
S Z I N H á l S P O R T 
Sik Sándor uj drámája, az Égigérő torony 

a szegedi színházban kerül színre 
Az a céltudatos művészi program, 

amelyet a szegedi színház a klasszikus 
drámairodalom alkotásainak megszó-
laltatásával követ, egyre bővüi, gaz-
dagodik. Az ember tragédiája nagysi-
kerű előadássorozata után a jövő né-
ten Shakespeare Szentivánéji álom ci-
mü vígjátékát mutatja be a társulat 
prózai együttese, majd a Peer Gynt és 
a programba felvett többi klasszikus 
mü következik a színház játékrendjén. 
A klasszikus prózai felújítások mel-
lett a színház arra is gondot fordít, 
hogy eredeti bemutatókkal legye vál-
tozatossá műsorát, a bemutatásra 
száut darabokat azonban ugy válo-
gatja meg, bogy azok irodalmi érték 
tekintetében méltók legyenek a klasz-
szikus műsorhoz és azzal együtt ma-
gas színvonalon képviseljék a szege-
di színház rangját az ország legelső 
színpadai között, a speciálisan szege-
di színházat, a külön szegedi szint a 
magyar szinpadi kultura szőttesébeu. 
Ennek a törekvésnek idei első megva-
lósulása lesz a rendkívül érdekes, söt 
egyenesen irodalmi szenzáció számba 
menő bemutató, amelyet december el-
sejére tervez az igazgatóság, Ari ól 
vau ugyanis szó, hogy S í k Sándor, 
egyetemünk páratlan tudásu iroda-
lomtörténeti tanára, a kitünö költő és 
esztéla, akinek több drámai müve 
nagy sikerrel került már színre, leg 
ujabb darabját a szegedi színháznak 
engedte át bemutatásra, hogy maga is 
hozzájáruljon a szép fejlődésnek in-
dult szegedi szinpadi kultura fejlesz-
téséhez, gazdagításához A színház a 
megtisztelő megbízatásnak fogja fei 
azt a feladatot, amelyet a Sik-dráma 
szinrehozatalával kapott és nagy lel-
kesedéssel készül a bemutatóra. 

Sík Sándor uj drámajának címe. 
Égigérő torony, műfaja: dráma. A mű 
ót felvonásra tagozódik, az öt felvo 
nás három részben kerül szinre. Amint 
a cim sejteni engedi, az illusztris szer-
ző bibliai tárgyat dolgozott fel tia-
rabjában. A cselekmény Bábel-tornya 
ismert története körül játszódik drá-
mai mese keretében. N i m r ó d babi-
loni király győzedelmes hóditó aad-
jaratáról hazatérve égigérő torony 
építtetésébe kezd, hogy ezzel méltókép-
pen mutassa be nódolatát az Istennek. 
A torony építője R á m a , a fiatal épí-
tész, Egyiptomban tanulta mesleisé-
gét, ahonnan a király uj feleséget ho-
zott magának N o f r e l é t e személyé-
ben. A drámai konfliktus egyreszt a 
király és a fiatal építész között kelet-
kezik Npfretéte szerelméért, másreszt 
a társadalmi elégedetlenség készili elő 
a király bukását, mert az égigérő lo 
rony építési munkája, amely igénybe 
veszi az ország valamennyi erőfoná 
sál, forrongást idéz elő. A király 
hogy megnyerje uj felesége szerelmét, 
nekiajándékozza a készülő hatalmas 
építményt. A toronynak azonban, ame-
lyet az Isten tornyaként kezdtek meg 
építeni és a kevélység, önzés, a sze-
relme tornya lett, össze kell omolnia 
Vele bukik a király is, aki nagyol, 
szépet akart alkotni, de kicsinyes em-' az a tény hogy Arany János csodá-
beri tulajdonságai megakadályozták latos fordítása nyolcvan évvel ezetőtt 
eredeti szándékúnak végrehajtásában, készült el 

a zsarnoki rend helyén. A szöveg rit-
mikus prózája mindvégig hűen fejezi 
ki ennek az átalakulásnak folyama-
tát. 

A bemutató külön érdekessége lesz, 
hogy a darabhoz W i n k 1 e r László, 
a tehetséges fiatal szegedi fesiőmü-
vész, aki főleg modern megoldású 
freskóival tette nevét máris tekinté-
lyessé a magyar képzőművészetben, 
tervez három színpadképet. A harma-
dik felvonás díszlete az égigérő tor-
nyot ábrázolja. Ennek a díszletnek 
szcenikai megszerkesztése is rendkívül 
érdekesnek Ígérkezik, amennyiben a 
torony a darab végén a közönség sze-
meláttára omlik össze nagy robajjal. 

A színház nagy gonddal készül a 
rendkívüli eseményt jelentő bemutató-
ra, ezért a próbákra teljes egy hóna-
pot szánt A napokban már megtar-
tották az olvasópróbát, a jövő héten 
pedig rendszeresen folynak az Égig-
érő torony próbái. 

A nagyszemélyzetü darabban sze-
repet kap a társulat csaknem minden 
tagja. Nimródot, a királyt S z e g e d i 
S z a b ó István, Rámát L a d á n y i 
Ferenc, Nofretétet E r d é s z Irén, az 
első királynét P e t u r Ilona játsza. 
Nagy szerep jut még Bakos Gyulának, 
aki Babilon főpapját alakítja. 

—o(Jo— 

A színházi iroda közleményei 
Ma, vasárnap délután mérsékelt 

holyárakkal kerül szinre a Tacskó, a 
címszerepben Makláry Mártával. Hol-
nap, hétfőn este ugyancsak a Tacskó 
szerepel a miisoron, munkáselőadás-
ban. Tacskó szerepét ezúttal ismét 
Fesztoráczy Kató játsza. 

Ma este van a Vigözvegy első va-
sárnap esti előadása. Radnóthy Éva, 
Erdész Irén, Sághy István, Haller Sán-
dor és az opereltegyiittes felléptével 
Lehár operettje nemesen szórakoztató 
színházi estét jelent. 

Kedden, Halottak napján nincs elő-
adás. 

Szerdán este: Szentivánéji álnm . 
Shakespeare vígjátéka frissességével, 
meséjével, alakjainak jellemével, tün-
déreinek varázsával s a tiszta humor 
csillogásával a színház számára nagy 
feladal, a közönség számára: felfris-
sülés. Á Szentivánéji álom Both Béla 

Vasárnap : SzVSE—SBTC a Vasutas-stadionban 
Hosszabb szünet után a SzVSE ma jszaniok, ha egy-két góllal győzni akar* 

ismét itthon játszik, még pedig ezúttal nak a mai mérkőzésen. Valószinti 
saját pályáján, tekintettel arra, hogy • azonban, hogy ez a győzelem be is kö-
a Vasutas-stadiont teljesen rendbe-! vetkezik. A SzVSE változott csapattal 
hozták. A Vasutas ellenfele a Salgó- áll ki a mult hetihez képest, összeálli-
tarjáni BTC jóképességü csapata lesz. 
Az SBTC kilünő védelemmel és vesze-
delmes csatársorral rendelkezik, a 
SzVSE tehál nem mehet vele szemben 
biztos győzelemre. A szegedi futbal-
listáknak igen jó formát kell kiját-

tása a következő: Papp _ Péli, Saj-
tos _ Kalocsai, Kolozsy, Sebők I I I . 
— Fábián, Borbély II., Koppány, Ti-
hanyi, Bundiü. 

A mérkőzés délután háromnegyed 
3 órakor kezdődik. 

Uj játékost próbál ki a Szeded héti (ín 
a középfedezet poszton 

A Szegd AK mindkét csapata vi-
déken szerepel vasárnap délután Az 
első csapat barátságos hírverő mérkő-
zést játszik Kelebián, a II. csapat pe-
dig bajnoki mérkőzést Mindszenten. 
Mindkét helyre a legerősebb összeállí-
tásban utaznak el a csapatok. Mind-
szentre Tóth edző, Kelebiára pedig 
Markovics ügyvezető-elnök kíséreté-
ben. 

Nagy érdeklődés előzi meg a hét-
fői programot, amikor a Honvédkór-
ház csapatával fog játszani a Szeged 
AK délután fél 3 órai kezdettel azuj-
szegedi sporttelepen. A Honvédkór-
házban játszik: Kolozsy a Vasutasból, 
Jeney az SzTK-bóI, Molnár a SzEAC-
ból, Dobó, Bodó, Pákozdy, Bozóki i l . 
az UTC-ből, ugy, hogy egy kisebbfaj-
ta szegedi válogatott fog játszani a 

lesz elbírálni, bogy Gaáz—Szőcs, vagy 
a Tóth R.—Bognár jobbszárny jobb e 
pillanatnyilag, vagy pedig mindkét 
összekötőnél jobb lesz-e Nagy Ká-
roly. 

Középfedezetben is uj játékost pró-
bál ki a Szeged Michnyák személyé-
ben. 

A mérkőzést Emődi játékvezető 
vezeti. 

Az érdekes mérkőzést az UTC és 
Szeged Ifjúsági csapatainak bajnoki 
küzdelme vezeti be, amely fél 1 óra-
kor kezdődik. Ezt a szép műsort pro-
paganda helyárakkal rendezi meg a 
Szeged AK, mert az állóhely 50 fillér 
és az ülőhely 1 pengő lesz 

A Szeged AK előkészületeit a szer-
dai ifjúsági edzőmérkőzés fejezi be, 
amikor az ifjúsági válogatottal ját-

SzAK ellen. A kórház csapatát fogja szik a Szeged AK az ujszegedi sport-
még erősíteni Szokoli és Raffai, az telepen. Ekkor már ki fog alakulni a 
UTC két kiváló játékosa és szóhoz végleges csapat, amely Békéscsatián 

jut Sonkó, Rácz és Savanya a IIASE-
ból. A Szeged AK félidőnkint más-
más csatársorral áll fp| és érdekes 

játszik november 7-én és az UTC el-
len játsza le fontos mérkőzését no-
vember 14-én. 

U t a z á s n á l 

a változó élelmód ©avarja a rendet 
emésztési. Ez émelygést, tej lájásl 
okoz. Ne felejtse, hogy utazáshoz 
szükséges a 
jó hashajt i . 

KOZMETIKA 

A modern bőrápolás 
(Folytatás.) 

tesen nem utánzatokról van szó. 
Margit, 20. Az ilyen természetű bőr-

nek csak az állandó kezelés és ápo-
lás vezet teljes eredményhez. 

Fiaiul leány. Kőruzst ne használ-
jon, csak krémruzst. 

A különböző arcmasszázsok, ned-
rendezésében, hosszú előkészület után v e s m e j e g alkalmazása, a gőzölések e-
kerül a szegedi közönség elé. A fő-
szerepeket Fesztoráczy Kató, Vajav 
Erzsi, Dénes Anni, Isaszeghy Korné-
lia, Erdész Irén, Sághy István, Ladá-
nyi. Varga D., Szegedi Szabó jálsza. 
Zuboly szerepében különleges felada 
tot különleges felkészültséggel old 
meg Bakos Gyula. A többi athéni kéz-
művest Papp István, vitéz Szilágyi, 
vitéz Márton, Csonka Antal és Szent-
tornyai József alakítja Makláry Már-
ta egy tündér szerepében balettet tán-
col. Á díszleteket a Sándor-testvérek 
készítették. A táncokat Csórja Kató 
tanitotla be. Mendelssohn muzsikáját 
Fricsay Ferenc dirigálja. Különös je-

ad a szegedi felújításnak 

hideg, arezuhanyok különféle vitamin 
és hormon pakolások fokozzák a vér-
edények működéséi (tágulás és ösz-
szehuzódás), a sejtszövetek vérbősé-
géi és anyagcseréjéi, aminek termé-
szetes kövelkezmenye, hogy egve» ©ej-
tek a megtelelő táp és felépítő anyag-
hoz jutnak, másrészt a felesi 'ges és 
mérges anyagok a sejtszöve'bö köny-
nyebben eltávoznak 

Jegyezzük tebát meg, hogy a he-
lyes bőrápolás legfontosabb feladata, 
hogy azokat a csodálatos természetes 
folyamatokat, amelvek az egy-a sej-
tekben, i.leive sejtcsoportokban vég-
bemennek, célszerű eszközökkel, sze 

M m ns iwmiw 
arcvizek, krémek, ola ok, púderek. 
Szenlö elleni fényvédő szere-. 

r e i i e s i o s z k a » n £ 
K o z m e t i k a i intézete. Szeged. 
Dugonics-tér II. I. em. Telefon 26-02 

Arcápolas. Szépséghibák, szemölcsök, 
szőrszálak végleges eltávolítása. 
Fénykezelés. Tanítványok kiképzése. 

O l c s ó b é r l e t r e n d s i e t . 

Közellátási közlemények 
Petroleuinkiosziás 

November hónapra a petróleumjegy 

3. szelvényére 1 és fél liter, a 4-es 

szelvényére 2 liter petróleum szolgál-

tatható ki. 

Társulnék 
rentábilis üzemhez 110 m'-es gyári 

Ezt a remek drámai koncepciót pro 
iában dolgozta fel Sík Sándor. A da-
rab cselekménye statikusan indul, az 
első felvonás masszív, tömbszerü, az 
emberek szabatos beszédűek, merev-
inozgásuak, jelezve, hogy szigorú 
hierarchiában élnek. A második felvo-
nástól kezdve, ahogy a bomlás megin-
dul és a bukás előreveti árnyékát, ugy 
bomlanak szét az eddigi merev vona-

lak, puhulnak meg, szabadulnak lel 
az etftberek, hogy végül az Égigérő to-
rony (Qfsszeoaiiásakür és a király tel 
jes "erkölcsi megsemmisülésekor teljes [diája. (Ifjúsági előadás.) | 
bábeli zűrzavar veave át az uraimat 1 Szombat esie: Szenrivánéii álom. 

H E T T M Ű S O R : 

Vasárnap délután: Tacskó (Mérsé-
kelt helyárak). 

Vasárnap este: Vigözvegy. 
Hétfőn: Tacskó 'Munkáselőadás). 
Kedd: Nincs előadás. 
Szerda: Szenlvánéji álom. I. és II. 

bemutató, 6. ós 5. 
Csütörtök: Szentivánéji álom: A. 6 

és B( 5. 
Pénlek: Szentivánéji álom. Tisztvi-

selői bérlet 5. 
Szombat délután- Az ember tease-

rekkel és eljáiásókkal f im jgassuk, | üzem helyi seggel ,raktárral és telefo-
nem pedig célszerűtlen mechanikai és ' ROs irodákkal, tőkével és gyakorlati 
kémiai beavatkozásokkal megzavar-
juk. Ezt pedig csak akkor tc< cijük 
meg lelkiismeretesen, ha .scietjük » 
bőr életfunkcióit, másrészi pedig fel-
ismerjük a bőr természetét és annak 
megfelelően végezzük a szükséges 
bőrápolást. 

Ha fentieket szem előtt tartva al-
kalmazzuk a megfelelő eljárásokat az 
arc ápolásánál, ugy a természet ma-
ga teremti meg mindig a fiatalos, üde, 
egészséges arcszint. 

R. O.-ne. 

KOZMETIKAI ÜZENETEK: 

Arcapofás. Hormon pa ko!ássai szép 

eredménveket lehet elérni. Termesze* 

közreműködéssel Telefon 29-66. 

iparvállalat 
keres 
a számlázásban és egyéb irodai 

teendőkben, valamint a könyve-

lésben megfelelő gyakorlattal 

rendelkező őskeresztény férfi 

TISZTVISELŐT. _ Részletes 

ajánlatok ©Rátermett® jeligére, 

fizetési igény ús eddigi mükődra 

mesielölésével a kiadóhivatalba. 


