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CONRAD VESDT 
BORZALMAK ÉJSZAKÁJA 

CSAK FELNŐTTEKNEK PÉNTEKTŐL A B E L V Á R Ó S I B A N . 

Sport 
Készülődés a vasárnapi meccsre. A 

Hungária—Bástya-mérkőzés miatt nagy az 
izgalom. A Bástyának ugyanis igen nagy ér-
dekei fűződnek ahhoz, hogy ezt a meccset 
megnyerje és előrerukkoljon h bajnoki tabel-
lán, mert csak a negyedik hely elérésével 
tudja magának biztosítani, hogy a Középeuró-
pai Kupáért folyó körmérkőzés magyar cso-
portjába bekapcsolódjon. Ezért a Kupáért 
tudvalevőleg két magyar csapat is küzd, még 
pedig az a kettő, amely az I, o. ligabajnok* 
ság első négy helyezettjének körmérkőzéséből 
győztesen fog kikerülni Minden pont és min-
den gól tehát most döntően eshet latba. A 
csapat végleges összeállításáról csak a csü-
törtöki tréning után dönt a vezetőség. A vé-
delem természetesen változatlan marad, mig 
a helfsorban bizonyos, hogy Wéber lesz a 
centerhalf és Tóth a jobbfedezet. Hangok 
hallatszanak arról is, hogy Wahl-\ akarják a 
jobbhalf posztján szerepeltetni. A csatársor-
ban balösszekötő Busch lesz, ha egy-két nap 
alatt rendben lesz, ellenkező esetben Wahl. 
A Hungária összeállításáról ezideig nincs 
hir, ők is a csütörtöki tréning után döntenek. 

Nyulsszőr és gyapjú 8638 

KALAP-ÚJDONSÁGOK 
nagy választókban 

Szende Mihály u. 

Kérjen mindenkor és mindenütt csakis 
saját zárószalaggal leragasztott 
Szent Lukács-fürdő 

Kristály-vizet 
mely üdit és gyógyít. 288 

Kap&ató mindenütt. 
Főlerakat: L á s z l ó Farkas l ó z s e f , Dugonics 
tér 12 szám. 288 Telefon 15-48. 
Óvakodjunk az utánzatoktól! 

S z é n a 
herével vegyesen, kiváH tápérlékü tetszés sze-
rinti mennyiségben Közvag hidnál, uradalmi 
telepen állandóan Kapható. 10 q rétéinél már 

ÍOO hgént 9-20 pengőéit. Z7i 

E g y w a g g o n , 
300 darab 28 

uf typusu 
térti, női, gyermek 

Merkúr teréijár 
érkezett 

gépáru-
házba. 

"Rendkívüli olcsó árakon 
részletfizetésre kap&ató. 

Müvészzet^ 
fi szegedi városi színház műsora: 

Szerdán: Repülj Fecském. (Bérletszám B. 18.) 
Csütörtökön: Repülj Fecském. (Bérletszám A. 

19.) 
Pénteken: Repülj Fecském. (Bérletszünet.) 
Szombaton délután ifjúsági előadás: Szép Ilonka 
Szombaton este: Repülj Fecském. (Bérletszünet.) 
Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: Arany-

hattyu. 
Vasárnap este: Repülj Fecském. (Bérletszünet.) 

Színházjegyet a Délmagyarország jegyirodá-
jában telefonon Is lehet rendelni. A jegyeket kí-
vánatra házhoz küldjük. 

A kubán kozák kórus hangversenye. 
A doni kozákok felejthetetlenül nagyszerű hang-

versenye után ismét egy kozák kórus látogatott el 
hozzánk, ezúttal k u b á n k o z á k k ó r u s elneve-
zéssel. A tájékozatlan ember azt hinné, hogy ez 
a csoport Oroszország valamelyik ellenkező ré-
széből vándorolt ki a nagyvilágba, pedig a »ku-
bániak« bölcsőjénél i s a I)on-folyö hullámzása 
suttogta az első titokzatos dalokat. Tehát mindkét 
kórus a doni dalosok felkelése és a Don-folyó da-
los meséinek áradása messzi vidékekre, hogy fö-
lébe emelkedjen a Volga és Visztula legendás hi-
rességü népzenei kultúrájának. 

A kubán kozákok külsőségekben ugyanazokat a 
módszereket követik, fegyelmükben szintolyan ke-
mény falankszban állnak, mint ittjárt honfitársaik. 
Ruhájuk dekorativebb. legalább szabásban és a hát-
ra leomló fehér drapériával, de énekükben is el-
térnek a »doniaktól.« Ami« amazok a hang szinte 
megdöbbentő világítási effektusaival a kóruséne-
kelésnek eddig ismeretlen lehetőségeit tárták fel, 
a »kubániak« megmaradtak a dalárda tökéletesen 
kidolgozott stilusa mellett. Nem attakolták meg 
az orgona »égi« regiszterét, sem a balalajka 
együgyüen kedves hangszerhatását, hanem éne-
keltek teli torokkal az Isten és a jókedv dicső-
ségére és az orosz melódiák melancholiküs csüg-
gedésével. Kihozzák ők is a pianók eszményi 
finomságait, de a dirigens f g n a t i e f f n e k nem 
telik annyi öröme bennük, mint a kitűnő Serge 
Jaroffnak, aki — bátran állithatjuk —, uj is-
kolát teremtett a kóruséneklés terén. A ma be-
mutatkozó kozákok között talán kevesebb a jó 
énekes, kevesebb az értékes hang, inkább ki-
domborodik a tanulatlan énekesekből álló cso-
port nyers, n é p i e s jellege, amely együttesben 
friss, mutatós, hatásos és hangulatos, de nem 
jelent legfelső fokot a kórus-kultura terén. A 
különféle hangfekvések és árnyalatok elosztásá-
ból is kitűnt, hogy legerősebb a basszusuk, en-
nek dominálását kedvelik, de jól használják te-
norjuk kellemes énekét is. Előttünk már nem volt 
újság, amit technikailag nyujlottak, ennél tö-
kéletesebb a Serge .laroffék kórusa, de figyelmünk 
igy legalább teljes mértékben átterelődött az 
orosz dal szépségeire, amelyek ugyancsak nagy 
lelkesedést váltottak ki a hallgatóságból. A mű-
sor első részén szereplő e g y h á z i d a l o k me-
leg, bensőséges harmonizációja az orosz zene 
pompát kedvelő áhítatában ékeskedett. A m ü-
d a l o k b a n az orosz tehetségek csudálatosan 
ekszpressziv egyéni és faji tulajdonságai bájol-
tak el, mig a n é p d a l o k b a n az elnyomott lé-
lek megrendítő vágyakozásai szólnak a szivünk-
höz. Szinte perzselő a kozákok vad rítmusu vi-
gadása a k o z á k d a l a k b a n az a majdnem 
barbár életkedv, amely artistaszerü táncmutatvá-
nyokkal kisérve a régen képzeletünkben élő ko-
zákhordák félelmetes temperamentumát idézi fel. 

A hangversenyt óriási tetszéssel fogadta a kö-
zönség és minden számol zajosan megtapsolt, kü-
lönösen tüntetve a karmester, Ignalieff mel-
lett. 1. v. 

a színházi iroda hirei. 
Repülj Fecském. Farkas Imre nagysikert ara-

tóit magyar tárgyú uj operettje, a Repülj Fecském, 
már elkészültén várja a szerdai bemutaló elő-
adását. A jókedvű szöveg, az egymást követő 
szép énekszámok, a tetszetős kiállítás, együttvéve 

és külön-külön is alkalmasak a közönség tetszésé-
nek kivivására. Az uj operettet, amelyet a Ki-

rály Színházban teljes siker mellett adnak még 
most is, Sz. Patkós Irma, Beke Aliz, Herczegné,* 
Páger, Rohonczy, Szirmai, Keleti és Rónai szó-
laltatják meg a szegedi premieren. 

Rérlet öt előadásra. A drámairodalom négy re-
mekének, Shakespeare: Szentivánéji álom-jára. 
Göthe: Egmont-jára, Wilde: Bunbury-jére és I fo f f -
mannslhal: Jedermann-jára, úgyszintén Verdi pá-
ratlan szépségű operájára, az Alareosbál-ra ké-
szül a társulat. Erre az öl előadásra bérletet nyit 
a színház a helyárak 15 százaléknyi engedményé-
vel. Bérelni a színház titkári hivatalában lehet, 

Orvosi köpenyek, sportnadrágom 

gyíri áron 
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Uadió 
A nagyobb leadóállomások 

mai műsora. 
Budapesten 20-kor Bartók Béla hangversenye. 
Budapest 555.6. 9.30, 12 és 15: Hírek, közgaz-

daság. 16: »Képes Kis Lap mesék. 17.15: Szim-
fonikus zenekari hangverseny a Zeneművészeti 
Főiskola kupolaterméből. Vezényel Unger Ernő. 
Wagner-est. Közreműködnek Slampf Anette és 
Wélser Tibor. 18.50: Koch János előadása: »A 
mérleg kiegészítő részei«. 19.25: Perci Lily olasz 
dalokat énekel, zongorán kisér Polgár Tibor. 20: 
Bartók Béla hangversenye. Beethoven hangver-
seny. 1. Változatok és fuga. Op. 35. (Es-dur). 2 
6 Bagatell. Op. 126. 3. Sonata. Op. 57. (F-moll). 
Allegro-Assai-Andanle conmotto — Allegro non 
troppo. 21.30: Hírek, közlemények és lóverseny-
eredmények. 22: Jazzband. Berlin 483.9, 56«, 125«. 

252.1. 17: Hangverseny. 21: Vidám zene. Ének 
és zenekar 22.30: Tánczene. — Bern 411. 16: 
A kurszalon zenekarának hangversenye. 20.15: 
Ének- és zenekari hangverseny. — Breslau 315.8, 
250. 16.30: Bécsi dalok. 20.15: A zongoraverseny 
fejlődése. — Frankfurt a/M 423.K, 272.7. 16.30: 
Vidám egyvelegek. 19.30: Max Reger-ünnepély. 
Utána Klasszikus keríngők. — Hamburg 394.7, 
400, 297, 254. 16.30: Tánczene. 20: Három egyfel-
vonásos életkép a kisvárosi életből. Utána hang-
versenyátvitel. — Königsberg 329.7. 272 7. 16.30: 
Szórakoztató zene. 20: Hangverseny, utána idő-
járás, hírek és tánczene. — Langenberg 468.8, 
Dorlinund 283, Münster 241.9. 16.15: Gyermekme-
sék. Utána Gyermekszinház. 20.15: Vidám-est. 21: 
Német dalok és énekek. 23: Hangversenyátvitel. 
— Leipzig 363.8, 294. 16.30: Ifjúsági délután. 20.15: 
Technika és költészet. I. est. Szavalatok, reci-
tációk. 22: Hírek és sport. 22,15: Kabaré. — 
Milánó 322.6. 16.15: Szórakoztató zene. 20.45: 
»Loreley«, Alfredo Catalini dalmüvéből részletek. 
22.30: Jazzband. — München 535.7, 363. 16: A 
Kreise trio hangversenye. 19: Madrigal-hangver-
seny. 20.30: Zenekari hangverseny. 22.10: Hang-
versenyátvitel. — Nápoly 333.3. 17.10: Szórakoz-
tató zene. 21: Hangverseny. — Prága 348.9. 17: 
Hangverseny. 22.02: Újsághírek. 22.15: Sziniélő-
adás. — Róma 449. 13.30 és 17.15: Jazz band. 20.45: 
Hangverseny — Stuttgart 379.2, 577. 16.15: Hang-
verseny. 19.30: Max Reger-ünnepély. Zenekari 
hangverseny. Utána »Valencia«, rádióvigjálék. — 
Toulouse 3S9.6. 12.45: Hangverseny. 20.45: »I.es 
I.inolles«, operell három felvonásban. — Wien 

517.2, 577. 16.15: Hangverseny. 20.05: Duett-est. 
Bella Altén és Emilie Rulschka énekelnek. Utána. 
Könnyű zene. — Zürich 494. 16: Gramofonhang-
verseny. 21: Részletek francia operettekből. A 
házizenekar hangversenye. 21.50: Újsághírek. 

II Urain ön megcsal lí 
péntektftl a Korsóban. 

Kerékpárjavilás, 
Villanyszerelés, 

^Gépjavítás SE&LÍS 
H A V A S G Y U L A villanyszerelési és gépjavító 
üzem Szeged, Fodor ucca 2. Te le fon 17—79. 


