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* A Polgári Dalárda h a n g v t r l enye . 
Régen lá ott mérelekbin nyilvánult meg 
az érdeklödéi a hétfői hingverieny 
iránt, amelyet a Korzó Mozi téli helyi-
ségében zsúfolt ház e'őtt tartott meg 
a Szegedi Polgári Dilárda. Hosszú 
Idők fáradságos és lelkes munkássága, 
a nótás lelkek Összetartása és az egyes 
dalárdák közölt fönnálló nemes versen-
gés fejlesztette a dalárdát mai színvona-
lára. Meglepő a készsége, a férfikar precíz 
és fegr elmezeit eg -flilesc. Ds említést 
érdemelnek a szólisták is, *\ík fejlett 
énekludással túltesznek sok hivatásos 
izinhási és kabaré énekesen. Ke lemet, 
mély színezetű baritonja van Hevest 
Károlynak. Magisabb fekvésű és űgye-
sen használt hanganyagával sok tapiot 
kipott Péchy Károly. Tomboló ünnepiéi 
kisírle a dalárda lelkét és sióló teno-
ristáját, Bittó Jánost, aki Fctitner- és 
Balázs-dalokat adott elő nagy tetszés 
mellett. Belle Ferenc és Nagy Anna 
hegedűművészek a Hunyadi László 
cimű operának kellősét jálszo'ták 
el, óriási hatásl keltve. Nem kisebb 
siker kisérte Otbdn Sándor énekét. 
Az irredenta daloknak s i lu os és ér-
zéssel átitatott előadásával azt a be-
nyomást keltette, hogy Ösztönös muzika-
litása fölébe helyezi a teljes laikusnak 
és érdemes lenne komoly énektanul-
mányokat folytatnia. Őszinte éa meg-
érdemelt tapsokban volt része. Szünet 
után Belle Ferenc Vieuxtemps: Ballada 
á3 Pul ma se ét játszotta n gy techni-
kai készséggel és Chotnoky Margit a 
Bsjazzokból énekelte a madárdalt. Ter-
jedelmes és szépfényü drámai hangja 
jól érvényesült Fich'nernek Petőfi ver-
sére irl Ila cimü szerzeményében is. 
Minden énekesnek és Béliének is az 
erős közkívánatnak engedve rá-
adásokat kellett adnia. A férfikóru 
sok dirigense és a magánszámok 
zongorái kísérője Flchtner Sándor 
volt; elsőrendűen látta el mind-
kettőt és méltóin vette ki részét a nagy 
ovációból. A dalárda hétfői hangtrse-
nyének nagy erkölcsi sikere volt és ez köz-
vetlenül szolgálta a rendezők egyéb cél-
jait is. A roagyarorsz gí dalárdák 
ugyanis a k zel jövőben országos ver-
senyt tartanak Sop ónban, amelyre be-
nevezet a Szegedi Polgári Dalárda is. 
Az anyagiak u ját a hélfői hangverseny 
láthatólag fedezi. Mi azonban másra 
vagyunk most már kíváncsiak. Vajjm 
hanyadik helyet fogja kapni Szeged az 
országos versenyben. 

* A karazemélyzt t jutalomjáték*. 
A szegedi szinház karszemé!y;sle ja-
vára a szezonzárás után julabmjátékot 
rendeznek. A tanács — régi szokás 
szerir t — ebből 17 alkalomból ötmil-
lió ko oni segélyt utalt ki a kirste-
mé'yzet szám í r t . 

* Az árnyék. Carlo Nikodemi világhírű 
drámáji csak most érkezett városunkba. A 
Nemzeti Szinház egyik legnagyobb sikere 
mély, komoly, irodalmi utakon halad és fel-
tétlenül megérdemli azon magas piedesztált, 
amelyre a nemzetközi birkátok minden fenn-
tatáe nélkül helyezték. Az olaszok ünnepelt 
dramairőia eddig a mi műsorunkon a Tökmag 
cimü b.jos vígjátékával szerepalt. A fCszere-
peket P Gr gu <? Margit, Bdkeffy Margit, 
Scarry Marcit. Palágyi Lajos, Harsányi Ját-
szák. Az előadás iránt városszerte nagy az 
érdeklödé3. 

A Délmsgyarország jegyirodája kí-
vánatra házhoz küldi a színházjegye 
ket. Dugonics-tér 11. Teieíon 306. 

* Déry Rózsi lép fel csütörtökön A Piros 
bugyelláris Török biróné szerepében. Fő-
szereplők : Herceg, Fenyves, Rátkai, Delly. 

• A kis szökevény. Ki emlékszik még az 
angol táncos operettek egyik legkiválóbb-
jára ? „Csín, ha a banda szól" szövegű bá-
jos katona indulótól zengett akkor az ország. 
Tréfa, móka, szebbnél szebb táncok alkotják 
Monclon és Caryll gyönyörű operettjét, mely-
nek minden egyes száma egy-egy külön att-
rakció, egy-egy külön látványosság. A néző-
tér ez alkalommal át van alakítva, mert ott 
a közönség között kavarog, szaladozik Flip 
per sajátkezüleg idomított lovával és nyomá-
ban „az egész sereg". A főszerepeket Kovács 
Kató. Gábor Mara, Szabó Gizi, Delly, Her-

ceg, Fenyvep, Kristóf, Rátkai és Polgár játsza. 
* Uferlnl világhírű büvésztársulatával ju-

nius hó 30-tól julius hó 6-ig játszik színhá-
zunkban. Saját díszleteivel, hatalmas személy-
zettel érkezik a még soha nem látott attrak-
ció várounkba, oly csudás mutatványokat 
produkálva, melyek nem tévesztendők össze 
mindennapi nagyhangon hirdetett dolgokkal. 
Az Uferini-csoport ma egyedül áll a világon 
és legnagyobb bizonyítéka teljesítményüknek 
azon egyedül álló siker, melyet három hó-
napon keresztül Budapesten a Blaha Lujza 
és Scala színházakban arattak. Junius 10-én 
kezdi meg vidéki körútját saját repülőgépjein 
és junius 30-án érkezik hozzánk. 

Sport 
Szomorú sorok a két SzAK találkozójárói. 

Budapest, Junius 8. (A Délmaeyar-
ország kiküldőit munkatársától.) Páris-
ban egy évvé! ezelőt! — bevallom — 
megrendült az egész magyar tömeg 
és könnyezeit az egész magyar tömeg. 
Párisban egy évvel ezelőt, Egyiptom 
után sápad an és hangtalanul mentüik 
át a Stade de Paris küszöbén. Meg-
rendülten baktattunk a villámfényes éj-
szakában és nem volt egy szó, nem 
volt egy mozdulat, nem volt egy dal. 
Csak hallgattunk és könnyesen össie 
törve ellün ünk a dobogó Páris szivén. 

És vasárnap este Pesten az Üllöi-
uton a szivembe dobogott ez a párisi 
este. Most nem Oiimpiászról volt szó, 
most nem egy trikolór sorsáról volt 
szó — csak egy piros-fekete tizenegy-
ről — és Szegedről. El kellett volna 
bújni, el kellett volna menekülni. És 
el tellett volna felejteni a piros fekete 
színeket. 

Mert kikapni, veszteni nem szégyen, 
nem bün és nem lehetetlen. Ds veres-
ség és veresség között mérföldek tá-
tonganak. Amikor Párisban az első 
napon a tragikus Valiane labdájával 
eliünt az oiimpiászról Spanyolország 
csapata, senki sem kívánta elfelejteni 
a spanyol színeket és senkisem szé-
gyelte magát. Csak Fortuna kfp) t t 
rettenetes átkokat. 

* 

A mérkőzés végén, hat óra felé az 
Üllői ut arénájának tumultusában Hapá-
val találkoztam. Egy percre ránéztem, 
mintha megőszült volna, mintha össze-
törött volna, mintha arcának szine soha 
nem lenne színesebb, mint a falak fe-
hérsége. 

Ez az arc magyarázza, hogy mi tör-
tént Budapesten vasárnapon, az országos 
bajnokságon, a két S íAK találkozóján. 
(Találkozó volt és nera mérkőzés.) Nem 
egy csatát vesztettek el a piros-feketék, 
nem volt Mazuri tó, amely után Marne 
következett, — hanem megmutatták a 
piros feketék, hogy valójában mit tud-
nak. Hegy nem szabadna lemenniök az 
Üllői uti arénába, hanem sokáig meg 
kellene húzódni Makón, Mezőhegyesen, 
vagy Mezőkovácsházán. 

* 

Föllobogózták az FTC pályát. Minden 
zászló ott lenga nagy kapu fölött, csak 
a piros fekete hiányzik. Es fél háromkor 
délután, mikor még csak vetkőztek a 
csapatok, mikor gyűlni kezdett a közön 
ség, már akkor nehéz dobogások kap-
kodtak bele a szegedi szivekbe. Hiányzik 
a SzAK zászló. 

Momumentális az FTC pálya. Körül-
körül magas tribünök és lent a méyben 
a pálya. Mintha a cézárok néznék az 
arénák páholyában a trigák versenyét. 

Sokan jöttek el ide. Nem vártak ennyi 
embert. Ua Pesten azt hitték, hogy 
heroikusan fog összecsapni Szeged 63 
Szombathely. 

* 

Félnégykor elCször a pirosingtsek 
sz eladnak ki a gyepre. Kopognak a 
szívek. A piros ingek szine kissé meg-
törik a napbin. Aztán kék-sárga csikó-
sán jönnék a szombathelyiek. Akik 
kicsit féllek a SzAK-tól. 

A pifoz-ieketék gyengén, vérszegé-
r.ysn kémlelik a iabJát és a pályá*. 
Szombathely mar moit bombizni kezd. 

No;ik kedvez a szerencse, k 'put 
vált... ansk. A piros-feketék játszanak 
széllel, nappal szemben. Hiányzik a 
zásiló é3 először is elforJull e sze-
rencse. Kopopnek a szivek. 

Ivancíics Ntó fűtjűi. Megyeri k í id . 
Hátom méte.rel előbbre ker^l a »aMa 
a színvonaltól, ez elfő máfodpcrccjc 
mir Szombithe'y íámal. Néhá-.y dob-
banás »z egés», Holczbaueri. i.i1 SzSa 
kppujaeőit váiins'r. A szeded, v ídel 'm 
aionban szüárd. Etősek, állnak es 

mentenek, és a hosszú felszabidító rú-
gások egy pil anat múlva már vissza-
hullanak Szegedre. Minden piros-fekete 
ing a kapuhoz van szögelve. 

Az első percek, libegünk a tribünön. 
Ez mindig igy van. Eifogódottik az 

arénábsn. Majd husz perc múlva, ma-
gyarázunk. Tényleg. A csapat elfogult, 
bizonytalan, ingadozó. Csak később 
derűi ki, hogy ez más volt, több volt 
szivreréinél, dobbanásnál. Ez nem a 
nagyszerű aréna hatása volt, ez nem a 
p e s i levegő, ez nem a döntő küzde'em 
elfogódottsága. Ez más. 

Szombathely keményen ál', mintha 
otthon játszani a személyes ismerősök 
előtt az elveheteilen pontokért. Hiába 
a két Horváth önfeláldozása, minden 
tugásuk visszakerül. Egyetlen labdát 
sem tudnik elfogni a csatárok. Egyet-
lenegyszer nem szöknek meg. Es az 
első öt psreben meg lehet állapítani, 
hogy eltűnt a szegedi halfsor, hogy 
nem lélezlk, hogy összeroppant, — hogy 
elveszítjük a csatát. 

Husz perc alatt huszonöt bombát 
küldenek Szűcs kapujára. Szűcs bizto-
san áll és biztos in ment. Es egyetlen 
kirúgása sem kerOl piros-feketéhez. A 
szo i bathelyi hitvédek küldözgetik ugy 
kényelmesen vissza. £« Wetnhardt le-
jekszik a kapuba. Teátrális póz, de 
labda ugy sem kerül a szombathelyi 
kapu feli. 

Majdnem félóra mult már el, amikor 
Solti végre megszökik. Nagyszerű tech-
nikával könnyen átmegy a halfokon, 
széllel otthagyjs a becket és a zászló 
mellől gyönyörű beadási a kapu előtt 
ér fö 'di ' . Nagyszerű helyzet. Csak star-
tolni kell. Megyeri kapu mellé lő... 
Qyöngén, puhán, e rő t l enü l . . . 

Es mindjárt megint frontban van a 
kék-sárga csatárvonal ét megint félel-
metes bombákat fog Szűcs. Kruizler 
gyönyörűen leszalad a szélen, a sze-
gedi h»lfo\ csak kisérik, rcint a lányo-
kat szokás a kotzón és Takács erély-
fel.n lövést küld a sarokba. Szűcs el-
veti magát, talán kissé korán í a az 
erélytelen labda begurul lassan a hálóba. 
Az e i i ő . . . Síücs valójában nem tehet 
róla, fél óráig egrebet sem lett, mint 
bombákat fogott. Szombathe'y mámo-
rosan összeölelkezik. 

Nem változik semmi. Szabó a k;k-
sár;a cen erhslf minden labdát stoppol, 
küldi uj ostromra a bombakűlönilményt 
és a szegedi hslfok kor;ón fehér leányo-
kat kísérgetnek. A Horváthok magukra 
maradnak. Négy perc múlva megint 
Krulzler szökik, beadá ál Pallós lövi. 
Még csak a második . . . 

Solti támadást vezet, erővel, tudással 
és éiszel. Nem értik, vagy nem tudják 
megérteni a csatárok. Martonossy most 
is elhagyja a l a b d á t . . . 

A félidőben üres a büffé. Sápadtan 
ödöngünk és nem merünk szólni. Mi 
lesz még ? És Szombathely ujjong I 

Kezdés után sem változik semmi. Solti 
és néha a fiatal Félegyházy olykor akció-
ba kezdenek, lechmkijtrt mcst kirí'gyoj?, 

— de két ember nem elég egy teljes és 
egész védelem ellen 

Azután hatom perc múlva Weinhardt 
megint iefekszik kapujába. A piros-
íek.ték sehol sincsenek, a halfsor nézi, 
hogy szalad le a két szombathelyi szélső, 
a védelem teljesen nagára maradt és 
most m*r a nagy iiamban kissé vissza-
esik. A lí. fk perc Holczbauer 20 méte-
res bombája: 3 :0 . A 35 ik perc Krutzler 
b< 4 : 0 . . . Mind a kettő a belső 
kapufáról oatian be a hálóba. Schafler 
KVt ríf^n üyen gólokat. És Zamora is 
üia'^a nézett voln? sznmonan . . . 

Horváth I-it míg kiállítják durva faul-
tokért és feleselésért, Wel nhardt még 

mindig jól érzi magát kapujában, Simóka 
halfsora korzózik, Szűcs kétségbeesetten 
védekezik, aztán vége mindennek. , 

Nem merünk egymásra nézni. És az 
aréna felujjong: végre vége van ennek is. 

Ez nem volt csa a, nem volt küzde-
'em. Csak találkozott a két SzAK. 

* 
Meg kell állapítani: ilyen tudás nél-

kül, ilyen szegényesen, ilyen vér nélkül, 
i yen lelkesedés gnélkül Szegeden még 
nem játszott a Szak. Es meg kell 
állapi ani, Szombathely több volt, mint 
a vidéki tizenegyek és több volt, mint 
az elmúlt vasarnap a SzAK. 

A p ros-fekete színek nem fudtak 
mást mutatni, minth gy igy, ilyen rend-
szer mellett Szeged ne menjen talál-
kozóra Szombathelyhez, hanem marad-
jon Csabán, Mezőtúron és Mezőhegye-
sen. Tanulni kell, tanulni kell. És 
elsősorban sziveket kellene valahonnan 
hamarosan szerezni, akarást, erőt, küz-
deni vágyást. A párisi olimpiászt el-
vesztettük, meri szomorúan, sziviele-
nül, erőtlenül, küzdés nélkül játszot-
tunk, pedig ipegá'lapitották: Jes 
Hongrols sout le maitres". Sziveket 
kell szerezni, be kell ültetni, be e kell 
vágni az emberekbe, lelkesedni kell, 
lángolni, szembeszállani az erővel, a 
szerencsétlenséggel, a veszéllyel. 

Uj szárnyak kellenek, amelyekkel 
repülni lehet, uj szivek kellenek, ame-
lyekkel győzni; lehet. És csak az u j 
szivek után kell majd tanulni, tanulni, 
tanu'ni. 

* 

Reorganizációra van szükség. Rígi 
hősöket nyugdíjazni kell, hogy tűnje-
nek el, hogy hallgassanak el. Mert az 
aréna nem arra va'ó, hogy lányokat 
kisérjünk a mészvonalakig és erőtlenül 
nérzük, mint szaladnak a labdával 
messzire, egészen a hálóig. 

Hirom nevet lehetne és szabadna 
csak megemlíteni. Szűcsét, aki magára 
maradt a bo nbák között, Horváth 
Il-őt, aki szívesen, szívvel állta és 
várta az ostromokat és Soltlét, aki 
reménytelen szenvedéllyel próbálta ost-
romra irányítani azokat, akiknek néz-
degelés és pihenés helyett támadni 
kellelt volna. És ta'án a fiatal Félegy-
házyi sem szabadna elhagyni, aki — 
szegény — szerencsétlenül ismerte meg 
az Ül.öi-uti arénát. És most tovább 
ne szóljunk semmit. 

Uj szivek, uj erők kellenek. Vagy 
menjünk Makóra, Mezőhegyesre és 
Mezőkovácsházára. Párisban egy év 
előtt csönde8en3elszóródtunk Pár s er-
dejében némán. Nyár jön most. Pihen-
jünk. Talán őszkor jönnek majd az aj 
sztvek. 

A nagy asz álnál, a Tiszában, a 
piros fekete színek fölött fekete siallag 
lendül a szélben. Vér György. 

Vasárnapi eredmények. A vasárnapi 
országos bajnoki forduló legkiemelkedőbb 
eseménye a Diósgyőri VTK és a FTC 
találkozása volt. A diósgyőriek meglepően 
jó benyomást tettek a fővárosban, lelkes, 
szép játékkal nemcsak hogy 2—2 arány-
ban eldöntetlenül játszottak a zöld-fehé-
rekkel, hanem a mérkőzés morális győz-
tesei is ők voltak. Az eldöntetlen mérkő-
zést kedden játszák újra. 

MTK-PIBTC 5 :0 , DVSC—SAC 2 : 1 ; 
igy csütörtökön a bajnokcsapat Debre-
cennel kerül szembe, mig Szombathellyel 
az FTC—DVTK mérkőzés győztese. Va-
sárnap sor kerül a döntőre. 

III. kerület—VAC 3:0, UTE-Törekvés 
3:1. 

Az SzTK Orosházán 0 : 0 ra játszott az 
OTK val; mig a KAC 4 : 1 arányú vere-
séget szenvedett Csabán a KA VE tói. -A 
SzIKE a Makói AK-al 2 - 2 - r e végzett. 

A Csabai AK vasárnap Aradon játszott 
a Glóriá-val, amelyet nem tudott le-
győzni. Gólnélküli télidő után végered-
mény 1—1. 

A Csabai Előre pedig 3:1 arányban 
elvesztette a mérkőzést az aradi MTE vei 
szemben. 

Zemkó a birkozóbajnokságban. 
Zcmuó, az ismert szegedi birkózó vásár-
nál/ iiiduli országos birkozóbajnokság-
ban. A mérlegelésnél a nehéz ;uiyba ke-
rült, ahol igefi szép munka után szúrást 
kapott és Nagy (MAC)-al szemben 15 
perc után kénytelen volt feladni a ver-
senyt. 

190 kilométeres staféta. Csütörtökön 
a MAK jubiláris atlétikai versenyt rendez 
a Margitszigeten. Az ünnepség fényét 
nagyban fogja emelni a szegedi Vasuta-
sok szép teljesítménye : Szegedről, tehát 
190 kilométeren át stafétával fogják üd-
vözölni a MAC-ol. 


