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— Előadások az egyetemen. A Magvai* Diákok 
»Pro Chrislot Szövetsége 19-én és 20-án Szegeden 
előadássorozatot rendez, melyre az érdeklődő 
diákságot és a közönséget ezúton is meghívja a 
rendezőség. Szombaton este fi órakor az egyetemi 
könyvtár előadótermében 011 Károly orsz. titkár 
ismerteti a Magyar Diákok »Pro Christot Szövet-
ségét, majd utána dr. V i c t o r János professzor 
tart előadást >A jelenkor testi és lelki válsága* 
címen. Vasárnap este fél 7 órakor ugyanolt dr. 
Ma jor László ad elő »Az aktív gyakorlati ke-
resztyénség politikájáé címen, ufána negyed 8-kor 
F i e r s Elek beszél =A megtérés külső és belső 
akadályai' cimcn. A belépés minden alkalommal 
díjmentes, 
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S&ín&áa: és 
Mtsvftssetí^ 

Telm&nyi Emil hangversenye. 

Telmányti ismét eljött hangversenyezni és 
Telmányi ismét ragyogó győzelmet aratott. 
.Vetrr lett tőfcélctescbb, talán lehetne hibákat is 
találni játékjában, de van a hcgedühang'ában 
valami lenyűgöző csábító erő, sokszínű csil-
logás, valami megkapó őszinteség és közvet-
lenség, amellyel közös nevezőre tudja hozni 
a legmacasabbrendű művészetet az emberivel. 
Telmányi nem az a virtuóz, akit a mérték-
telenségig tokozott önimádat magános isten-
séggé emel, de művész, aki ki tudja oltani 
sa'át énjét, hogy magát teljesen másoknak 
adja. Ahogy kilép a pódiumra, kemény tu-
ráni arcával, ahogy ma«álioz szorítja hegedű-
jét, már érezízük, hogy Telmányi és hegedűje a 
legjobb barátok, ő ma a magyarok igazi he-
gedűse és bármennyire viszi a hire és művész-
sorsa sok országon át, nem felejtette el a mi 
nyelvűnket és nem felejtkezett meg — a ma-
gyar zeneszerzőkről sem. 

Jelenlegi hangversenyét jótékonycélbői ren-
dezte és dacára ennek, műsorát mégis mű-
gonddal és újdonságokból állította össze. 
Tranck Cézár hatásos, orgonastilusban tar-
tott, de népies elemekkel a francia kecsessé-
gig karcsúsított szonátájában a főnségesség 
érzéséből az emberi fájdalom panaszait hozta 
ki. Telmányinak egyáltalában megadatott az 
a képesség, hogy a legnehezebbet is a leg-
természetesebb oldaláról lássa és láttassa meg. 
'Bach E-dur hegedűversenyében is tapasztal-
tuk. Semmi mesterkéltség az Allcgro-ban, az 
Adagto-ban is a legtisztább vonalú, legnemesebb 
»!al zöngésével énekel hegedűje. Apró ékszerek, 
saját s*5crzeményű átiratai mellett nagy sze-
repet jattalott Telmányi Kodálynak és Dohná-
nyinak. Kodály átszellemült Adagio-jában 
délibábod, furulyaszó, nosztalgiás sóhajtások 
rebbenlek fel. Dolmányi Ruralia Hungarica-ja, 
amelyet a szerző először Szegeden mutatott be 
és most néhány tétellel megrövidítve Telmányi 
hozott lc uj formájában, hegedűre és zongo-
rára átírva, ismét óriási hatást váltott ki. A. 
dehnányisan gazdag szinek és ritmusok Tel-
mányi meleg, szívbeli tónusában, a legszebb 
apotheozisa volt a modern magyar zenének. 

Tcimányit szinte mámorosan ünnepelték, ez 
a hangversenye a legszebb esték egyike volt. 
A közönség nem tudott betelni játékával, de 
lelkesen és szeretettel tapsolt a kitűnő Kósa 
Györgvnek is.  1 1. v. 

Szögcdi Színház Gyalu műsorával. Tragikomé-
diák cs kom'.tragédlák. Végtelen szellemes irásofc. 
leíiobbnyíre szegedi aktualitások a szerző alá-
írásával és utóhangjával. Ara 4 pengő. Kapható 
b Déimagyarország kiadóhivatalában. 

a sziititázi iroda hírei. 
A vig özvegy. Lehár Ferenc gyönyörű melódiái 

csendülnek fel ma este a színházban A v i g öz-
ve gy előadásán, amelyre nagy ambícióval, leg-
jobbjainak felvonultatásával készül az operett-
együttes. Nemcsak az előadás, hanem a ragyogó 
kiállítás is megérdemli a nagyfokú érdeklődést, 
amely már előre is mutatkozik a legszebb klasz-
szikus operett felújítása iránt. Zöldhelyi Anna, 
Sz. Palkós Irma. F.rfved Lenke, Tolnay, Srórádj 
Herczeg, Bilicsi, Veszely és Rónai játszák a ve-
zelőszerepeket. A v i g ö z « e « v smmb«ton és 
-"•sárnap van műsoron. 

Vasárnap délután mérnkeit helyárakkal: Az 
•bsitos 

10% kedvezménnyel válthatók 
a Bocskay-Bástya ligamérkőzés jegyei 

a Délmagyarország jegyirodájában. 

S p o r í 
I Bástya vasárnapi összeállítása 

Tegnap este zártkörű baráti vacsorát tartott 
a Bástya, amelyen megjelentek az összes szer-
ződtetett játékosok. A vacsorán igen jó han-
gulat fejlődött ki, határozottan megállapít-
ható, hogy az ilyen baráti hangulatu össze-
jövetelek közelebb hozzák a játékosokat a ve-
zetőséggel. Több felszólalásban vázolták a jövő 
mérkőzéscinek fontosságát, mire a játékosok 
nevében Víéber Lajos tartott formás beszedet 
és szinte fogadalmat tett társai nevében, hogy 
a hátralévő négy mérkőzésen lelkesedésük és 
tudásuk legjavát fogják nyújtani és mindent 
el fognak követni, hogy a Bástva elfoglalja 
a bajnoki ta'iellán az őt megillető helyet. 

A felszólalások igen kedvező légkört te-
remtettek, ami különösen most, a Bocslcay-
mérkőzés előtt fogja éreztetni jótékony ha-
tását. A játékosok a legnasjvobb harmóniá-
ban mennek bele az elkövetkező küzdelmek-
be. Az összejövetel után a vezetőség elhatá-
rozta, hogy hasonló bajtársias vacsorádat a 
jövőben is fognak rendezni lehetőleg heten-
kint. 

• 

Pénteken este egyébként összeállították a va-
sárnap, a debreceni Bocskay ellen szereplő 
csapatot Elsősorban Kronenberger személyé-
ről volt szó, aki az elmúlt vasárnap igen biz-
tatóan szerepelt. Mivel Solti egészséges, a szél-
ső posztot nem foglalhatja el. Hlaoay tréner 
azt tervezte, hogy a fiatal játékost összekötő-
ben fogja szerepeltetni. Az utolsó tréningeken 
Kronenberger igen jó formát mutatott, Hlavay 
György azonban még korainak tartja az időt 
arra, hógy a tehetséges fiatal játékos a legne-
hezebb pontok egyikén debütáljon bajnoki 
mérkőzésen. 

Igy ugy határoztak, hogy Wahl megmarad 
a balösszekötő helyén, mivel ő is javuló és 
biztató formát mutatott. Kronenberger szemé-
lyéről még sokat fog hal'ani a nyilvánosság, 
a Bástyának különösen a téli olasz—szerb— 
svájci túrán vannak vele nagy tervei. 

A Bocskav ellen tehát a kővetkező csapat 
áll fel: 

Acht 
Beck Weiglhoffer 

Steiner Wéber Tóth 
Ábrahám Buseh Höss Wahl Solti 

A Bástya nagy reménységekkel néz a vasár-
napi küzdelem elé, amely esetleg meghoz-
hatja számára az ötödik helyet. 

II Bástya feladja pályaválasztó 
jogát a Hungária ellen? 

A péntek esti hirek szerint valószínűleg 
a vasárnapi bajnoki mérkőzés lesz az utolsó, 
amelyet az őszi szezonban itthon játszik a 
Bástya. A sorsolás szerint ugyanis még az 
Attila, Vasas és Hungária van hátra, amelyek 
közül a Hungáriának kellene Szegedre jönni. 
A Bástya vezetősége azonban legutóbb tár-
gyalásokat kezdett a kék-fehérekkel a pálya-
választói jog feladása tártjában. 

A Bástya ugyanis jelenlegi nehéz helyzeté-
ben nem vállalkozhat arra, hogy december 
b-én Szegeden rendezze meg a Hungária-mér-
kőzést. A közönség érdeklődése kevés ahoz, 
hogy a decemberi, téli hidegben deficit nél-
kül rendezze meg a sok kiadást igénylő, két-
ségtelenül érdekesnek ígérkező mérkőzést. 

Bármennyire sajnálatos, hogy ilyen lépésre 
kell elhatároznia ma^át a Bástyának, az ob-
jektív szemlélőnek meg kell állapítani, hogy 
az adott esetben nincs más tennivaló, — a 
mennyiben a Hungáriával folytatott tárgya-
lások kedvező anyagi feltételekkel járnának, i 

A kiszivárgott hirek szerint a felié'elek igen 
kedvezőeknek látszanak és igy ma az a hely-
zet, hogy a Bástya vasárnap jútsza itthon 
utolsó bainoki mérkőzését ebben a szezonban. 

Ide még csak az tartozik, hogy tavaly 
Pesten győzött a Bástya a Hungária ellen, 
mig Szegeden kikapott 
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