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Az„Ugy van, ahogy vesszük" 
érdekes szereposztása 

A szegedi színház javában készü-
lődik az idei szezon első eredeti be-
mutatójára, amely — mint jelentettük, 
Pirandello »Ugy van, ahogy vesszük* 
cimü rendkívül érdekes színjátéka lesz. 
A szegedi színház az érdekes darabhoz 
méltó érdekes és kitűnő szereposztás-
ban hozza szinre az újdonságot. A sz© 
reposztás érdekessége, hogy a darab-
ban két igazgató is játszik, nevezete 
»en vitéz Bánky Róbert, a budapesti 
Uj Magyar Szinház és a szegedi Vá-
rosi Színház igazgatója, valamint 
Ihász Aladár, a szegedi szinház igaz-
gató-főrendezője. Bánkynak és Ihász-
nak is ez lesz első idei fellépte Sze 
Beden. Vitéz Bánky Róbert a napok-
ban Szegedre érkezik, bogy résztve-
gyen a próbákon. Bánkyn és Ihászon 
kivül nagyon szép művészi feladathoz 
fut a darabban Ladányi Ferenc. A női 
főszerepet Beleznay Margit, az Uj Ma-
gyar Szinház drámai hősnője játsza. 
Kívülük Szabó István, Szapáry Sándor. 
Kölcsey Rózsi, Ruttkay Mária, Szánthó 
Mária és Cserna Brigitta jntnak még 
szerephez az >Ugy van, ahogy vesz-
szük«-Ken, amelynek bemutatójára ja-
nuárban kerül sor. 
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A szinházi ifoda közleményei 

H E T I M Ű S O R : 

Pénteken este: Denevér. Tisztvise-
lőbérlet) 

Szombaton délután: Luxemburg 
grófja. (A nyugdíjas színészek javára 
20 fillértől i peugő 20 filléres mozi-
helyárakkal.) 

Szombaton este: Denevér (Rendes 
helyárak.) 

Vasárnap délután: Denevér (Rendes 
helyárak.) 

Vasárnap este: Denevér (Rendes 
helyárak.) 

Hétfőn este: AJda. (Németh Mária, 
Palló, Kóréh, Laczó, Mészáros Erzsé-
bet, Fodor János és az operaházi kó-
ros felléptével. Vezényel: Fricsav F© 
renc. Felemelt belyárak.) 

Kedden este: Aida. 
—oOo— 

Ma este titetvieelőbéxletben Rerü! 
színre a hatalmas sikert aratott 
Strauss-operett, a Denevér, amelynek 
eddigi két előadását zsúfolt ház lel-
kes közönsége tapsolta végig. Adél 
szerepét Szabó Ilonka, az Operaház 
kiváló koloratur-szopránja énekli, Al-
frédet pedig Madarász László. Rosa-
lindát ma este először énekli a beteg-
ségéből felgyógyult Radnóthy Éva, a 
szinház kitűnő énekes-primadonnája. 
A többi szerepet Harczos Irén, Már-
kus Lajos, dr. Várady Szabolcs, Káro-
lyi Vilmos, Miskey József és Bakos 
Gyula játszák. Minden este nagy si-
kere van a I I . felvonás tiroli táncá-
nak. amelvet Nagy Anna és Hednch 
Éva lejt. Á Denevér előadását szómba 
len és vasárnap este bérletszünethen 
és vasárnap délulán is szinre hozza a 
szinház. 

Szombaton délután mozihelyárakkal 
a szegedi öreg nyugdíjas színészek 
felsegélyezésére Madarász László fel-
léptével a Luxemburg grófja kerül 
szinre. Aki jcgvet vált erre a kitűnő 
előadásra, egyben jótékonyságot " 
gyakorol, mert a teljes bevélel a nyug-
díjas színészeké 

Hétfőn és kedden este Németh Má 
ria kamaraénekesnő és az Operába-' 
elsőrendű énekcsgárdájának fellép'é 
vei az Aida kerül előadásra uj rendé 
zésben. Erre a nagy zenei eseményre 
különösen felhívja o színház a szened' 
zeneértő közönség ügyeimét miután 

ilyen nagyvonalú operaelőadás Sz© 
geden már régen nem volt Az I. be-
mutatóbérlőb helyei ráfizetéssel érvé-
nyesek a hétfői előadásra, a II. bemu-
tatóbérlők helyeit 20 százalékos ked-
vezménnyel a hétfői előadásra ma 
délig tartja fetnn a szinház igazgató-
sága. A keddi előadásra a ÍL em© 
létig bezárólag az A- és tisztviselő-
bérlők 20 százalékos kedvezményt kap-
nak. Jegyekről ajánlatos előre gon-
doskodni. A szinház igazgatósága tisz-
telettel kéri, hogy a telefonon megren-
delt jegyeket egy napon belül váltsák 
ki, mert tovább fenntartani nem 
tudja. 
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5.40: Üzen az otthon. A Vöröske-
reszt bajtársi rádiószolgálata. 6.40: 
Ébresztő, torna. 7: Hirek, közlemé-
nyek, reggeli zene. 10: Hirek. 10.15: 
Zenekari művek. 11.10: Nemzetközi 
vizjelzőszoigálaL 11.15: Sovinszky 
László szalonzenekara. 11.40: Szépitő-
szerek. Dr. Zempléuyi Imre orvosi 
előadása. Felolvasás. 12: Harangszó. 
Fohász. Himnusz. 12.10: Országos 
Postászenekar. Vezényel Eördögh Já-
nos. 12.40: Hirek. 1.20: Időjelzés, víz-
állás jelentés. 1.30: Honvédeink üzen-
nek. A Vöröskereszt bajtársi rádió-
szolgálata. 2: A Rádiózenekar. Hang-
felvétel. 2.30: Hirek. 2.45: Műsoris-
mertetés. 3: Arfolyamhirek, piaci 
árak, élelmiszerárak. 3.20: A Folyam-
erők fuvószenekara. Vezényel ifj. Fri-
csay Richárd 3.50: A korszerű háború 
katonái. BArtfai Szabó László főhad-
nagy katonai előadása. Felolvasás. 4 
Óra 20: Hirek, német, román szlovák 
és ruszin nyelven. 4.45: Időjelzés, hi-
rek. 5: Hlaszny Béla tangóharmoni-
ka számai 5:15: Emlékek Ady Endré-
ről, Babits Mihályról és Móricz Zsig-
mondról. Schöpflin Aladár előadása. 
5.38: Hanglemez. 5.50: Sportközlemé-
nyeik. 6: Német hallgatóinknak Für 
unsere deutschén Hörer. 6.20: Magyar 
ének — magyar lélek. Adám Jenő. a 
Zeneművészeti főiskola tanárának 
népdalfélórája. Hangfelvétel 6.50: Hí-
rek'. 7.05: A kender és a len áztatása. 
Andrássy Lajos háziipari felügyelő 
előadása. 7.20: Rádiózenekar. 8.10: 
Szerelmes titánok. Dante, Michelange-
lo, Hugó Victor, Vörösmarty, Petőfi 
versei. Bevezeti Illyés Gyula. Közre-
működik Szörényi Éva és Uray Ti-
vadar. 20.40: Tévedni emberi dolog. 
Operák sorsa a bukástól a világsike-
rig. Szilágyi ödön előadása hangi© 
mezekkel. 9.40: Hirek. 10.10: Melles 
Béla-zenekar. Vezényel Vlneze Ottó. 
11.10: Magyar nóták. 1145: Hírek) 

BUDAPEST U. 

0.40: A Zeneművészeti Főiskola Se-
gitőegvesüleiének Bossini hangverse-
nye. Közvetítés a Zeneművészeti Fő-
iskola nagyterméből Messa Snlenne. 
előadja a Zeneművészeti Főiskola 
ének- és zenekara. A magánszólam© 
kat éneklik Pongráez Margit. .Tárav 
József. Tiszav Magda. Várndi Ferenc. 
Orgonál Halász Kálmán. Vezényel 
Ádám Jenő. 8.40: Látogatás egy olasz 
szobrászművésznél. Lülgi Servolini 
moremotffszffató előadása Andreottl-
ról Olaszból fordította dr Tóth Er-
vin 

Nikita d e M a g a . o j i 

h a n g v e r s e n / e 

A komoly muzsika ünnepe volt csü-
törtökön este Nikita de Magaloff hang-
versenye a Tisza nagytermében. Ides-
tova 10 év óta ismerjük és figyeljük 
Nikita de Magaloff művészetének ki-
bontakozását Amikor megismertük, 
Szigeti József, a kiváló hegedűművész 
ifjú kísérője volt s szerényen húzó-
dott meg a második helyen, a nagy 
mester árnyékában, bár tehetsége és 
nagyszerű kvalitásai már akkor ér-
vényre jutottak. Származásának érde-
kessége is érdeklődést keltett személye 

> iránt; voltak, akik orosz hercegi csa-
lád sarjának tudták, mások bolgár 
zongoravirtuózt ismertek benne. Ha-
marosan nyilvánvaló lett, hogy Nikita 
de Magaloff alig 20 esztendejével 
máris a muzsika arisztokráciájának 

| Sajnos, csak feleház érdeklődött e» 
j iránt a delikátmuzsika iránt, a fiatal 
\ művész tudása és kitűnő márkájú ne-
ve is sokkal nagyobb közönséget ér-
demelt volna. (cs. p.) 
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H a este 
Kamarazenekör. 

K Ó R É H 

7 órakor 
I I I . bérleti est 

E N D R E 

ária- és dalestje a Tiszában. 

S P O l ! 

Jó formaban várja a szeged 
a vasárnapi Kispest mérkőzést 

A Szeged csütörtökön délután két-
kapus edzést tartott a Temesvári-kör-
úti sporttelepen. Ellenfele a helyőr-
ségi kórház csapata volt, amely meg-
felelő edzőtársnak bizonyult. A Sze-

legelőkelöbb tagjai közé tartozik s t© ged-játékosok nagy kedvvel játszották 
hetsége, kivételes tudása a nagy mes-! végig a kétszer 30 perces játékidőt és 
ter mellett egyre szebben bontakozott | egytől-egyig jó formáról tettek tanu-
kL Szegeden sokan emlékeznek még; ságot Az eredmény 6:2 volt a Szeged 
arra a Szigeti—Magaloff koncertre, javára, a gólok közül Kalmár hármat, 
amelynek koronája a Kreutzer-szonáta Kovács, Vörös, Nagy egyet-egyet rug-
volt, soha nem fakuló élményt hagyva tak. 
a komoly zene áhítatos rajongóinak 
lelkében... 

Most már évek óta mint szólista 
tér vissza Magaloff a szegedi koncert-
pódiumra. Müvészegyéniségének hatá-
sa alól senki sem tudja kivonni ma-
gát, aki értékeli mindazt, ami gond© 

i lat, érzés, szépség és isteni ihlet alk© 
itása. Finom, talán talfinomult lénye 
1 ideális hangszer, amelyen tökéletes 
kifejező erővel játszik a nagy zenei 
alkotók lelke.. . Két keskeny, arisz-
tokratikus keze ugy száll a zongora 

Pataky Sándor edző a tréDing után 
kijelentette, hogy vasárnap ugyanaz a 
csapat játszik a Kispest ellen Magyar 
Kupamérkőzést, amelyik az elmúlt va-
sárnap az UAC-ot megverte, vagyis: 
Aknavölgyi — Szabó. Gyuris — Ba-
róti, Kis, Lakat — Báló, Kovács II., 
Kalmár, Vörös, Nagy összeállítású 
együttes ál l ki a fél 2-kor kezdődő 
mérkőzésre. 

— Az NB I. osztály körülbelül két 
legjobb formában levő csapata talál-
kozik vasárnap Szegeden — mondotta 

billentyűi felett, mint könnyed pillán- j még Pataky edző, ezért egy kicsit tar-
gók, amelyek mégis a természet alk© 
tóerejét viszik áttetsző szárnyukon... 
Technikájának cizellált csiszoltsága és 
szláv lelkének átszűrő prizmája a tol-
mácsolás tökéletességének határáig vi-
szi az előadókészséget. 

Műsorát ngy állította össze, hogy 

tunk is tőle, de természetesen erősen 
hisszük, hogy győztesen térhetünk téli 
pihenőre. A játékosok ugyanis hétfőn 
megkezdik téli szabadságukat, amely 
előreláthatólag a jamiárvégj tornatér-
mi tréningek megkezdéséig tart. 

A Szeged—Kispest Magyar Kupa-
szinte a zongorairodalom minden mü-] mérkőzés jegyeit elővételben szombat 
faját megszólaltatta. Kezdő számként este 6 óráig kedvezményesen áru siti* 
Bach olasz koncertjét játszotta, meg-
csillogtatva kifinomult technikáját és 
felfogásbeli komolyságát. A műsor k© 
rónája Beethoven F-moll szonátája, az 
Appassionata volt. Ez a szonáta, — a 
szonáták királynője — csupa mélyről 

a Délmagyarország jegyirodája. 
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X Jégkorongbajnoki mérkőzés. Bn-
daipestről jelentik: Csütörtök dél-

' után rendezték a városligeti mü jég-

fakadó, szent és tiszta szenvedély, j PálTán a BBTE—FTC országos jégko-
csupa lira és minden benne van, ami • rongbajnoki mérkőzést, amely a 
az emberi lélekben szép és nagy érzés \ B B T E 1 : 0 (0 : 0 ' 0:0> 1 :°) arányú győzel-
lehet. Nikita de Magaloff előadásában ' m 6 y e l végződött. A mérkőzés egyetlen 
a technikai tökéletesség uralkodott,' ^ ' " á t H á r a v "tötte. 
megszólalt a sziv és az ifjúi szenve-, — 1 1 uiKvaMKroaisrar-íssw 

" " Szeged sz. kir. város polgármesterétől. 
61615-1942 sz. I. 

Istentisztelet 
a zs inagógában 

tonfek este fé! 4 órakor. Prédikáció 

szenve-
dély is, de az a csodálatos, mély lira, 
amely Beethovennek ezt a müvét át-
ragyogja, elsikkadt kissé a virtuózitás 
csillogásában. 

A zongorairodalom egyik legnehe-
zebb darabja Brahms Paganini-variá-
ciója. A szláv lélek finomságai nem 
találkoztak mindig Brahms feldolg© 
zásbeli tömörségével. Bár Magaloff 
előadása itt is a legmagasabb zenei 

(élvezetet jelentette, kissé könnyed 
volt a stílusa, billentésének varázsos 
szökellése. 

Debussy volt az, amely legjobban 
feküdt a fiatal virtuóz művészetének. 
Három prelüdöt adott elő a francia 
mestertől s bár ezek nem a leghálá-
sabb Debüssy-müvek, Magaloff mégis 
rendkívüli hatást ért el a prelfldök 
előadásával. Chopin szintén Magaloff-
nak való, három etűdjét játszotta bril-
liáns könnyedséggel és utánozhatatlan 
bájjal. Végül az As-dur polonaise 
zárta be a műsort — a lelkes tapsok-

i kai elért ráadásokat kivéve — elra-
gadó előadásban, bár kissé tulköunye-
'dért játszotta, hiszen ez 'a nnlphalsChó-
pin tömörebb unn.lu:- áözg ürtozik. 

Versenytárgyalási 
hira@tai@ny 

Az 1943. évben előforduló szegény-
temetések elvégzésére 

1942 december 23-án d. e. 10 órakor 
a gazdasági ügyosztályban (Bérház, 
I I . emelet 22.) nyilvános versenytár-
gyalást tartunk s a beérkezett ajanla-
tkat ugyanezen napon és időben fel-
bontjuk. 

Ajánlati minta, vállalati és szerző-
dési fettételek a gazdasági ügyosztály-
ban (Bérház, II . emelet 21.) díjmente-
sen rendelkezésre állanak. 

Az aláirt ajánlatokat sértetlen b© 
ritékban elhelyezve és pecséttel lezár-
va, fenti időpontig a városi iktató hi-
vatalba (Városháza, földszint 14.) kell 
benyújtani. Az ajánlat boritékát a kö-
vetkező felirattal kell ellátni: »Aián-
lat a 61615—1942. L sz. versenytár-
gyalási hirdetményben közölt szegény, 
temetések elvégzésére*. 

Dr. Rőth Dezső tanácsnok, 
a polgármester it. 


