
Előadás 
Munkácsy Mihályról 
(A DélmagyarorszAg munkatársától) 

Az Egyetemet és Főiskolát Végzett 

Magyar Nők Szövetségének szegedi 

csoportja magasszinvonaln kulturpro-

grammal indította szezonját szomba-

ton este. Az auditórium maximumot 

teljesen megtöltő közönség előtt Far-

kas Zoltán, a neves esszéíró és mű-

történész mutatkozott be az egyesölet 

clnökasszonvának: dr. Schmidt Hen-

rikné Hoffmann Fridának bevezető 

beszéde mellett. Az elnöknő ismertette 

az előadó munkásságát és felkérte 

előadásának megtartására. 

Farkas Zoltán bevezetőben megem-

lítette, hogy Munkácsy Mihály művé-

szetéről óhajtott előadást tartani, de 

az ehhez szükséges 60 spines diapozi-

tivot csak felerészben tudta elkészí-

teni s ez alkalommal inkább 

lamond a művészeti méltatásról és is-

merteti Munkáesynak eddig ismeret-

'en és emberi karakterére érdekes 

fényt vető levelezését. Érdekesen és 

asszonyi érdeklődést felkeltően olvas-

ta fel Mnnkácsynak főként feleségéhez 

Írott leveleit. Előadásának érdekessé-

gét fokozta néhány nem szines diapo-

zitív levetité.se is. Az előadás második 

részében 30 szines Munkácsy-repro-

dukciót vetitett le, melyeket néhány 

mondattal is ismertetett. 

A mindvégig lebilincselő előadást 
ír. Schmidt Henrikné elnöknő meleg 
szavakkal köszönte meg. 

5 ! M H. W: 

A színházi iroda közleményei 
H E T I M Ű S O R : 

Vasárnap délután: Luxemburg 
grófja. (Rendes hely árak.) 

Vasárnap este: Luxemburg grófja. 
Hétfőn este: Luxemburg grófja. 

(Munkáselőadás.) 
Kedden este: Luxemburg grófja. 

(Munkáselőadás.) 
Kedden délután: Rozika. (Gyermek-

előadás, mérsékelt helyárak.) 
Szerdán este: Nemes rózsa. (I., II. 

bemutatóbérlet) . 
Csütörtökön este: Bohémélet. (Bér-

letszünet felemelt helyárak.) 
, Pénteken este: Nemes Rózsa. (A. 

bérlet.) 
Szombaton este: Nemes rózsa. 
Vasárnap délután: Nemes rózsa. 

(Rendes helyárak,)' 
Vasárnap este: Nemes rózsa. 

—«0"— 
Ma kétszer ismétli meg a szinház 

» nagy sikert aratott Lehár-operttet, 
a Luxemburg grófját Madarász László 
Felléptével. Jegyekről a nagy érdeklő-
dés miatt ajánlatos előre gondoskod-
ni. 

Hétfőn és kedden este ugyancsak 
madarász László felléptével a Luxem-
burg grófja kerül szinre munkáselő-
adásban. A munkások csoportos jelent-
kezés esetén igen nagy kedvezmény-
ben részesülnek. Jegyek a gyárak ré-
széről mindkét előadásra igényelhetők 
a színházi irodában. 

Kedden délután nagv gvermekelő-
adás lesz. Szinre kerül a Rozika e. 
látványos gyermekoperett, mérsékelt 
helyárakkal. Minden szülő hozza ma-
gával gyermekét, minden gverek hoz-
*» magával szüleit. 

Csütörtök este: Bohémélet. Pataky 
Kálmán, dr. Palló Imre, Kóréh Endre 
Káskav Gizella. Rdffav Erzsi, Malecz-
ky 

Oszkár és llvés Sándor felléptével 
Az operát Fricsay Ferenc vezényli 
Jegyek felemelt helvárak mellett ráP 
hatók. A szinház összes bérlői a bér 
letkártyák bemutatása mellett 20 szá-
•alékos kedvezményben részesülnek, j 

Z E N E 
Ma hangversenyeinek 

a szegedi filharmonikusok 
„a legjobb vidéki zenekar" 

cimérf 
Nagy kulturesemény szinhelye lesz 

ma, vasárnap délelőtt a szegedi Vá-
rosi Szinház. A Filharmonikus Egye-
sület mai hangversenye kulturese-
mény t jelent akkor is, ha műsorát te-
kintjük és azt a lélekből fakadó, buz-
gó és szeretetteljes igyekezetet, 
amellyel ez a kitűnő testület készült 
a mai versenyre. De kulturésemény-
hek Ígérkezik a filharmónikus kon-
cert akkor is, ha arra gondolunk, hogy 
a kultuszminisztérium pályázatán an-
nak a rangsornak megállapításáért fo-
lyik a küzdelem, amelynek élére Sze-
ged filharmónikus zenekara minden-
képpen méltó kell hogy legyen. 

Noblesse obiige. Szeged zenei múlt-
ja és jelene egyaránt kötelez. Nemcsak 
arról van szó, hogy az ország máso-
dik városa a vidéki városok sorában 
mindenben, ami kultura és kezdemé-
nyezés, ami haladás és a nemzet öntu-
datának emelése elsőként kell, hogy 
szerepeljen, hanem arról is, hogy a 
nemzeti feltámadás városának lángo-
ló akarással és öntudatos munkavál-
lalással kell szolgálnia a további fel-
támadást: a magyar kultura meggyéi-
nek kiszélesítését és a magyal szelle-
mi felsőbbrendűség bizonyítását. És 
itt elsősorban a délvidéki visszatért 
területek szellemi vezetése és kultur-
centrumának kiépítésére gondolunk! 
Az elmúlt idő alatt, amely a magyar 
feltámadás megindulásától kezdve el-
telt, tapasztalhattuk, hogy a délvidé-
ki városok, közöttük különösen Újvi-
dék, igen szép zenei életet élnek és 
fejlett zenekultúrával dicsekedhetnek. 
Szegednek tehát arra kell törekednie, 
hogy a magyar zenekultura délvidéki 
központja legyen s ezt csak ugy ér-
heti el, ha a vidéki városok sorában 
elsőként végez minden olyan verseny-
ben, amely a muzsika terén nemes ve-
télkedést jelent. 

Ezenkivül a mult is kötelez. Sze-
geden éveken keresztül olyan zenei 
események szinhelye volt az európai 
hirü és szépségű Dóm-tér s a katedrá-
lis, amelyeket elfelejteni nem lehet és 
és nem szabad s amelyek folytatást kí-
vánnak. Ha visszagondolunk arra az 
európai jelentőségű zenei eseményre, 
amikor Mascagni karmesteri pálcája 
nvomán szólaltak meg a »Parasztbe-
csület* bűvös melódiái a Dóm-téren, 
vagy a nagyszabású Verdi-rekviemre, 
amely méltóságot és fényt adott a leg-
utóbbi játékoknak, vagy az »Aida? és 
•Turandotc nagyszerű produkcióira, 
akkor egy szivvel és lélekkel és lélek-
kel kell megkövetelnünk, kikövetel-
nünk magunktól; várostól, zenekartól 
és közönségtől egyaránt, hogy a mai. 
ünnepélyes zenei esemény valóban 
fordulópontot jelentsen Szeged zene-
életében és azt a fordulópontot, ame-
lyen a szegedi zenekultura vidéki el-
sősége áll szilárdan és elvitathatatla-
nul. 

Jól tudjuk, hogy a szegedi filbar-
mónikusok zenekara méltó arra a di-
szes pozícióra, amelyet a kultuszmi-
nisztérium »a legjobb vidéki zenekar? 
cimmel illet majd és szeretnénk hinni, 
hogy Szeged város vezetőségének és 
közönségének támogatása, feladatvál-
lalása és kulturaszeretetc is méltó 
lesz erre a magyar szellemi elhiva-
tottságra. 
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BUDAPEST L 

730: Fohász. Szózat. Reggeli zie-
ne. 8.15: Hirek. 8.30: őszinte beszéd 
9: Beszél a front A m. kir. honvéd 
haditudósító század helyszini közve-
títése. Hangfelvétel. 10: Református 
istentisztelet a Kálvin-téri templom-
ból. Igét hirdet Muraközy Gyula. 11: 
Egyházi ének és szentbeszéd a Jézus 
Szive templomból. 12.15: Levente mű-
sor. 12.55: Te is. . . Vitéz Béry Lász-
ló előadása. 1.10: A Rádiózenekar 
műsorából. Vezényel Bertha István. 
1.45: Időjelzés, hirek, vízállásjelentés. 
2. Művésziem ezek. 3: Karoljuk fel a 
prémes állatok tenyésztését. Vitéz 
Ottó Ernő gazdasági felügyelő elő-
adása. 3.45: Beszkárt-zenekar. Vez. 
Müller Károly. 4.30: Hirek magyar, 
német, román, szlovák és ruszin nyel-
ven. 5: Magvar nóták. Matolesy Mar-
git és Solti Károly énekel, kisér Far-
kas Jenő cigányzenekara. 6: Tamási 
Áron elbeszélése. 6.20: Részletek Doh-
nánvi: Pierette fátyola cimü táncjá-
tékából Hangfelvétel. 6.40: Akiket 
mindig szivesen hallgatunk. Abonvi 
Géza csevegése. 650: Hirek 7 05: Esv 
finn kivánsághangverseny műsorából. 
7.30: Sporteredmények 7.40: Zathu-
reczky Ede hegedül. 8.10: Könnyű ze-
ne — könnyű percek. Közreműködik 
Blaha Márta (zongora), Kőszegi Te-
réz (ének), Járav József, vegveskar, 
a Rádiózenekar Rajter Lajos vezény-
lésével. 9.40: Hirek. 10: Hanaképek a 
vasárnap sportjáról. Részéi Plnhárés 
dr. Legenyei József. Maid sport- és 
lóversenveredmények. 1035: Táncze-
ne. 11: Bura Sándor eiiránvzenekara 
muzsikál. Hangfelvétel. 11.45:' Hirek. 

BUDAPEST TT. 

11.15: Lovászi Ferenc cigányzene-
ikara muzsikál.. 12.15: Kamarazene. 3: 
A Rádiózenekar műsorából. Hangfel-
vétel. 4: Ünnepély a finn-ugor nép ro-
konsági nap alkalmából. A Pázmány 
Péter Tudomány Egyetem aulájában 
rendezett november 21-i diszgvülés 
közvetítése hangfelvételről. 5.30: Régi 
pesti vásárosok. Keléuyi B. Ottó elő-
adása. 6: Az Operaház előadásának 
közvetítése. Bohémélet Jussi Björ-
ling vendégfelléptével. Dalmű négv 
képben. Szövegét irta Giacosa és Illi-
ca Fordította Radó Antal. Zenéjét 
szerezte Puafcíni, vezényel Failoni 
Seraio 
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veeven, 
javíttasson Rádiót 

Fr iscfcmannáf 
Báró Jósika-u. 13. Tel.: 32—84. 

BUDAPEST L 

5.40: Üzen az otthon. A Vöröske-
reszt bajtársi rádiószolgálata. 6.40: 
Ébresztő, torna. 7: Hirek, közlemé-
nyek, reggeli zene. 10: Hirek. 10.05: 
Szórakoztató zene. 11.10: Nemzetközi 
vizjelzőszofgálat. 11.15: Chopin-müvek. 
11.40: Takarékos főzés száz év előtt. 
Irta Mokcsay Júlia. Felolvasás. 12: 
Harangszó. Fohász. Himnusz. 12.10: 
Szórakoztató zene. Hangfelvétel. 12 
óra 40: Hírek. 1.20: Időjelzés, vízál-
lásjelentés. 1.30: Honvédeink üzennek. 
A Vöröskereszt bajtársi rádiószolgá-
lata. 2: Pertis Jenő cigányzenekara 
muzsikál. 2.30: Hirek. 3: Árfolyamhi-
rek, piaci árak, élelmiszerárak. 3.20: 
Rendörzenekar. Vezényel Szötlősi Fe-
renc. 4: Ponyvazuzda. Közvetítés egy 
kartonlemezgyárból. 4.20: Hirek né-
met, román, szlovák és ruszin nyel-
ven. 4.45: Időjelzés, hirek. 5: Nemzet-
biológia és népélelnflezés. Dr. Antal 
Lajos előadása. 5.15: Tánczene. 5.30. 
Ujabb gondoskodás a hadbavonultak 
hozzátartozóiról. Dr. Meleghegyi Sán-
dor előadása. 5.50: Az Operaház ze-
nekara. Vezényel Dohnányi Eruő. 6 
óra 50: Hirek. 7.05: .A visszacsatolt 

i tcrijletcken ni ipartestületi, illetve. 
- tarsulati hálózat kiépítése. D? Ko-

O E L M A G Y A R () H S Z A G 
V a s á r n a p. 1942 november 22. 

csondy Gyula miniszteri osztálytaná-
csos iparügyi előadása.. II. rész. 7.20: 
Szalonötös. 7.45: Örök magyar falu, 
ölök magyar város. Gróf Dessewffy 
Gyula előadása. 8.05: A Magyar Revi 
Tánczenekar játszik a Táncpalotából. 
845: Vadvizek tombolnak egy újon-
nan feltárt erdélyi barlangban. 9.15« 
Faragó Ibolya zongorázik. Liszt-mü-
vek. 9.40: Hirek. 10.10: Magyar nö-
ták. Farkas Béla cigányzenekara mu-
zsikál és Szánthó Gyula énekel az 
F.mke-kávéházból. 10.50: Melles Béla-
zenekar. Vezényel Vincze Ottó. 11.45-
Hirek. 

BUDAPEST II. 
6.40: Magyar nóták. 7.05: Német 

nyelvoktatás. Tartja dr. Szentgyörgy? 
Ede. 7.30: Mai maayar szerzők. 8/20: 
A fanár hivatása. Dr. Hoffmann Ernő 
előadása. 

WmWűöm\ 
arcvizek, krémek, olajok, púderek. 

Szeplő elleni fényvédő szerek, 

j Bei tcr Gszk f t rne 
< kozmetikai intézete, Szeged, Duyo. 

niee tér 11, L em. T»L 26-02. Aro-
" ápolás. Szépséghibák, szemölcsök, 

szőrszálak végleges eltávolítása. 
! Fénykezelés. Tanítványok kiképzé-
| se. Olcsó kézdetreadszer. 

KOZMETIKA ~ 

Arcápoíás félen 
'A hidegebb idő beálltával sok nő 

érzékeny arcbőre, ha hosszabb 
ideig tartózkodik a levegőn, elveszti 
puha tapintatát, finomságát, majd 
ha azután a hidegről bemegy, a 
meleg szobába, arca, orra erősen 
kivörösödik és ég. 

Sokan ez ellen tájékozatlansá-
gukban ugy akarnak védekezni, 
hogy lefekvés előtt az érzékeny 
bőríelületet vazelinnal, vagy glice-
rinnel, esetleg mindkettővel beke-
nik és azután csodálkoznak, hogy 
az érzékenység még jobban fokozó-
dik, arcbőrük egyre jobban romlik. 

A hideg hatására a bőr először 
vérszegény s később ugyanazon a 
helyen vérző lesz. A vérerek a hi-
deg hatására bizonyos diszpozició 
mellett a bőr szárazságát és lilás-
vörös elszíneződését okozzák. Aki 
tudja, hogy érzékeny és száraz a 
bőre, az használjon télen a bőr ér-
zékenységi fokának megfelelő zsi-
ros kenőcsöt és zsiros púdert ugy s 
hideg, mint a szél és nedvesség el-
len nappalra, éjjelre pedig arcola-
órákat töltenek a szabadba?^ a hi-
jat és zsiros kenőcsőt. Nők, akik 
degnek megfelelően öltözködnek 
de arcukat úgyszólván védtelenül 
hagyják, minek következménye, 
hogy sokszor egyik napról a má-
sikra tönkremegy arcbőrük, pedig, 
ha nem feledkeznének meg arcbő-
rükről és azt kellőképpen védik,, 
ugy a legkényesebb arcnak sem 
lesz káios a hideg. 

R. O.-né. 

KOZMETIKAI ÜZENETEK: 

Kozmetika. 1. Éjszakára febéritő 
kenőcsön használjon. 2. Hagyja 
abba a nyomkodást, mert azzal ár! 
arcbőrének. 

Kellemetlen. Felesleges szárszó-
Iáitól könnyen megszabadulhat. Az 
eljárás nyomnélküli. 

N- N- Cimére levél ment 
Fiatal leány. Két héten keresi 

(|i> másodnaponkint dörzsölje be. 
Haía rendbe fog jönni. 

\ 


