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HETI MŰSOR: 

Csütörtökön délután: Bőregér. Filléres hely-
árakkaL 

Csütörtökön este: Ember a kid alatt Vígjáték. 
Premierbérlet 11. 

Pénteken este: Ember a híd alatt. Vígjáték. A. 
bérlet 11. 

Szombaton délután: János vitéz. Filléres hely-
árak. 

Szombaton este: Orlow. Operett. Premierbérlet 
82. se. 

Vasárnap délután: Egy csók és más semmi. Dél-
utáni bérlet. 7. Mérsékelt helyárak. 

Vasárnap este: Orlow. A. bérlet. ÍZ 

Filharmonikus hangversenyek 
Szeged zenei életében fontos esemény lesz 

december 3-ikán, amikor a Szegedi Filharmo-
nikus Egyesület rendezi meg az 1933—34. 
évadban első hangversenyét. Ez is, de többi 
hangversenyének napja is — január 14., feb-
ruár 18 és március 25. — egy-egy szem lesz 
abban a láncban, amely a közönséget és az 
egyesületet még szorosabban fogja összekap-
csolni. A közönség lelkében kitörölhetetlen 
szép emlékeket fognak hagyni ezek a hangver-
senyek, amelveken az Operaház és a Zene-
művészeti Főiskola legkiválóbbjai, valamint a 
legelső zeneszerzők müvei fognak szerepelni. 
Bérleteket — mind a négy hangversenyre — 
még 20-ig lehet jegvezni. A közönség a bér-
letre a következő helyeken jegyezhet elő: a 
Dél magvarország jegyirodájában, a Belvárosi 
és Széchenyi Mozik pénztárainál, Bartos Li-
pót, a Szent István Társulat, a Nemzeti Saj-
tóvállalat és a Városi Nvomda üzleteiben. Je-
gytk 50 fillér, 1 és 2 pengős árban kaphatók. A 
bérlők által le nem foglalt jegyek 27-től a Bel-
városi Mozi pénztáránál válthatók. Minden 
felvilágosítás PetheŐ László főhadnagvnál kap-
ható, vegvesdandárparancsnokság. 128. szoba, 
telefon: 39—00, 45- mellékállomás. 

Poldi Mildner 7!on"oraesl'e 
A tizennyolcéves Poldi M i l d n e r halvány 

kékben, sápadt arcocskája körül fáradtan hulló 
szőke fürtökkel még mindég a „zongoracsoda." 
Páratlan játéka a természetnek, amely a dina-
mikának oly tökéletességét ültette be egy kie-lány 
lényébe, hogy azt sem felfokozni, sem túlhajtani 
nem lehet. Hiába akarjuk boncolgatni, miben is áll 
az ifjú pianista elementáris hatása. A természet tü-
neményeihez kell hasonlítanunk. Zabolátlan má-
morral harsogja tul a szivét, örül végtelen erejé-
nek, gáncs és gát nélkül viharzik, kiterjesztett 
szárnyakkal ivei a csúcs felé, amelynek határát 
ma még a technikában látja. 

Egyet azonban nem téveszthetünk szem elöl: 
Poldi Mildner kislány, akit lenyűgöz lelki és ér-
zésfejlődésének sok nyugtalanító tünete. Az érzé-
seknek nem tudja világító képét felidézni — ma. 
De maradéktalanul tudja kifejezni a ritmus csengő 
gráciáját ,a zene impulzusainak formailag remek 
hatásosságát. Ebben igazán mester. Talán hiá-
nyozni fog belőle az a képesség hogy egyszerűen 
adja azt, ami a dalban a torkára szalad; bizonyos 
azonban: nj fényt vetett abba a művészeti meg-
nyilatkozásba, amelyeit a zongora nyelve rejt ma-
gában és amely sok művész számára megközelít-
hetetlen marad. 

Poldi Mildnernek páratlan síkere volt. Bach— 
B u s o n i: Preludium és fugának különösen az 
első része volt monumentális Haydn , különös, 
de nem tartozik az ifjú művésznő lelki struktúrá-
jához, mig S e h u m a n n t a virtuozitás legmaga-
sabb fokán játszotta. C h o p i n t elmésen, szen-
vedélyesen hozta anélkül, hogy a romantika hiá-
nyát éreztük volna és L i s z t e t valóságos démo-
ni bravúrral aifta elő. A közönség tombolva ün-
nepelte a fiatal virtuózt, aki látható fáradtsága da-
cára owtotta a szebbnél-szebb ráadásokat l.v. 

Salbill. Jacobí örökszép operettjét njltotta fel 
szerdán este a színház. A Szibill annyi év után 
ma is vonzó Sz. P a t k ó s Irma sok tapsot ka-
pott gyönyörű énekéért és derűs játékáért. J u r 1 k 

Ica, H a d n a g y Mária, a mindig rokonszenves 
M á r k u s Lajos, F ü l ö p Sándor, K ő r ö s s y 
Zoltán, S z a b ó István, R ó n a i Imre osztoztak 
még a sikerben. Petrov szerepét a fiatal, kezdő 
S z a l m a Sándor énekelte, kiseé lámpalázzal, fé-
lénken. Az előadást Beck Miklós dirigálta len-
dülettel. 

Harmónia hang'versenyek 
A grandiózus bérleti sorozatban 21-én, kedden 

a berlini művészképző világhírű tanára, a budapes-
ti Filharmónia legközelebbi koncertjének szólis-
tája; 

Feuermann Emánuel 
játszik. Gyönyörű műsorán Richárd Stranss, Va-
lentini, Bach, Sgambatti, Bloch, Piatti müvek. Kí-
sér dr. Herz. 

27-én, hétfőn a magyar művészvilág egyik leg-
népszerűbb művésznője, Relle Gabriella adja ária-
és dalestjét Balassa József, a szegedi származá-
sú kitűnő tenoristával. Kísér Aníos Kálmán. 

December 2-án, szombaton a 4-ik bérletben az 
európai művészek legelőkelőbb reprezentánsa, a 
nagy spanyol hegedűs: 

Jüan Manén 
jászik csodálatosan szép műsorral, Kósa György 
közreműködésével. 

Jegy és 8 koncertre csonkabérlet 10 havi rész-
letre a Délmagyarországnál és Harmóniánál. 

A színházi iroda hirei 
Ma délután filléres helyárakkal: „Bőregér'. 

A szegedi színház októberben elevenítette fel pél-
dátlan sikerrel ezt a gyönyörű operettet, amely 
Ooskay Kornél dr. vendégfelléptével, Sz. Patkós 
Irmával, Eőry Erzsivel, Jurik Icával, Márkus 
Lajossal, Fülöppel és Herczeggel a főszerepekben 
ma délután filléres helyárakkal kerül színre. 

Indig-premier: ma este. Az „Ember a híd alatt" 
még most is a legvonzóbb müsordarabja a fővá-
rosnak. Indig Ottó pompás vígjátéka vidéken elő-
ször Szegeden kerül színre. Ma este lesz a bemuta-
tó előadás. A prózai együttes kitűnően összetanul-
va, pompás rendezésben, remek ij diszleftek kere-
tében mutatja be a vigjáékot. 

Az ,,Orlow". Szombat és vasárnap este ünnepi 
előadásnak beillő keretek között eleveníti fel a 
színház az utóbbi idők legnagyobb operettsikerét, 
az „Orlow"-ot. Az érdekes meséjü, humorral telí-
tett librettó ma is olyan friss és lebilincselő, mint 
amikor először került színre. Az Orlow szomba-
ton premier, vasárnap A) bérletben kerül szinre 
Eőry Erzsi és a teljes operettegyüttes felléptével. 

Kukorica Jancsi és Iluska poétikus szerelme, a 
legszebb magyar mesejáték a „János vitéz" szom-
baton délután filléres helyárakkal kerül szánre. 

Vasárnap délután „Egy csók és más semmi", a 
szezon páratlan sikert aratott rendkívül mulatta-
tó operettje szerepel műsoron. Fényes kiállítás. 
Három órás kacagás. 

Az Aida hétfői előadása H a l m o s János ope-

Iraházi szereplése miatt elmarad. Az Aida elő-
adása kedden lesz. Hétfőn a színház nem tart elő-
adást 

Téli selyem és gyapjú alsóruhák pglesïvfreïnïi 

Sport 
Hazaérkezett a Szeged FC 
Vasárnap Phöbus-ktllönvonaí érkezik Szegedre 

A Szeged FC turacsapata szerdán visszaér-
kezett Szegedre. A vezetőség nagy meglepetés-
re arról értesült, hogy Szigeti Imre, a csapat 
kísérője nem érkezett haza a csapattal, hanem 
Párisban maradt, hír szerint azért, hogy a 
Szeged FC téli túrájáról folytasson tárgyalá-
sokat. Szigeti közölte a vezetőséggel, hogy 

csütörtökön értesiti a tárgyalások eredményé-
ről. A csapatot Budapesten Pick Lajos, a Sze-
ged FC ügyvezető-elnöke fogadta. Pick buda-
pesti tartózkodásai arra használta fel, hogy a 
PLASz-ban a tura miatt felmerült differen-
ciák ügyében érdeklődjön. Hosszabb megbeszé-
lést folytatott Fodor Henrikkel, a PLASz fő-
titkárával, akitől azt a megnyugtató értesí-
tést kapta, hogy a szövetség nem fogja kiélez-
ni az ügyet. 

A Szeged FC játékosai pénteken ismét mun-
kába lépnek, csak kondiciótréninget tartanak, 
hogy vasárnap a Phöbus ellen felkészülten ve-
gyek fel a küzdelmet. 

A Phöbus nagy előkészületeket tesz a Sze-
ged FC elleni mérkőzésére; különvonatot in-
dít Szegedre. Barna Sándor, az újpesti csapat 
igazgatója szerdán telefonon arra kérte a Sze-
ged FC-t, hogy a Phöbus-drukkerek részére 
250 darab jegyet tegyen félre. A Szeged FC 
csak pénteken állítja össze csapalát, a Phöbus 
azonban már szerdán nyilvánosságra hozta 
Szegeden szereplő együttesét. A csapat a I I I . 
kerület felett győzedelmeskedő játékosokból 
áll: 

Juhász — Szilágyi, Tőrös — Szádovszky, 
Péter. Komáromi — Béki, Sztrigán, Stofián, 
Tombor IL, Tárnok. 

Oláh Sándor makói szövetségi fntballbiró, a 
vasárnapi SzAK—SzTK mérkőzés vezetője beje-
lentette a DLASz-nak, hogy az SzTK nem fizette 
ki költségeit. Az SzTK képviselője kijelentette, 
hogy nem hajlandó Oláh költségeit megtéríteni, 
mert a mérkőzés vezetésére szegedi és nem vidé-
ki biró kiküldését kérte. Beavatott körökben ugy 
tudják, hogy a DLASz az SzTK álláspontját teszi 

magáévá. Ebben az esetben a Biró TesttBet tar-
tozik Oláh költségeit megtéríteni. 

A DLASz intézőbizottsága megállapította az 
október 22-i válogatott mérkőzés miatt elma-
radt MTK—KAC és HTVE—KEAC mérkőzés 
u j terminusát. Az MTK—KAC mérkőzést de-
cember 10-ére, a HTVE—KEAC meccset de-
cember 17-ére tűzték ki. 

Mikor lesz a Bocskai—Szeged mérkőzés? 
Megírta a Délmagyarország, hogy a vasárnap-
ról elmaradt Szeged FC—Bocskai bajnoki mér-
kőzést a PLASz intézőbizottsága november 
30-ára, szerdára tűzte kL A túlzsúfolt bajno-
ki program miatt a Szeged FC vezetősége sze-
retne a mérkőzést elhalasztani, ezért tárgya-
lásokat kezdett S z a l a y v a l , a debreceni csa-
pat budapesti képviselőjével. A vezetőség re-
méli, hogy a tárgyalások eredményre vezet-
nek. 

Az atlétikai szövetség megszigorította az arany, 
ezüstjelvény feltételeit A jövőben a 100 mé-
teres síkfutásban 10.9 mp helyett 10.7 mp-ért, a 
400 méteren 49.5 helyett 49 mp-ért, 800 méteren 
1.57 helyett 1.56 percért ad a szövetség arany jel-
vényt. Á többi versenyszámban is változtatást esz-
közölt a szövetség. 

Deák István, az SzTK válogatott játékosa, aki 
az SzTE elleni mérkőzésen megsérült, csak a ta-
vaszi szezonban fog ismét futballozni. 

Lévay, az UTC játékosa. — aki a HTVE-tJTC 
mérkőzésen megsérült —- elhagyta a kórházat. A 
játékos állapota azonban még mindig súlyos. Or 
vosí megállapítás szerint germczuzódás és m-
szallagszakadása van. 

Országos rendkiviili közgyűlés dönt a Nem-
zeti Bajnokság kérdésében. Sportkörökben 
biztosra veszik, hogy a reformbizottság ja-
vaslatát a közgyűlés magáévá fogja tenni, 
mert a PLASz ott kisebbségben lesz. Vala-
mennyi vidéki kerület a Nemzeti Bajnokság 
mellett foglalt állást Az országos rendkívüli 
közgyűlést január elsején tartják meg. 

A Phf tbus -Szeged FC vasárnani balnekl mérkőzés legyei 20 százalék 
elővételi kedvezménnyel a D é l m a g y a r o r s z á g Jegyirodában 


