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Szombat d. u.: Ezüst sirály. — Este:
Tatárjárás.
Vasárnap d. u.: Lengyelvér. — Este: Hoffman meséi.
Hétfő: Kiki, vígjáték. Bemutató. A. 16.
Kedd: Kiki, vígjáték. B. 10.
Szerda: Tatárjárás, operett. B. 17.
Csütörtök: Rózsika lelkem, operett. Bemutató. A. 18.
Péntek: Rózsika lelkem, operett. B. 18.
Szombat 7 órakor: Rózsika lelkem. — 10 órakor:
Csókpirulák.
Vasárnap a- u.: Hamburgi
menyasszony.
— Este:
Rózsika lelkem.
|

gas árban vesz 1

átalakít Fe- L
ut 25. Tele -1

5Í«

A.-u. Tel. 8-71.
Kovács papir-1
10-48.
531

képkiállitása
naponta 10-1
5Sfl 1
wsi műsorán [
cció, a „Ha- j
lyet a kitűnő
k, a „Kutya- |
kutya szere- f
ilt nak ki a j
aumont-gyár ]
„Asszonymint a Vita \
k filmválto-1
dég." Mtndiénye, mely j
i egyéb nagy *

mutatjuk bei
egyben legI felvonásos]
lé . . c i m ü |
gyszerre egy !
imélni a köemek jellem- |
ípesti iró és
egybehangzó
it még nem
)ecsü müvé>en teljesen
ilághirü rendat gyűjtött
játéka egymak a filmilök, tudásuk
ith nem dolm építkezik,,
t mutat, emulajdonságáe azt hiszi a
ot lát maga
íek látnia és
szese legyen
nek s ezzel

i

zlán-u 6. 717

negfelelő,hite
Lovács Henrik
<51csey-utca 4.
874

Uj hangversenyiroda.
Négy év előtt alakult meg a Filh*rmokikus
Társaság, amely idő óta" a város zenei élete
Crvendetes lendületet nyert. Azóta a hazai és
külföldi müvésznagyságok szerepelnek városunkban, kora ősztől késő tavaszig.
A város zenei életének további fejlesztése
miatt alakult most meg a „Harmónia" hangversenrendező vállalat, amely célul tűzte ki
nemcsak a vokális és instrumentális előadóművészek, hanem a fővárosi és külföldi előkelő
irók és művészek müveinek a megismertetését
is, ezenkívül a közeli vidék zenei kultúrájának
életre keltését is.
A „Harmónia" Marteau Henri-nek, Joachim
berlini katedrája örökösének koncertjével kezdi
meg működését. Morteau a legkiválóbb hegedűművészek között is a legelsők között szerepel
és a klasszikus játékmód hivatott reprezentáns*.
A nagy hegedűs után következik Slezák Leo,
a híres bécsi tenoristának, a Rose kvartettnek,
D' Albert zongoraművésznek,
Hubermannak,
Tolmdnyinak,

Dohndnyinak

(amerikai turnéja

után), Bokor Juditnak, Környei Bélának, Sándor Máriának, valamint a Bud pe-ti Filharmonikus Társaság zenekarának (Kerner István főzeneigazgató vezetése mellett) a koncertje.
A Harmónia agilis és művészi értékű vesetősége teljes biztosíték arra, hogy rendezendő
koncertjeivel nemcsak a város zenei életét lendíti fel, de igaz művészetben és gyönyörűségben részesiti a közönséget is.
* A azinbáz hírei. Három bemutatóval lepi rnfeg a
héten a szinház- a közönséget. Hétfőn Kiki, a telivér
francia vígjáték kacagtat meg Orsolya Böskével a címszerepben, mig az éjjeli előadás Hennequin uto érhetetlen, ragyogó bohózata, a Csökpirulák. Komáromy, Uty,
Kellen, Nagy, Klenovics, Herczeg, Benkő, Czobor, a
java erők szerepelnek benne. Csütörtökön sok diadalmas operett szerzőjének, Farkas Imrének uj müvét, a
Rózsika lelkem et lapsolja vonzó meséjéért, népszerű
melódiájáért, táncaiért a közönség. Viola Margit (Címszerep), Sugár (gróffiu), Gábor Mara (Lucy), Erckövi
(Franci), Herczeg (Kelempác) biztosítják a sikert, amely
itt sem maradhat el.
* Marteau Henri hegedűművész 16-iki hangversenyére
a Belvárosi
. - a- jegyeket
,-r.j
- Mozi pénztára árusítja.
A szezon' legkimagas'óbb művészi eseménye Ie*z a
világhírű belga hegedűművész gyönyörű müsoru nagy
hangversenye a filharmonikus zenekar kíséretével. Műsoron Mozart, Beethoven és Saint-Sains versenymüvei.
(Harmónia )

* Népszerű fi harmonikus hangverseny
holnap, vasárnap délelőtt fél 11 órakor a Belyárosi-Moziban. Közkívánatra műsoron Kurt
Stnegler Kamara szimfóniája. Jegyek a Belvárosi-Mozi elővételi pénztáránál 30—150 koronás
árban válthatók.
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(A Szeged tudósítójától.)
Az elmúlt évben
derék sportifjaink sok szép sikert arattak. Ig*z
ugyan, hogy városunk vezetőférfiai erről nem
igen szoktak tudomást venni, mert talán Szeped az összes városok között az, ahol az embersport a legkevesebb erkölcsi és anyagi támogatást élvezi a hivatalos faktorok részéről. Kalapot kell tehá« emelni azon egyesületek és
sportemberek előtt, akik a közönnyel nem törődve fáradságot, lelkesedést vagy anyagiakat
nem sajnálva tántoríthatatlanul haladnak azon
kitűzött cél felé, hogy Szegednek ugy az országos, mint nemzetközi sportkonkurrenciában
méltó helyet biztos tsanak.
Sokat hangoztatják a mai nehéz időkben,
hogy a sport egyike azoknak a társadalmi
tevékenységeknek, amelyek leginkább szolgálják
az integritás elvét, részint n*gy propagativ
hatása folytán, másrészt pedig azért, mert elő
készíti ifjúságunkat a nagy nemzeti küzde emre
azáltal hogy kitartásra, lelkesed sre tanítja őket
és megtaní ja őket arra, hogy hogyan kell egy
cél érdekében minden testi és lelki erőt felhasználni. Mégis hivatalos szerveink igen kevés támogatással járulnak hozzá a tömegsport
fejlesztéséhez. Kisebb egyesületeink egymás
után kénytelenek feloszlani, a nagyobbik pedig
csak egyes tagjaik határtalan áldozatkészsége
folytán képesek csak magukat fentartani, de
még ezen egyesületekben is gyakran érezhető az
anyagiak h ány a és nem egy tehetséges kezdőt
veszít el a magyar sport azért, mert tz egyletek a rendelkezésükre álló csekély anyagi eszközök miatt nekik olyan sportlehetőséget és kényelmet nem nyújthatnak, amivel a sportéletet
megkedveltetné. Maga Szeged város pedig még
mindig jó üzletnek tekinti a sportot és c-ak a
vigalmi és egyéb adók szigorú behajtásával vesz
tudomást az itteni sportéletről és a legtelj sebb
közönnyel viseltetik azon fiai iránt, akik elismerést, dicsére et és csodálatot szereztek városunknak. Pedig bizony — mondjuk Szombathelyen
vagy Debrecenben sokkal kevesebbet beszélnek
az ottani szinügyi vagy egyéb bizottságok működéséről, mint egy sportegyesület vagy nevesebb labdarugó, vagy atléta telj-sitményeiről. A
szegedi sportélet azonban fejlődik és halad a
maga utján minden akadály ellenére és azokat,
akik a sporiért igazán lelkesednek, bizonyára érdekelni fogja az, hogy mit várhatunk
majd az
uj évben és kik azok a sportférfiak, akik városunk színeit méltóan fogják képviselni.

A labdarugó sport.
Kezdjük el a labdarúgással és pedig azért,
mert ez az a sport, amelyik a legjobban a
nagyközönség szivébe férkőzött s amelyik az
elmúlt években a legnagyobb dicsőséget hozta
vá osunk
sportéletére,
hiszen
megszerezte
immár másodízben a vidéki bajnokságot. Labdarugóink az elkövetkezendő szezonban még fokozottabb reménységgel startolhatnak, mert jóképességü csapataink, a folyton javuló játékstílus és nagyszámú kiváló játékosaink biztos
záloga az elmaradhatatlan sikernek.
Néhány sportember nevét már itten ki kell
ragadnunk a nagy táborból és pedig azokét,
akik ugyan sporttarsadalmunk elő:t már régóta
ismeretesek, azonban tehetségük; képességük
és példaszerű sportszeretetük révén kieme kednek társaik közül. Az első természetesen
Solti
Mihály, a Szegedi Atlétikai Klub kiváló csatárjátékosa, aki eltekintve nagy sporttudásától, a
fegyelmezett, kötelességtudó, önfeláldozó sportmann igazi mintaképe. A magyar
válogatott
csapatban messze külföldön
is dicsőséggel állotta meg helyét s ezáltal az ország sportkedvelő közönségének osztatlan elismerését vívta
ki, nem csak önm3ga, de egész városunk
labdarugósportja részére. A második a népszerű
Hapa (Stein Sándor),
aki mint
; és örökifjú
rövidnadrágos gyerek kezdte sportkarrierjét, kit
;
a nehéz fogság sem tántorított el a spori útjáról és aki rna is példaképe lehet fiatal sporttárs inak, lelkesen küzdő, eredményes játéká-
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val. A többiek is méltóan csatlakoznak e két
kiváló játékoshoz s felemlíthetjük még Baumgartner Józsefet, Szögi Ignácot, Simóka Sándort, Csáky Ká olyt, Megyeri Pált mint országos klasszist képviselő játékosokat, Kovács
Buna Jánost és Martonossy
Józsefet pedig
mint a fair sportemberek igazi mintaképeit.
Nem lenne teljes a lista, ha nem említenénk
meg Ördög Innét, a kiváló ifjúsági osztályjátékost, aki az uj esztendőben igen sokat fog
magáról hallatni. Mindannyian nagy reménysége fűzhet ü k az ő szerepléséhez, mert igazi
észszerű szép játékával már ma is sok idősebb
sporttársának szolgálhat példával.

Atlétika.
Az atlétika már az elmúlt évben igen nagy
f 'jlődést mutatott. Sajnos, ez a fejlődés csak a
spi rtolók nagyobb számáb in és azok» jobb
átlageredményeiben mutatkozott, de a sport
maga uj bb tehetsége et nem igen vetett felszínre. Szegeden mindössze két atléta volt, aki
az országos első nívói elérte és ezek Ottovay
Károly es Kovács Buna János voltak. O iovay
eredményei messze felü h riadták a vidéki teljesítményeket 8 az idei szezonban minden valószínűség szerint a legerősebb konkurrenciában
is meg'fogja helyét állni, ellenfde; Kovács
Buna János p?dig az országos katonatiszti ver*
senyeken sorozatos győzelmeivel tette nevét
ismeretessé az egész országban. Az ifjúsági
gárdábm m4r igen sok leh^tség tünt fel. Ezek
között elsősorban is Tarna József, a kiváló
allvound atléta, Klonkay István, a nagytehetségű
sprinter, valamint Tóth és Sörös ifjúsági atléták
vann.k nagy eredményekre predesztinálva.
IbzáS.
A szegedi uszó sportnik neve van az egész
ország előtt. A tavalyi sikereket azonban az
ideiek messze tul fogják
szárnyalni.
Háy Pál
már tavaly is egymasuán aratta fővátosi és
nemzetközi győzelmeit, megnyerte
Ausztria
gyorsúszó
bajnokságát
s ő az idei magyar
gyorsúszó baji.osssg lrgjogo*abb aspiránsa. A
többi úszóink pég nem érték el az ő klasszisát, de Mikey, Hullmann,
Daubrowszky,
Buttula
sok fővárosi és országos versenyen tett bizonyságot nagy tudásáról s az idei évben mindannyiukat az ország legjobb úszói között f jgjuk találni, különösen akkor, ha megvalósul
végre mindannyiunk vágya, az állóvizi uszoda,
ami nélkül az úszósport fejlődése majdnem kizárt dolog.
A birkozósportban szintén igen szép kilátásaink vannak. A nagy gárda lelke és legkiválóbb tagja Zemkó János, akinek nagy hálával tartozunk azért, mert ezt a szép és egészséges sportágat Szegeden életre keltette. Az 4
vezetése mellett birkózóink az idei évben remélhetőleg igen sok sikert fognak aratni.
Röviden dióhéjban felsoroltuk tehát azokat a
sportembereket, akik Szegedet az idei esztendőben képviselni fogják. Legyen ezen felsorolásnak kettős célja: az egyik az, hogy felhívjuk az illetékes hivatalos tényezők és az egész
intelligens társadalom figyelmét arra, hogy
kötelesség támogatni a sportot, különösen akkor,
midőn az ennyi kiváló sportembert adott a
közelmúltban városunknak, másrészt pedig elismerés azok iránt, akik annyi ambícióval, tehetséggel és önfegyelmezéssel a sport zászlótartóivá szegődtek, de egyben figyelmeztetés is,
hogy azoknak, akiknek a sors tehetséget és
tudást adott, köíelességük is nemzetük, városuk,
de önmagukkal szemben is, hogy a legnagyobb
"ambícióval, szeretettel és Kitartással dolgozzanak tovább is a sport terén, az intéger Magyarország érdekében.
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