
Elitélt orgazda. Szántai Spltzer 

Imre 28 éves gyári munkás ellen vá-
dat emelt a szegedi ügyészség azért, 
mert Szántai munkahelyéről, a szegedi 
Magyar Kender-, Len- és Jutaipar RL 
telepéről 44 méter szövetet és 50 vil-
lanyégöt eltulajdonított. Bűnpártolás 
ós orgazdaság cimén eljárást Indított 
az ügyészség a gyári munkás felesé-
ge elten is. A pénteki főtárgyaláson 
Szántai ügyét nem lehetett letárgyalni, 
mert kiderült, hogy a vádlott ezidő 
szerint munkaszolgálatot teljesit. Ez-
ért ügyét elkülönítették és csupán Szán-
tainét vonta felelősségre a bíróság. A 
bizonyítási eljárás lefolytatása után 
bűnösnek mondotta ki a tőrvényszék 
Szántai Spitzer Imrénét orgazdaság és 
bűnpártolás vétségében és büntetésül 
kéthónapi fogházat szabott ki rá. a 
büntetés végrehajtását azonban bá-
roméri próbaidőire felfüggesztették. 
Az ítélet jogerős. 

— Megjelent az líju Repülő uj 
S M I M . A Z Ifja Repülő, A magyar fiuk 
repülőlapja most megjelent uj számá-
val lépett harmadik évfolyamába. Ma-
daras Aurél, az Aeroszövetség mo-
dellező bizottságának vezetője irt 
elöljáró szavakat az uj év munkájá-
nak kezdetén. Ebben a számban közli 
a szerkesztőség a lap nagy pályáza-
tának végleges eredményét, melynek 
keretében hatvannál több értékes di-
jat adott k i Uj ifjúsági regény: A 
villám fia indul e számban a népsze-
rű Farkas István tollából. Az >Izé« 
1. zárttéri modellt Dékány Zsigmond 
ismerteti, Szabó József pedig újszerű 
nagyteljesítményű vitorlázójáról ir. 
Ágoston József nagyszerű rajzai mu-
latságos históriát adnak a fiatalabb 
olvasók számára. A lapot tartalmá-
ban ezúttal a szokottnál is változato-
sabb, értékes cikkek, elbeszélések te-
szik mindenki számára élvezetes ol-
vasmánnyá. Az Ifjú Repülő uj szá-
mának ára 30 fillér. Mutatványszá-
mot díjmentesen küld a kiadóhivatal 
<VEk, Kinály-n. 33). 

— Janik.vendéglőbec ma flekken 
éa rtrg&MlM. 

— Hirtelen hálái. Dr. Mogán Béla 
városi orvos bejelentette a rendörsé-

• gen, hogy Hegedűs József 65 éves kőz-
tegélyes a sző regi országút 60. szám 
alatti lakásán hirtelen meghalt A ha-
lál okának megállapítására elrendel-
ték a bolttest rendőrorv ©sí felboaoo-
lasát. 

— Hatodik évfolyamába lépett a 
Magyar tízárnyak. Most megjelent uj 
számával hatodik évfolyamába lépett 
a magyar repülőtársadaiom népszerű 
folyóirata, a Magyar tízárnyak, ü r . 
Ember Sándor országgjlüttési képvi-
selő bevezető szavaival kezdi a gaz-
dagon illusztrált, érdekes tartalmú 
lap, amely nagybányai Horthy István-
ka leventekarácsonyáról is " érdekes 
képeket közöl. Bisits Tibor repüiőai-
pzredes, a légibáboru mozgalmas hó-
napjának eseményeit ismerteti, nagy-
szerű képekkel illusztrálva. Vitéz 
Szentnémedy Ferenc ezredes az Olasz-
ország ellen inditott fokozott légitá-

, madások eszmei hátteréről közöl ér-
dekes adatokat. Egy bombázószáza 
dunk harci statisztikáját kapjuk, 
melyből tiszta képet nyerünk repülő-
ink hihetetlen teljesítményeiről 
'Kényszerleszállás Afrikában« egy 
magát megnevezni nem akaró, Afri 
kát járt kiváló repülőnk harci élmé-
nye. Sebesült honvédeink lábadozá-
suk időszakában repülőmodellek ké-
szitéséhen találnak hasznos, érdekes 
és. tanulságos szórakozást Udvary 
Jenő őrnagy repúlőtoirei ezúttal is 
válogatottan érdekesek. Nagy Dezső 
főhadnagy felderitőink egy fegyverté-
nyét meséli el. A rádióval való repü-

. lésről két. érdekes cikket kapunk vi-
téz Járomy százados és Urbán Gábor 
tollából. Raczkó Lajos az esztergomi 
repülőgépgyár karácsonyi, ünnepségé-
ről számol be. Uj repülőregény is in-
dul. a . lapban, cime: Az ezüstbondor 
nem válaszol. A Jánosv István szer-
kesztésében megjelenő Magyar Szár-
nyak ára változatlanul 50 fillér. Mu-
fátyáMySíihfőt kívánatra a kiadóhiva-
tal (Y1L Királv-u. 93) küld. 

SZ INHÁ7 
Kata- Aifty-fta unka 

Oporettbeinutató 
a cZegt'di Városi Színházban 

Zsúfolt nézőtér előtt került bemu-
tatóra pénteken este a szegedi Városi 
Színházban H e g e d ű s Tamás és V é-
c s e y Leó pompás, franciásan szelle-
mes és eredeti ötletekkel teli operett-
je, a > Kata-Kitty-Katinka*. Ez a friss 
hangulatit, vidám, kedves játék az el-
múlt szinj szezonban csaknem száz-
szor futott a Fővárosi Operettszínház 
színpadán s a szegedi bemutatón most 
is oly elevenen, üdén hatott, hogy a 
közönség nem akart betelni a ragyogó 
slágerdalokkal és táncszámokkal s 
igaz örömmel köszöntötte ezt a mai 
időkben különösen jótékony, vidám 
szórakozást... 

Az operett renaissancc-áról lehetne 
beszélni, ha még néhány ilyen üdítően 
sikerült, szellemes és főként ilyen fel-
villauyozóan melódiadus muzsikájú 
daljáték kerülne teritékre zenés szín-
padainkon. A jelenetek pergő és ötle-
tesen egymáshoz fűzött láncolata, a jó 
hangulat folytonos ébrentartása anél-
kül, hogy erőszakolt lenne és a zené-
nek, a modern jazzmuzsika forrásá-
nak kiapadhatatlan bősége már hosz-
szu idő óta nem lepett meg ennyire 
bennünket, mint a >Kata-Kitty-Katin-
ka« bemutatóján. Ez az operett friss 
vérkeringést, uj életerőt vitt a ha-
nyatló műfaj ereibe. De hogy ez igy 
van, abban elsősorban a muzsika: H c-
g e d ü s Tamás invenciózus, hangulat-
teli és érzésben gazdag zenéjének van 
érdeme. Ebből a fiatal zeneszerzőből 
csak ugy árad a modern muzsika szik-

zó, szellemes és magával ragadó bő-
S' ge. Hogy csak néhány kirobbanó si-
kerű dalát említsük: »Hunyd be a sze-
ied és gondolj rám* nagy duettje, a 

• Miért?* kezdetű s z e r i ő z tangó, a 
• ílaracka* ós »Mint a coctail, ugy fel-
k -vert ma ön« kezdetű swing-számai 
csupa vérbeli, igazi slágerek, amelye-
ket a szegedi közönség már veledu-
d »lt a színészekkel. Tizenegy zene-
s ám van az operettben s ebből kilenc 
valóban nagy sláger! 

A szöveg fordulatos, ötletes és min-
denekfelett szórakoztató. Egy szele-
burdi bárókisasszonyról van szó ben-
ne, aki hogy megakadályozza apja há-
zasságát, dizöznek >képezi át magát*... 
Ebből származik a bonyodalom, amely-
nek kibogozása kapcsán mind Kata, 
mind Kittv s mind pedig Katinka fő-
kötő alá ju t . . . A mulattató, kedvesen 
pergő librettóért csakúgy, mint a szel-
lemes dalszövegekért Vécsey Leót, az 
ismert irót és újságírót illeti őszinte 
elismerés. 

A szegedi szinház igen gondos, jól 
pergő és szépen kiállított előadásban 
hozta szint* a Kata-Kitty-Katinkát. 
A kitűnően összeválogatott együttes 
annyi kedvvel és igyekezettel dolgo-
zott a siker érdekében, hogy az nem 
maradhatott el! A szereplő gárda élén 
a három címszerep alakitója: Kata — 
Bodnár Miei. Kitty _ Harczos Irén 
és Katinka _ Radnóthy Éva játékkal, 
hanggal, vidámsággal és toalettekkel 
kápráztatták el a közönséget. Játék-
ban és vidámságban Bodnár Mici és 
Harczos Irén, hangban pedig Radnóthy 
Éva vezetett A férfigárda semmiben 
sem maradt el a hölgyek mögött Már-
kns Lajos szimpatikus és elegáns bon-
vivánfiigurája ezúttal sem tévesztett 
hatást. Igen szépen énekelte és táncol-
ta a másodikfelvonásbeli nagy tangót 
Harczos Irénnel együtt. Szegedi-Szabó 
István az idősebb bonvivánszerephen 
meglepően beletalálta magát az ope-
rettlégkörbe és hatásosan, megnyerő 
előadással tolmácsolta az operett leg-
szivhezszólóbb slágerszámát a •Vala-
hogy ngy van s nem tudom miért* 
kezdetű madrigált. Károhn Vilmos 
mozgékonvsága. mértéktartó, fóizü hu-
mora és flgyea táncai mint mindig, 
most is egyik főerősségét képezték s/ 
előadásnak ugyanezt kell megállani-

• tanunk Solvmessy Imréről is, aki ez-
Júttal huffószerepben bizonyította bel 
{elsőrendű színészi kvalitásait. Bató; 

László, Szántó Mária, Bakos 
Gyula és Csák Hugó kisebb szerepek-
be® szolgálták még a mulattatást s a 

' sikert 
Ihász Aladár gondos rendezése 

nagy előnye volt a jó előadásnak. T. 
T ö r ö k Emil, a kitűnő zenekar élén 
nagyszerű rutinjával és dirigensi érté-
keivel ugy kezében tartotta az együt-
test, bogy tökéletesen kihozták a ra-
gyogó muzsika minden keilemességét. 
A stílusos és hatásos díszletek Molnár 
Sándor iparművész tervei szerint ké-
szültek. 

A bemutatóelőadáson megjelentek a 
szerzők is, akiket a közönség a máso-
dik felvonás után többszór a függöny 
elá szólított. (os. P-) 

D E L M A G Y A R O H S Z A U 

S z ó m b a , t. 1942 j aw n á r 9. 

Szinház 
k á v é h á z b a n 

Ma es min en esie leilép 

M A R I C Z A 
tangoliarmonika művésznő 
és 

Pádár Erzsebet 
j a z z és in a g y a r n o t a 
énekesnő 

A színházi iroda közleményei 
A Kata-Kitty-Katinka második elő-

adása. Ma este A-bérletben kerül szín-
re a tegnap óriási sikerrel bemutatott 
Kata-Kitty-Katinka cimü operett A 
bemutatóelöadáson jelenlevő szerzők 
nagy elragadtatással nyilatkoztak a 
szegedi előadásról, mely szakértők vé-
leménye szerint teljesen egy színvona-
lon áll a budapesti előadással. A Kata-
Kitty-Katinka a ma esti előadáson ki-
vül Vasárnap és bétfőn is szinre ke-
rül és sikeres sorozatát a jövő hét , 
végén újból folytatja. 

Vasárnap délután a nagy sikert 
aratott kivánsághangverseny műsora 
közkívánatra ismét szinre kerül, mi-
után a legutolsó előadáson igen sokan 
nem jutottak jegyhez. Az előadás ér-
dekessége. hogy azon az egész társu-
lat, a teljes prózai és operettgárda is 
fellép. Jegyekről ajánlatos előre gon-
doskodni, 

Kedden este munkáselőadás: Arany-
sárga falevél. Csoportos jegyigénylé-
sek a hivatalos órák alatt a szinház 
felső irodájában. 

Szerdán bemnt&tóbérlrtbeu ültüket-
peare nagyszerű vígjátéka, az Ahogy 
tetszik uj rendezésben, Somogyi Erzsi, 
a Nemzeti Szinház művésznője, vitéz 
Bánky Róbert igazgató és Halász Géza 
felléptével. 

Pénteken este 6 órakor Gounod vi-
lághírű operája, a Faust kerül elő-
adásra felemelt helyárakkal. A fősze-
repeket Rigó Magda, Losonczv György. 
Rősler Endre, Radnóthy Éva, Remé-
nyi Sándor, Egerszegi Gitta éneklik és 
részt vesz az előadáson a budapesti 
Operaház kitűnő kórusa is Az elő 
adást T. Tőrök Emil rendezi és ve 
zényli. Az operaelőiadásra jegyeket 
vasárnap reggcnől ad ki a pénztár 

Bérlők figyelmébe! A szinház igaz-
gatósága felkéri az elmaradt bérlőket 
hogy esedékes részleteiket a titkári 
irodában befizetni szíveskedjenek, 

RPTT M n s O R : 

Szombaton este: Kala-Kity-Katitiki 

(A-bérlet). 

Vasárnap délután: Kivánsághang-

verseny (Rendes helyárak). 

Vasárnap este: Kata-Kitty-Katinka 

S P O R T 
A szegedi NB csapatok a jövő héten megkezdik 

előkészületeiket a tavaszi idényre 

Közeledik j anuár közepe, amikor 

a futballcsapatok elkezdik előké-

születeiket a tavaszi szezonra. An-

nak ellenére, hogy az eddigi enyhe 

időjárás után a tél éppen most for-

dult hidegebbre, a szegedi NB csa-

patoknál is mozgolódás észlelhető 

és a jövő héten mind a négy NB 

csapatunk megkezdi az előkészüle-

teket. 

A Szegednél rövid ideig, al ig há-

rom hétig tartott a téli pihenő, 

mert hiszen a csapat még kará-

csony előtti vasárnapon kupamér-

kőzést játszott, egyes játékosok 

azonban még ezt a rövid időt sem 

töltötték pihenéssel, hanem kihasz-

nálva az enyhe időjárást, magán-

szorgalomból rendszeresen kijár-

tak edzésre a Temesván-köruti 

sporttelepre. Persze leginkább 

azok közti 1 a fiatalok közül kerül-

tek ki ezek a szenvedélyes téli tre-

nirozók, akik szeretnének bekerülni 

a Szeged AK tavaszi NB I. csapa-

tába. Amint Pataky Sándor edző-

től értesülünk, a tavaszi munka a 

jövő héten hivatalosan is megkez-

dődik. J anná r 13-ra. szerdára já-

tékosértekezletet hívott össze a ve-

zetőség a Baross-étterem különhe-

lyiségébe, itt beszélik meg a tavaszi 

munka megkezdését Valószinü ugy 

döntenek, hogy az első edzést mind-

járt másnap, január 14-én tartják, 

még pedig, ha az idő engedi — a 

pályán, mivel a Temesvári-körúti 

sporttelep tornaterme más célokra 

' te sas toglalxa*. 

SzVSE-nél - amint Papp öyt»ta 

; intézőtől értesülünk — gondot okez 

j a téli tornatermi edzések elkezdése, 

mert a Vasntas-stadion tornaterme 

is el van- foglalva. Valószínűleg 

Iugy fogják megoldani a problé-

mát, hogy a kugli pálya fűthető 

helyiségében végzik el a tavasai 

bemelegítő gyakorlatokat s az ítW 

(továbbra is jé lesz. kint a szabad 

«ég alatt, a salakon gyakórlatoa-

'nak. Egyelőre heti egy edzést tar-

tanak Verkessy Elemér vezetésével, 

később sza pori tani fogják az edzé-

, sek számát. Papp intéző egyébként 

! boldogan újságolta, hogy a csapat 

tartalékgárdája jelentésen tnegerő 

södik tavaszra, mert jelenleg hnt 

uj ifjúsági játékos áll leigazolás 

a la t t Az első csapat megerősítésé-

ről is tárgyalnak, erre majd a J»* 

nnár 15-én megejtendő tisztújító 

közgyűléstől kér a futballszakosz-

tály felhatalmazást.. Csupán a ta-

vaszi sorsolás tölti el aggodalom-

mal a Vosntas-futballvezetőket. és 

szeretnék a Szeged Ak-kal közösen 

kérni a szövetséget: 8 sorsolást 

ugy ejtse meg, bogy a SzVSE és 

a SzAK mérkőzések ne konknrrál-

janak egymással. 

Másik NB I I . osztályú csapatunk 

^az SzTK — amint Szendrényi Zol-

tán szakosztályvezetői értesülünk 

— a jövő héten szintén elkezdi tré-

ningjeit , mert n tavaszi mérkőzé-

sekre mér mindjárt eiejébpii j ő 

erőnlétben akar kiál lni , hogy 

i&cuJiaá&a w üsátati óbuuütaJáótb*-


