek, A mosoly országából. — London Rég.
Milelli Klára zongorázik. 9: Hangjáték. — Róma.
8: Manén hegedűművész játéka. — Milánó. 5.15:
5.15: Giuranna zongoraművésznő hengversenve.
Alsó-Fehérköriisi Armentesitő, Belvizszabályozó
és Vizhasznositó Társulat, Gyula
390—1937. szám.

Hirdetmény.
Az Alsó-Fehérkőrösi Armentesitő Társulat
védtöltésen levő

a

anyafüterméséft
a helyszínen, nyilvános szóbeli árverésen, készpénzfizetés mellett, hitelezés nélkül, el fogja adni.
1. A Feketekőrös balpartján, a remetei hídtól
kezdve felfelé az anti határig május 10-én, hétfőn.
2. A Fehérkőrös jobb- és balpartján a gyulavári közúti hídnál kezdve május 11-én, kedden.
3. A Kettőskőrös balpartján
a gyula-dobozi
határnál kezdve május 12-én, szerdán.
Az árverés mindenkor reggel 8 órakor kezdődik.
Gyula, 1937. április hó 29-én.
Kienitz Vilmos sk., igazgató-főmérnök.

MAjüS

MagyarSzemle

A szerkesztőbizottság elnöke
BETHLEN ISTVÁN GRŐP
Keresztyén únió ?
VICTOR JÁNOS
A kormányzói intézmény
EGYED ISTVÁN

A falukutató mozgalom kritikája
FODOR FERENC

Az értelmiségi és a parasztifjúság
KOVÁCS IMRE
Magyar vertek könyve
KERECSÉNY1 DEZSŐ

A fasizmus városrendezése
KAFFKA PÉTER

A név jog* Romániában
BEDECSl ANDRÁS

A csehszlovik-szudétanémet
kiegyezés kísérlete
SZVATKÓ PÁL
A magyarnyelvű alkotószellem lélektana Amerikában REMÉNYI JÓZSEF
Tormay Cecile
BISZTRAY GYULA

A botrány Seba könyve körül
GOGOLÁK LAJOS

Külpolitikai szemle OTTLIK GYÖRGY
Regények a szerelemről
SÁNDOR ISTVÁN

Szerkeszti SZEKFÜ GYULA
MAGYAR
SZEMLE TÁRSASÁG
Badtpest, Vilmos csi$iir-út %
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