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H E T I M Ű S O R : 
Vasárnap délután; 8 ember a hóban. Operett 

Mérsékelt helyárak. 
Vasárnap este: Itt s szerelem. Operett. Bérlet. 

szünet Csak felnőtteknek. 
Hétfőn este: Aida. Operaest Páratlan bérlet 10. 

Felemelt helyárak. Huszka Rózsi, Gere Lola, Hal-
mi» János, Érdy Pál, Vermes Jenő, Arany József 
felléptével 

Kedden délután: Szépségkirálynő Filléres 
helyárak. 

Kedden este; Nlneg előadás. 
Szerdán este: A tánooló város. Díszelőadás. Pá-

bérlet 11. 
Csütörtökön délután: Aki n»er, a? nyer Fil'é-

res helyárak. 
. Csütörtökön este: A táncoló város. Bérletszü-

net 
Pénteken este: A táncoló város. Bérletszünet 
Szombaton délután: Bánk bán. Ifjúsági előadás 

Filléres helyárak. 
Szombaton este: A táncoló város. Bérletszünet 
Vasárnap délután: A táncoló város. Rendes 

esti helyárak Délutáni bérlet 8. 
Vasárnap este: A táncoló város. Bérletszünet. 
Az esti előadások 8 órakor kezdődnek. 

Színházjegyek a Délmagyarország kiadó-
hivatalában. 
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Színházjegyek a Délmagyarország kiadó-
hivatalában. 

Gere Lola Párisban énekel. Budapestről je-
lentik: G e r e Lola, az Operaház művésznője 
előnyös feltételek mellett szerződést kapott a 
párisi Opera Comiquetől. November 29-én lép 
fel először Párisban; a „Figaro házassága" elő-
adásában Cherubin szerepét énekli. Gere Lola 
néhány év előtt a szegedi szinház ismert tagja 
volt, akkor még mint Páger Antal felesége. 
Szegedről került az Operához, férjétől elváUés 
másodszor Laurisin Lajoshoz, az Operaház 
tenoristájához ment feleségül. 

MATT HARISNYA!! I ! 

Teljes paranoiával, ismét kanható T75. HÖFLE KBZTYOSNtL 
K i B U ' l * É B í 

Müslein hegedüesífe 
Káprázat a hegedühangja, amely ha százszor 

felcsillogna, újra százszor hallgatnánk. Milstein a 
mai kor gyermeke. Művészete egy uj világ tem-
plomába jár Imádkozni és nincs az a gyémánt, 
amely szebben ragyogna, mint Milstein hegedűjé-
nek hangja. 

S c h u m a n n A-moll szonátája nem volt egé-
szen Schumamios, de B a c h n á l már vtssza-
vissza tartott lélekzettel figyeltünk. Az 6 felfo-
gásában ts Bach maradt Bach, mini »hogy a sark-
csillag se változtatja helyét bárhonnan tekintge-
tünk reája, B e e t h o v e n Es-dur szonátája gyen-
géden nőtt a művész szivéhez, temperamentumá-
nak mégis L a l o felelt meg láthatóan. Ez a spa-
nyol szimfónia izgatóan szép volt- Lisztet Mous-
sorgszkyt. Kodályt Paganinit játszott még és a 
közönség tombolva ünnepelte. Nagyon meleg, ün-
nepi estet hozott ez a hangverseny Is. Hozzátar-
tozott a nagy eseményhez M i t t m a n n Lipót mű-
vészi zongorakisérete. 

R 
LESTAR EDÉiXÉ, GYERMEKEI ES 

UNOKÁI meg'ört szívvel jelentik, hogy 
c-Jl hőn szeretett férj , apa és nagyapa: 

I 

folyó hó 15-én, délután 2 órakor rövid 
szenvedés után elhunyt. Temetése a bel-
városi r. k. lemető ravatalozójától folyó 
hé d® >iián 4 órakor lesz. 

iifî iewr tu:> szentmiseáldoaat a rókusi 

teuyp.ou^an folyó hó 18-án, délelőtt 7 
órakor. GYÁSZOLÓ CSAL AD. 

A színházi iroda hirei 
Aki el akar jutni *s „Aida"4 szenzációs előadá-

sára, ma váltsa meg a jegyét 
„A táncoló város" London, Páris, Berlin, Bécs 

és Zyrlch ntán Saegeden elősző*. Premier szerdán. 
Kedden „A táncoló város" nagyarányú előké-

születei miatt nincs előadás. 
Ma délntán „3 ember a hóban'4. Mérsékelt hely-

árak, Mindezen thy Magda, Eőry Klári, Deréky, 
Vágó, Veszelv és Pálócxy a főszerepekben. 

Kedden délután a „Szépségkirálynő"'. Filléres 
helyárak. 

„A táncoló város" szenzációi: káprázatos kosz-
tümök, 50 tagu kóros, fejedelmi kiállítás, a legki-
tűnőbb szereposztás. 

WJR&OMHINSYIRSENY 
A mesterbérlet legnagyobb szenzációja a vi-

lághírű néger énekesnő, 

Anderson i i l z - és dalest 
35-én, hétfőn pesti műsorával, mellyel az egész 
világot meghódította, Monteverdi olasz, Schubert 
német, GLuck francia, Sibelius svéd. Néger spiri-
tualok angol nyelven. Zongorán KOSTI VEHA-
NEN finn művész kiséri. Jegy 2.50-tól a jegy-
irodákban. 

Rá*M§ó9 Htm 
Vasárnap. 

Budapest I. 9.15: Hirek. 10: Református isten-
tisztelet a Kálvin-téri templomból U : Egyházi 
népének és szentbeszéd a Jézus Szive templom-
ból. 12 20: Pontos időjelzés, időjárás- és vizái 
lásjelentés. 12.30: Az Operaház tagjaiból alakult 
zenekar. Vezényel Rajter Lajos Közreműködik 
Szewtgyörgyi László (hegedű). 14: Hanglemezek. 
15: „A termelési szerződések" Pálinkás András 

mérnők előadása. (A Földművelésügyi miniszté-
rium rádióelőadása.) 15.10: Weker'etelepi D.ilkör 
Vezényel Wlnkler Rezső. 16.30: „A magyar Him 
nusz születése." Molnár Antal dr. előadása. 17 
Fátyol Jancsi és cigányzenekara. 17.50: ,.P.> flí 
a magyar csoda." Nagy Endire előadása. 18 20 
Rendőr-fuvótszenekar. Vezényel Szőllőssy Fe 

renc. 1920: „Az öreg kun, meg a barát." Kodo 
lányi János elbesaélése. 19 50: Vimcze Jfc-igniMid 
emlékest. Bevezetőt mond Huszka Jenő. K;izro 
müködák Orosz Júlia, Szedő Miiklós dr. és > Bu-
dapesti Hangverseny Zenekar 21.30: Hi:>k. 
sport- és ügetőversenyeredmények. 22: Közvetí-
tés az Erzsébet királyné szállóból. Vajda Sán-
dor—Pártos Ernő jazz zenekarának műsora 23: 
Közvetítés az Emke-kávéházból. Sárai Elemér é? 
cigányzenekara muzsikál. 

Budapest II. 12.40- Hanglemezek. 15: Sch.nidt-
heuer Lajos orgon«versenyének közvetítése a 
Sohmidthauer-villából. 17.15: „Hegyeik aljáin, mély 
vizek felett." Kormos Aladár dr. előadása. 19: 
„Bartha Miklós." Kováoh Aladár előadlása. 19 
óra 30; Magyar női vonósnégyes. 

Külföld. Leipzig. 18: Wagner: Walkür, opera. 
Berlin. 20: A berlini filharmonikusok hangver-
senye. 

Héttő. 

Budapest I. 6.45: Torna. H«igle«re»ek. 10: Hí-
rek. 10.20: „Régi magyar elmélkedő» as őrömnek 
és bánatnak váltakozásáról." (Felolvasás.) 11.10: 
Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 12: Déli harangszó 
az Egyetemi templomból. Idlőjár ás jelentés. 12.05: 
Horváth Gyula és cigányzenekara. Kórben kb. 13 
óra 30: Hírek. 1320: Pontos Időjelzés, időjárás és 
vízállásjelentés. 13.30: Waidnnger Ede szalonze-
nekara. 14.40: Hirek, élelmiszerárak, plad árak, 
árfolvamhirek. 15.55: A1 Operahíz előadásának 
Ismertetése 16: Az Operaház ifjúsági előadásának: 
közvetítése. ..Hunyadi László." la lmü 3 felvo-
násban 19.S0: Hanglemezek. 20: „Zaráudoklá-
som Meikkába." Germanus Gyula dr. egyetemi ta-
nár előadása. 20.30: Hanglemezek. 21.30: Az Ope-
raház taglaiból alakult zen-kar. Vezényel Fridi 
Frigyes. 22.30: Cavara Artúr lőtt énekes műsora. 
Zongorán kíséri Polgár Tibor. 

Bndapest II. 18: Közvetítés a Duinakorző ká-
véházból 19 05: Ihar Ferenc tárogaíózrtk (zongo-
rakísérettel). 

Külföld. Varsó. 21.30: Paderewsky-est. Stutt-
gart. 24: Masca©»!: Parasztbecsület, opera. 

*sf?epíhai eitromos h m ü p " , 
arc/izek, krémek, olajok, ptu! 
?ren!r> ell-nl pénvvédő szerek. 

Reif er Oszkárné mmm man 
Szeged. Dueonlcs-tér 11.. I. em. Te-
lefon 26—02. Arcápolás. Szénséff'v 
bák. sz?mölcsök, szőrszálak vécrle 
ges eltávolítás«. Fénvkezelés. 

s'agy kedvezmény a Eétaarysrerszás Suszíriába u'azó olvasóinak! 
1. 6 0 S l f l w l í k l (Cf l*CTmfira az osztrák VOSOtühná l a visszautazásnál. 
2. 50 százaték kedvezmény o vasalt kirándulásoknál. 
3. Teljes vízummentesség. 
4. 10 százalék kedvezmény a hotelokban es penzlOhnnn. 
5. 2 5 - 3 0 százalek kedvezménv a színház- és ho cerlfegtjeknei. 
6. 25 százalek engedmény as autóbusz karsétákn > i, SÍD. 

A kedvezmények 1935 november 15-től 1986 müue l-ig érvényesek. A fenti kedvezményeket nyújtó ,téJi«zezonkártya' 7 oenaórt kapható 
lauunk kiadóhivatalában. 


