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és Müvé&zzeí 
KulenkampH Gyflrgy hegedfiesffe 

Uj név, uj hegedűs, K u l e n k a m p f f , az a 
«arcsu, szőke, német hegedűs, testhez simuló 
Frakkjában hordoz valamit a Paganiniről álmo-
dók attitűdjéből Hegedüs-vamp. &Li a hungok 
bűvöletébe rejti a fiatalos szenvedély ujjongósát 
és üveghangjai szférái szépségével csalogatja 
magához lenyűgözve ülő hallgatóságát. Nagy he-
gedűs, de nem lehet egyhamar kiismerni, mi is 
lakozik benne. Olykor feicsap a tüz téten világító 
szeméből, tegatottan futó hosszú ujjaiból, Ünne-
pélyesen és finoman ivelő vonójából, majd halk 
fáradtság leplezett bánata sir ki hegedűjéből, az-
után ismétrltem kitör a süritett vihar, hangok má-
mora, feszülő vágy. 

Mint hegedűsről, ragyogó technikájáról fölös-
leges is besélni. Tud ugy, mint bármelyik aki-
nek nevétől visszhangzik a reklám és a meghó-
dított hangversenytermek osztatlan hódolata. Az 
egyénisége, a művészi beállítottsága, a fajtája és 
szelleme az, a.mt érdekességet és megeitő von-
zást ad játékának Nem érzeleg és nem erőszakol-
ja a hatásosságot. Mikor azonban műsorának in-
trodukcióján tul van, a közönség kezd meleged-
ni Kulmkampff György modern orientációjában, 
nem passzívan ájtatos és nem tulkövetelő, hanem 
a forma tudatosságát és a mindenség végtelen 
jelenségeit érző komplex lélek. Schubertnek he-
gedűre és zongorára irt duóját kissé német ke-
délyre hangolta át a költő lágyan és bécsiesen 
érzelmes álmodozása helyett Annál meglepőbb 
volt D e b u s s y szonátája. Benne szellemesség 
rikkázott és a melódiák érzéki szépségét felvál-
totta aií espirt tflzes villámlása, a forma szeszé-
lye, a fordulatok Izgalmas variációja, amit a mű-
vész a stílusművészet legremekebb átérzésével 
közvetített. M e n d e l s s o h n hegedűversenye 
természetesen közel fekszik a közönség szivéhez, 
közel fekszik a hegedűsökéhez. Kulenkampff tiszta 
ékesszólással, virtuozitással játszotta, de az 
utolsó tételben valóban Impozáns fölényességet 
mutatott A német Mendelssohnt a német virtuóz 
kísértetiesen megértette. Ysave . Cas t e l n no-
vo—Tedesco Palgan i n í—Sym a n ovsk y 
egy-egy érdeke darabját Játszotta a mflvSsz és 
a dübörgésig fokozódó tapsra, amelv rvagv ováció-
vá nőtt, a .ráadások" tömege következett. 

A közönség uj hecedűssel ismerkedett mc? 
nevet impresszióiban nafvok köz* sn»r>rta A 
művészt dr. Henz Ottó kisérte elragadóan. 'A 
kísérelt külön élmftty volt. I. v. 

Józsa tanította be Az utolsó kép Ottó megkoro-
náztatását ábrázolta. A zenekar a Rákóczi-indulót 
játszotta. 

A szinhózi iroda híre* 
Ma délután mégegyszer szinrekerül a Magyar 

Nők Szent Korona Szövetségének tegnap este nagy 
sikert aratott látványos divatrevüje. Ifjúsági elő-
adás, filléres helyárak. 

Az egész város a most felújított Három grá-
cia ragyogó előadásáról beszél A közönség fo-
kozódó lelkesedéssel látogatja a színházat, mert 
meggyőződött róla, hogy a színtársulat művészi 
munkával dolgozik. Ezen a héten csak ma szere 
pel esti előadásban Lehár Ferenc revüopereltje. 

Ma este: Három grácia. 
Szerda: Kaméliás hölgy. A szinház és az iro-

dalom barátai nagy érdeklődéssel várják Dumas 
halhatatlan müvének, a Kaméliás hölgynek elő-
adását. A darabot most dolgozta át modern szín-
padra Hajó Sándor. Dumas szívhez szóló roman-
tikus művét a társulat nagy gonddal késriti elő 
a szerdai bemutatóra. A főszerepet Könyves Tóth 
Erzsi játsza. 

A Kaméliás hölgyet szerdán és csütörtökön 
Játsza a szinház. 

Csütörtök délután mégegyszer szinre kerül a 
szezon egyik legkedvesebb operettje a Nászéjsza-
ka, filléres helyárakkal. 

Tul a Dunán Baranyában. Erdélyi Mihály leg-
újabb slágeroperettje, a „Tul a Dunán Baranyá-
ban" csupa fülbemászó melódia, érdekfeszítő me-
se, ötletes versek, látványos nagy kiállítás, első-
rendű szereposztás. A Tul a Dunán Baranyában 
péntek, szombat és vasárnap este kerül szinre. 

Szombat délután: Krétakör. Filléres hely-
árak. 

Dlvatrovfl a szinházban. A Magyar Nők Szent 
Korona Szövetsége hétfőn este iragyszaWsu di-
vatbemutatót rendezett a színházban. 19TXMÓ1 
1033-ig a divat minden árnyalatát bemutatták a 
szereplők, akiket a zsúfolt nézőtér melegen meg-
tapsolt. A műsor előtt a sikerült revü szerzője, 
H a j t a y Etelka tartott előadást, 8 má*odik 
rész előtt őrgróf Marenzi Károlyné beszélt a di-
vatról. Az előadáson résztvett a színészek közül f 
Hont Erzsébet Pallay Manci, Rásó Ida, Füredi 
József, Marinkovios és Oláh. A revü 16 képből 
állott; a névtér a szebbnél-szebb képeket, tánco-
kat és jelmezeket lelkes tapsokkal fogadta. A di-
vatbemutatón a következők szerepeltek: Sdhön-
berger Márta, Tarján Kató, Schönbergfcr Tea, 
Hecskó Irén, Kakuk Ilus, Markovits Olga, Né-
meth Romula és Thvra, Szóra Kató, Szakáts Ka-
tó. Sairoki Mancf, Máriaföldi Mária Redő Elly, 
Spalla Aurél né, Széli Erzsébet, dr. Milkó Edéné, 
Kováts Zoltánné, Ranner Károly, Hunyó Sándor, 
Kovács Mihály, Kreimper Antal, Nóme'h Dezső, 
Pellett Géza, Pollák Károly, Szabó Péter, Dan-
ner János, Kaszanitzky Zoltán, Nagy István, Ke-
mény Gyula, Gensinger Zita, Kováts' Ernő, Lo-
binger Magda, Maróczy Magda, Ordögh Rózsi, 
Schmitz Erzsébet, Kiss Gyula. Pápav István. Soóky 
Sándor, Sprenger Gvörgy, Szabó Péter, Vecser-
nyés István, Sehitzl Raby, Sz. Tóvölsrvi Margit, 
Kiss Juci, Soókv Sári, Téssv Judit. Papp Gizi, 
Csermák Klári, Csapó Médi Keresztély Márta. 
Böröez Anna, Baláze Irén, Ólmossv Teréz. Ba-
lázs Irén és Klára, Gál Judit, Gál Edit, Varga 
Irén és Manci, dr. vtiéz Szabó Gézáné Franki 
Eriké, Holló Kató, Spalla Aurélné, Puskás An-
nuska, Vogel Pipi, Molnár Marika, Franki Mici, 
Deák Viktorné, Sípos Miklósné, Méder Dánielní, 
Szőke Gvuláné. Sz. Korber Baba. Wendt Józsefné. 
Asztalos Mftry, Szabó Péter. Markovits Olga, 
Oláh Edit. Hegedűs Marcit. Finta Imre, Knmp 
Kató, Stahó Géza, Csapó Sándor. Nn«v István. 
Milkó Zsófi, Máriaföldy Pipi, Spalla Nellv, özv. 
Balogh Jánosn^ és Kiss Juci. A táncokat Klünké 

Sport 
Serlegmérkőzés gól nélkül 

A szép márciusi vasárnap dacára csak ke-
vesen voltak kíváncsiak a Szeged FC—Attila 
serlcgmérkőzésre. A Szeged FC a barátságos 
mérkőzést arra használta fel, hogy egyes 
posztokon u j játékosokkal kísérletezzen. Gvur-
csó mint haíf mutatkozott be, — teljes siker-
rel. A mérkőzés legkellemesebb meglepetése a 
közvetlen védelem kitűnő munkája volt. A 
Pálinkás, Werner—Riesz védelmi trió hibát-
lanul működött. A csatársor ismét gyengén 
funkcionált. 

A játék közepes nivón mozgott. Két jó vé-
delem küzdelme volt ez a mérkőzés a tehetet-
len csatársorokkal. Általában „barátságos" ize 
volt a vasárnapi játéknak, csak néha kaptak 
kedvet a játékosok a komolyabb játékra. Vol-
tak azonban a mérkőzésnek szép momentumai 
is; Pálinkás és Alberti produkciói, a szegedi 
kapusnak gyönyörű robinzonádja. amikor 
Rudas bomhafeejlését parírozta. Szeged leg-
alább egygólos győzelmet megérdemelt volna. 

A magyar váíowaíofí ovőzelme 
Holteudtában 

Az Amszterdamban lejátszott magyar— 
j holland válogatott mérkőzést a magyar csapat 

nagy küzdelem árán nverte meg 2:1 arányban. 
A gólokat Rihámi, Teleki, illetve Van der 
Broeck lőtték. 

Amaíőreredmények 
Az amatőrök vasárnapi eredménvei: SzAK 

-KTK 3:1 (0:1), KE A 0 _ Vasutas 5:2 (4:0), 
SzTK—HTVE 2:2 (1:0), HMTE—MTE 3:0 
(1:0), KTK—UTC 3:0 (1:0), KAC—CsAK 5:0 
(1:0). _ 

Komjádi Réla halála. Komiádi Réla. a ki-
váló urzóvezér, a magyar vizipólósikerek meg-
teremtője, vasárnap 41 éves korában agyvérzés 
kő ve'kéziében elhunyt Komjádi Bélát a 
MUSz a maga halottiának tekinti, kedden 
kisérik utolsó útjára. Komjádi Bélának óriá-
si érdemei vannak a magyar sportéletben; ha-
lála pótolhatatlan, súlyos veszteség. Az egész 
sporttársadalom gyászolja. 

Budai 11—Somogy 1:1 (1:1") .Kaposvárott ját-
szották le a vasárnap egyetlen ligabajnoki küz-
delmét. A Somogy-ezzel elkerült az utolsó hely-
ről. 

Ma ayarország 7:2-re győzte le Ausztria ping-
pong csapatát. 

Ferencváros—Bocskay 3:1 (0:1). Kupamérkő-
zés, melyet a Ferencváros helycsere után nyert 
meg. A Szeged FC legközelebbi ellenfele a kupá-
ban a Ferencváros lesz. 

A déli kerületi tornászesapatbajnokságot a Ti-
sza TE nyerte meg 755.4 ponttal, 2. KAKC 746.4 
ponttal, 3. SzTE 688.3 ponttal. A II. osztályú ver-
senyt a kiskunfélegyházi „Reménység" nyerte 
767.7 ponttal a HTVE 675.7 pontjával szemben. 

Kerületi boxverseny. Az ökölvívó Szövet-
ség keletmagyajországi kerülete egyéni és csapat-
bajnoki kerületi ökölvívó versenyét március 12-én 
a rókusi tornacsarnokban renden meg. Nagy küz-
delem lesz a bástyái Holtzer Tivadar által alapí-
tott vándordíjért, amelyet jelenleg az SzTK véd. 

Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF. 
Nyomatott a kiadótulajdonos Pélmasrarorszáj; 
Hírlap- és Nyomdavállalat Rt. könyvnyomdájában 

.Felelős üz/omvezető: Klein Sándor. 
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Bútorozott I 
szobát 

L A K Á S 1 
gyorsan és jól kiad " 
illetőleg talál, ha fel 
ad egy apróhirdetést 

a 
nélmoflwnrszSnlia' 

Lépcsőházi bútorozott szo-
ba, esetleg teljes ellátással 
kiadó, Somogyi n. 15. 

Lépcsőházi szép, tiszta bú-
torozott szoba kiadó, Hor-
váth Mihály u. 9., I. 8. 

Kiadó 2 uecai szobás gar-
zon lakás csak fürdőszobá-
val májusra. Tud. Rajz.« 
u. 2 házfelfljvelűnél. 

Kétszobás modern, kétszo-
bás nem modern lakás má-
jusra kiadó, Szentgyőrgy 
ucca 13. 

Földszinti 2 szobás lnkás 
mellékhelyiségekkel míjus 
l-re kiadó. Zerge u. 12. 

Klndő egyszoba-konyhás la-
kás mellékhelyiségekkel. 
Hék" ucca 9 

Maszirózónő szerény díjért 
házakhoz ajánlkozik. »Vizs-
gázott« Jeligére. 

Jóbizonvitványu főznitudó 
mindenes felvétetik Bocskay 
u. 6, II. 11. 

Fgy perfeet német levelezőt 
keresek napi 1 órai fog-
lalkozásra. Kelemen ucca 
11., I. 1. 

Fgy figves segéd varró-
leány felvétetik azonnalra 
Polijár ucca 21. sz., az ud-
varban. 

Ügyes mindenes, jé bizo-
nyítvánnyal felvételik Ko-
rona n. «., fszt. jobb. 

E E S S H S 3 
Elsőrendű « 

k á r p i t o s m u n k á k 
készítése és javltAsa. RakfAron: 
Hekaml^k, mrnltnrAk, modem 
fotelek, nttománok. Ölesé Arak! 

S z e d r e í l ' o t e l é o y . 
Modern fopma, könnyen kezel-
heti, kényelmes, lesrolcsrtbb P 98 

Szedresl kárpitosnál 
Szt Mlh&ly n. 1. Fodor n. sarok. 

Kisebb bérház a Be'város-
ban, részben adómentes, el-
utazás végett kévé« pénzzel 
átvehető, esetleg havi fi-
zetéssel is átadom »Jó vé-
tel« jeligére. 

husz i iü lt 
bútort, ruhát és a 
háztartásban feles-
leges táraryakst jól 

értékesít s 

Oélmagyarorszán 
apróhirdetései utján 

í rógépek 
nj és használtak, részletfizetés, 
re 1« kaphatók. Szakszert Javl-
tómOhely Garantált minfiségü 

iiYjffépBzalasr 2*50. 
K E L L F R , Kirí sí uooa 18 
Telefon 15-05. 23 

Eladók 
olcsón m e g b í z á s b ó l 1 
dupla arany QlasMIt-
tel és SchaffhRustnl 
óra. KERESEK vevőim 
részére 6 és 12 személyes 
használt alpakka és ezUst 
evőeszközt. Tőrt arany, 
ezüst, régi pénx bevál-

tás masras napi áron 
T ó T H ó r á s n á l . 
Kényelmes A. B. C. ré»«let be-

szerzés. 143 

Házat 
legkönnyebbon el 
adhat vagy vehet, 

ha meghirdeti a 

Délmagyarország 
apróhirdetései között 

Középkora nyugdíjas lakó-
társnőt keresek tágas, szép 
uccai szobába, esetleg tel-
jes ellátással is. Clm: Te-
ieki ucca 1. Fáspine(ben 
megtudható. 

Elveszett egy barna bőr-
kesztyű. Megtalálója szíves-
kedjék a kiadóhivatalba le-
adwl. 

Oktatás 
Szegedi Gyorsírók Egyesü-
lete áll. eng. Iskolájában 
gyoralra%l ffépirdsl 

fanfolyamokra berattiozft» 
Honvéd tér 4. Állami vizsga 
bizonyítványa közhivatalok 
képesítési kellék«. 101 

• Bátorság« Jeligére érkezett 
levelet átvettem. 

Nyugdijképes, jómegjele. 
nésü gazdálkodó úriember 
45 kó'-flli intelligens vagyo-
nos nővel megismerkedne 
házasság céljából. > Magast 
jeligére. 


