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fámos Soma budapesti Ikskiilíitt élesess megtámadta 
— az spágfrékaf 

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
A szegedi birőtestület vasárnap délelőtt közgyűlést 
tartott. A gyűlés a sablonos és szokásos keretek 
között zajlott volna le, ha Vámos Soma fulball-
biró, a Magyar Futballbirák Testületének alelnöke 
fel nem használja a kirándulást és nem intéz — 
bátran vakmerőnek nevezhető — éles támadást 
— az újságírók ellen. Vámos Soma azt mondotta 
felszólalásában, hogy >az újságírók nagy ellenséget 
látnak a bírókban, ha klubjuk érdekéről van szó, 
mert egyes klubok szolgálatába állanak és nem 
riadnak vissza attól sem, hogy gentlemannok be-
csületébe gázoljanak.« Az újságírók ezt a méltat-
lan támadást elítélik és visszautasítják. A birótes-
tületben immár rendszert csinálnak abból, hogy 
állandóan az újságírókat támadják, ahelyett, hogy 
tagjaikat megtanítanák — jól bíráskodni. A mult 
évben is hasonló eset történt, ámde az mégsem 
hasonlítható össze a fenti kirohanással, amely a 
legsúlyosabb rágalmazó kitételeket tartalmazza. 

Vámos Soma támadását a bírók megelégedéssel 
fogadták, ami abból is kitűnik, hogy a beszéd 
után — tiszteletbeli tagnak választották meg. • 

A birőtestület közgyűlése Vámos szónoklata után 
a. szokásos jelentéseket hallgatta meg, majd meg-
ejtették a választásokat, amely szerint örökös tisz-
teletbeli elnöknek Horváth Pált, elnöknek Kardos 
Györgyöt, alelnököknek dr. Hegyi Mártont és Vő-
neki Ferencetj titkárnak Lapu Lajost, pénztáros-
nak Szebeni Lajost, ellenőrnek dr. Savanya Feren-

cet, tanácstagoknak Czeglédy Józsefet, Frankéi Mi-
hályt, Martonossy Józsefet, Pataki Imrét, Vezér 
Ernőt, Acs Sántha Mihályt, Klein Ármint, Komlósi 
Gézát, Lapu Jenőt, Lehotay Károlyt és Vezér De-> 
zsőt választották meg. 

Sab&rfa—Havannai válogatott 4:1 (1:0). A mér-
kőzés folyamán a szombathelyi együttes nagy tech-
nikai és taktikai fölénnyel játszott és megérdemel-
ten győzött. A nyolcezer főnyi közönség a magyar 
csapatot szép játékáért lelkes ünneplésben része-
sítette. 

Botrányba fúlt a Ferencváros legutóbbi liszaboni 
meccse. A portugálok kétszeri vereségükért re-
vansot akartak venni és a közönség fanatikusai 
berohantak a pályára és megverték a magyar 
játékosokat. A mérkőzést egyébként egy igazság-
talan tizenegyessel 1:0 arányban a Bemfica nyerte 
meg. Nyolc perccel a befejezés előtt a közönség 
berohant a pályára, mire a bíró lefújta a játékot 

Boeskay—Enossis 3:2 (2:2). 

Délnemetország—Alsóausztria 5:8 (0:0). Az oszt-
rák válogatott csapat katasztrófális veresége az 
amatőrnemzetektői nagy meglepetés. 

A Hungária ma érkezik Alexandriába, ahol né-
hány mérkőzést fog játszani. 

A vidéki bírók memorandumban kérik a BT 
teljes szétválasztását, mert sérelmezik a mai rend-
szert, mely a vidéki birókat teljesen háttérbe 
szorítja. 

Sszin§á& és Müvés^&í 

Kénig Péter nagy sikere 
a budapesti filharmonikusok hangversenyén 

Budapest, január 7. (A Délmagyarország tudó-
sítójától.') Vasárnap délelőtt a Zeneművészeti Fő-
iskola ragyogó nagytermében tartották t> buda-
pesti filharmonikusok rendes vasárnap délelőtti 
hangversenyüket, amelyen előadták Kőnig Péter 
D-moll szimfóniáját Dohnányi Ernő, a filharmo-
nikusok elnökkarmesterc, aki amellett, hogy ki-
magasló nagysága a zongoraművészeinek, tündöklő 
hangszinekkel játszó komponista nagyszerű intuí-
cióval fedezi fel a partitúrák s;'̂ >ségeit és így 
egymásután juttatja szóhoz a magyar alkotótehet-
ségeket, akiket eddig vagy nem mertek, vagy 
nem tudtak megtalálni a budapesti zenei augurok. 
így történhetett, hogy Kőnig Pétert, dacára vitán 
fölül álló komponista hírnevének, nem méltá-
nyolták az őt megillető melegséggei a fővárosi ze-
néi körök. Előadták már sok müvét; a Tísza-
kantátét a budapesti Ének és Zenekar Egyesület-
ben, nyáron is játszották a filharmonikusok mar-
gíIszigeti hangversenyükön Kőnig egyik müvét, 
a legjelentősebb beérkezést azonban va-
sárnap aratta, amikor egycsapásra forró 
sikerben hódította meg Budapest szivét. T'gy mond-
juk, szivét, mert az, ho&y erre az eseményre 
megjelentek Budapest összes zenei nagyságai, a 
Zeneművészeti Főiskola korifeusai, művészek, zene-
szerzők s nagy érdeklődés és mélységes figye-
lem után kitörő lelkesedéssel ünnepelték lvőniget, 
csak egyik része a sikernek, a másik részét azok 
között aratta a kitűnő szerző, akik szivükkel és 
lelkűkkel hallgattak s ez a közönség nagy tömege. 
Kőnig ugyanis a közönséget is ugy meghatotta 
magyaros motívuma szimfóniájával, hogy perce-
kig zúgott a tapsorkán és ötször hatszor kellett 
megjelennie az emelvényen. A filharmonikusok ze-
nészei is felugráltak helyeikről és ugy tolmá-
csolták hődolatukat. Szép és felemelő látvány és 
tudat volt nekünk szegedieknek, akik felkísértük 
Kőniget, hogy megtelt Budapest egyik Iegkompe-
leusebb zeneművészeti fóruma egy szegedi művész 
és Szeged nevével. 

A filharmonikusok Dohnányi vezetése mellett 

gazdagon öntötték a szimfóniából az eredeti és 
érdekes motívumokat, a szimfónia gyönyörűen 
»hangzott«, zengett és különösen az Allegro anima-
tóban érte el melódikusságának és mesteri szerke-
zetének legsikerültebb és legkiemelkedőbb részét 

Kőnig szimfóniáján kívül musoion volt Dohná-
nyi hangszerkesztésében Schubert: Moments mu-
sicals és Liszt grandiózus Es-dur zongoraver-
senye, az utóbbit az ifjú pianista gárda egyik 
Iegnagyobb tehetsége, Kentner Laios játszotta 
óriási sikerrel. 

Ez a hangverseny Kőnig pályájának, híveinek 
és Szeged kulturális erejének emlékezetes ese-
ménye marad. I. w. 

Paíaky Kálmán dalestje 
Bűbájos varázsa van a hangjának, bársonyos 

a fénye, puha a csengése, hízelgő, kedves lírai 
tónus ömlik el rajta. Az őserejü, természettől 
adományozott kincset formába csiszolta Bécs ki-
finomodott zenei kulturája és o hang technikai 
árnyalásai tökéletes szépségüek lettek. Pa taky 
ma Németh Máriával együtt pillére a bécsi 
Staalsopernak nemcsak kitűnő hangbeli matériá-
jával, hanem állandóan fölfelé ívelő fejlődésével, 
amelynek ma is, a tudás érett fázisában, még 
mindig nagyobb reményekre jogosító lehetőségei 
vannak. Pataky azonban Iegfőképen opera-, illető-
leg áriaénekes. Széles dimenziókra fektetett meló-
diákban olvad fel kristályosan csengő folyammá 
éneke, ahol szabadjára engedheti és brillírozó 
magasságokban élheti ki szárnyalásra szomjazó 
hangját. A heroizmus nem karaktere, szintúgy a 
müdalban sem mozog teljes otthonossággal, a rö-
vid, vizionárius gondolat kisiklik alóla, mint ahogy 
a legtöbb operaénekesnek idegen talaj a műdal, 
de Patakynál mindenért kárpótol hangjának lirai 
bensősége. 

Szép műsort hozott. Mozart , Don i ze t t i , 
Verdu Bizet . Adam, Po ld i n i operaáriákat 

Schubert-, üranms-, strauss-, Kacsöh-
dalokat. A hatás dalról-dalra fokozódott. Külö-
nösen tetszett Donizetti, ária az Elisir d'Amore 
cimü operából és Verdi, ária a Forza del destino 
operából. A dalok közül Kacsóh: Rákóczijánál 
zúgott fel frenetikus taps, ezt a dalt meg is 
kellett ismételni és talán legjellemzőbben adta 
egyéniségét Adam: Postillon dalában a Le Postil-
lon de Lonjumean cimü operából. A közönség 
nem tudott betelni és valósággal ostromolta Pa-
takyt ráadásokért, aminek a kitűnő énekes kész-
séggel tett eleget. P a t a ky t K ő s a György ki-
sérte zongorán a tőle megszokott precizitással 
és finomsággal. 

A hangverseny nagy sikerét szintén növelte az 
idei fényes zeneesték sorozatát. 

Radnay Miklós a Dorottya premierjén. Radnay 
Miklóstól, a budapesti Operaház igazgatójától hét-
főn este távirat érkezett a szegedi színházhoz, 
amelyben bejelenti, hogy szerdán lejön Szegedre 
és végignézi a posthumus Kacsóh-darab, a Do-
rottya szerda esti bemutató előadását. 

Harmónia hangversenyek: 
Szeged! zongoraöíös 

2-ik kamarazeneestje 10-én, este S. Tisza. 

A színházi iroda hirei 
Ma este tartja a színház a Dorottya házi fő-

próbáját. Kacsóh Pongrác, a János vitéz halhatat-
lan szerzőjének posthumus daljátékát holnap este 
mutatja he a színház. Ma este a sajtó meghívott 
képviselőinek jelenlétében diszletes és jelmezes 
házi főpróbát tart 

Csütörtökön délután rendkívül mérsékelt hely-
árakkal: Süt a nap. Zilahi Lajos legnépszerűbb 
színmüve csütörtökön délután rendkívül mérsékelt 
helyárak mellett kerül színre. A főszerepeket Pár-
tos Klári, Keleti Erzsi, Herczeg Kováts Károly, 
Szakáts, Egyed Lenke, Bojár Lili, Wlassics Györ-
gyi, Szilassy, Veszely, Oláh és Szilágyi játszák. 
Helyárak 20 fillértől 1 pengő 30 fillérig. 

Szombaton délután ifjúsági előadás: Három a 
kislány. 

A farkas. Molnár Ferenc világsikerekben gazdag 
vígjátéka szombaton premierbérletben és hétfőn 
A. bérletben kerül szinre. 

Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: Ax 
utolsó Verebély lány. 

K E L E N G Y E 
ágy £s aszlalnetnOek, n«l fehérnemUek a !•«-
finomabb kivitelben, divatos lérfl Ing anyagok. 
paplanok db. dus választik, o l c s ó á r a k 

Pollák Testvéreknél 
Cíckonlcs u. és Feketesas u. sarok 

üzlethelyiség átadó 
a legkényesebb izlést is kielégítő 

berendezéssel. 
Tudakozódni KELEN-BANKBAN. ,81 

Dnpia vérnarancsi 
IFélládás és kosaras (kilós vérnaranr.s), sárga na-
I rancs, citrom, maróni, füge, datolya olcsón kapható, j 

Mandarin 75 fillértől! 
Viszonteladói ár. 
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Len gyeleU 
^ g y e l m é l t e II 

Két lengyel ur érkezeit Szegedre, akik né-

hány hetet itt időznek, akik összeköttetést ke-

resnek az esetleg Szegeden elő lengyelekkel, 

akiket meglátogatnának. Szíveskedjenek cimü-

ket leadni a Tisza-szálló portásánál. 184 


