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YESSO-HENNA 
Egyplomi hennalevelekből van infundálva Abszolút 

. ártalmatlan Eső, könny nem viszi le. Minden drogé-
Sábán, illalszerlárban és gyógyszertárban kapható 
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Filharmonikus hangverseny 
ötödik bérleti hangversenyükre a filharmoniku-

sok meghívták Saucrwald Gézát, a Székesfővá-
rosi Zenekar karmesterét, aki nemrégen előadta 
rádióban Fichtner 1848-át Sauerwald betegsége 
miatt nem tehetett eleget a meghívásnak. 

A vendégdirigens illő fogadtatásának előkészü-
leteihez tartozott a program összeállítása is. Ezek 
¡szerint a műsoron a következő számok szerepellek: 
Schubert: B-dur szimfóniája, Kerntler: egy ma-
gyar szerző Szuit-je és Fichtner 1848 cimü szim-
fonikus költeménye. Schubert ellen természetesen 
nem lehet kifogásunk, legfeljebb az előadás mód-
ját, szellemét, bensőségét, egész belső struktúrájá-
nak értelmezését illethetjük kritikával. Az inter-
pretálás ugyanis nem csalhatja ki a muzsika 
rajongóiból az elragadtatás hangjait Kerntler Jenő, 
a Zeneművészeti Főiskola tanára, nagyon ambi-
ciózus komponista, gondolkodó, müve ugyan nem 
őstehetséggel. vérrel és a sugallat kényszerűségével 
megirt munka, inkább csak érdekes tanulmány, 
amelyet elő lehet adni, ha a filharmonikusok 
súlyt helyeznek arra, hogy minden magyar szer-
zőt propagáljanak, minden felbukkanó magyar te-
hetséget szóhoz juttassanak. Es tiszteletreméltó 
szerep lenne, büszkeséggel töltene el, hogy Szeged 
ííiharmonikusai felfedezők és vállalják az újdon-
sággal való kísérletezések kockázatát Ehez azon-
ban föltétlenül szükség volna arra hogy a hat ren-
des bérleti hangverseny mellett ilyen célokra rend-
kívüli hangversenyeket is rendezzenek. A bérleti 
hangversenyeknek más a hivatásuk. A zeneirodalom 
zsenijeinek, a zenekultúrára való biztos és cél-
tudatos nevelés szellemének kellene itt megnyilat-
kozni. Ettől a hivatástól — sajnos — a filhar-
monikusok évről-évre jobban távolodnak. 

Hogy pedig visszatérjünk Kerntler szuitjéhez: 
a közönség megtapsolta a müvet és tö&bször ki-
bivta a szerzőt. A hangverseny Fichtner hatásos 
1845-ávat végződött 

A színházi iroda hírei 
Tüzek az éjszakában kedden, csütörtökön és 

pénteken. Földes Imre országos érdeklődés köz-
pontjában álló újdonsága, mely ma Budapesten 
a kétszázadik előadásához közeledik, Szegeden is 
a közönség és a sajtó egyhangú elismerése mellett 
a közönség minden rétegének legnagyobb lelkese-
désével találkozott. A pompás előadást ezen a hé-
ten ma, csütörtökön és pénteken ismétli meg a 
szinház. 

Szerdán este Molnár Ferenc három egyfelvonásos 
remekműve, a Szinház van műsoron. 

Csütörtökön délután rendkívül mérsékelt hely-
árakbkal: Varázskeringo. 

A csikágól hercegnő szombattól kezdve minden 
este. Szombaton premierbérlet, vasárnap A. bérlet. 
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férfi kalapok 
Gyukies, Pichler, IIa slb. gyArlm&nyu 
rendklvUU olcsó árakon V 

PolláK lesfrlrehttól 
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Kerékpárokban 
i Styrla és T r i u m p h 
vezető márka. Egyedül kapható 

Szántód Sándor;̂ "',': 

Spott 
A Bástya hősi küzdelme Újpesten 
Hatalmas küzdelemnek volt színhelye va-

sárnap az újpesti Stadion. Az Újpest és a 
Bástya álltak szemben egyi íssal a két baj-
noki pontért. Küzdelem volt ez a játék vé-
gig, melyben az otthon játszó Újpest nyugod-
tabb lelki diszpozíciója és egy — véletlen 
szerencse döntötte el minimális gólaránnyal 
a mérkőzés sorsát az újpesti csapat javára. 

A két együttes méltó ellenfele volt egymás-
nak és inig Újpest hatalmas lendületü táma-
dásait a szegedi védelem nagyszerűen tudta 
parírozni, addig a hibás taktikával játszó 
Bástya halfsor kellő támogatása nélkül ma-
gára hagyott csatársor nem tudott gólt lőni. 
I la Újpest volt is a többet támadó, a Bástya 
is sok veszélyes helyzetet tudott teremteni és 
a két csapat erőviszonyának reális megméré-
sekor megállapíthatjuk, hogy az l:0-ás ered-
mény a mutatott játék alapján reális. 

Újpest ma »nagy« csapat és otthon szinte 
verhetetlen. A Bástya kissé elfogódott volt, 
de hősiesen, becsületesen küzdött és játékával, 
az eredménnyel kiérdemelte a fővárosi sport-
körök tetszését. 

Újpest győztes gólja a II. félidő 13-ik per-
cében esett. Spitz lőtte Ströck beadásából. 
A Bástya, dacára a két pont veszteségnek, 
megtartotta a bajnoki tabellán a 7-ik he-
lyét Különös elismerést keltett a szegedi vé-
delmi trió játéka, ezt a triót ma a leaiobb 
magyar védelemnek mondják. 

Ligaeredmények 
Néhány meglepetést hozott a vasárnapi ligabaj-

noki forduló. A Hungária eldöntetlen eredménye 
Kispesttel, a Vasas győzelme a Nemzeti felett és a 
III. kerület eldöntetlen eredménye meglepetés. A 
Ferencváros győzelme Debrecenben a tényleges 
formáknak megfelel. A Bástya l.-O-ás veresége Új-
pesten szintén meglepetés, a fővárosiaknak, mert 
— súlyosabb vereségre számítottak- Eredmények: 
Hungária—Kispest 1:1. Vasas—Nemzeti, III. ker.— 
33-aS 2:2, Ferencváros—Boesfcay 3:1 (2$). 

A m a l ő r b a j n o k s á g -
KEAC-SzAK 3:3 (3:8). 

Az egyetlen amatőr bajnoki meccs, amely vasár-
nap Szegeden eldöntésre került, eldöntetlenül vég-
ződött. Érdekes küzdelem volt, melyben az etső 
félidőben a KEAC, a másodikban pedig a SzAK 
volt a jobb. Már 3:0-ra vezetett a KEAC, amikor a 
másouii félidőben csodálatos lendülettel felülkere-
kedett a SzAK és nemcsak kiegyenlítette a három 
'gólt, de az utolsó percekben megítélt tizenegyessel 
meg is nyerhette volna. Ezt azonban nem tudták 
góllá értékesíteni és így megosztozott a két bajnoki 
ponton a két csapat. 

Szép mérkőzés volt, melyben néha belecsillant 
a régi jó amatőridők izgalma és nivója is. Mind-
két csapat derekasan küzdött. 

A KEAC góljait Juhász (1) és GáPfy (2), a 
SzAK-ét Klonkai és Megyeri (2; lőtték. 

HMTE-MTK 3« (lA). 

Túrára megy a KEAC és nyolc nap alatt 5t 
mérkőzést fog játszani. A tura állomásai Pécs és 
Gyula. 

Debrecenben a Ferencváros elleni mérkőzésre 
a következő helyárakat állapította meg a Bocskay: 
Páholyülés tagok részére 5, nem tagoknak 6, korzó-
ülés tagoknak 3.50, nem tagoknak 4, tribünülés 
tagoknak 2.50, nem tagoknak 3.50, állóhely tagok-
nak 1.20, nem tagoknak 2 pengő. Hol vannak ezek-
től a szegedi helyárak... 

M.22 

í Samt J 

Kecskeméti ökölvívók Szegeden. A Szegedi MTE 
március 24-én rendezi meghívásos revansjellcgft 
boxmérkőzését a Kecskeméti Tornaegylet ökölvívói-
val. A verseny érdekességét a két vidéki csapat 
intenzív versengése növeli, mert legutóbb a Kecs-
keméten megtartott versenyen a KTE-boxolók dia-
dalmaskodtak a tartalékosán kiálló szegediek fe-
lett. Az MTE előreláthatólag a legerősebb komplett 
csapatával fog kiállani a versenyre, mely a jövő 
vasárnap este a felsőkereskedelmi iskola tornater-
mében este 7 órakor veszi kezdetét. 
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Uadió 
A nagyobb leadóállomások, 

mai miisoia 
Budapest, 9.15: Az 1. honvédgyalogezred zené-

karának hangversenye. 9.30: Hírek. 12.05: Kur ina 
Simi és cigányzenekarának hangversenye. 17.35: 
Az Operaház tagjaiból alakult zenekar hangverse-
nye. 19.30: Az Operaház: »A tenór«. Vigopers 
három felvonásban. 22.30: Bigó Jancsi és cigány-
zenekarának hangversenye. — Becs. 11: Zene. 16: 
Hangverseny Rise Worlitzky közreműködésével. 
20.15: »Der Himmel voller Geigen«, vidám képek! 
és jelenetek, zene. ének és párbeszéddel a mai 
és a régi bécsi életről. — 5. G. B. Daventry Expe-
rimentál- 15: Szórakoztató zene. 16.40: Zenekari 
hangverseny. 18.30: Tánczene. 19.50: W. H. Bullock 
»The Count of Como« cimü vigoperának közvetí-
tése. 22.15: Zenekari hangverseny. — Frankfurt. 
13.30: Gramofonzene. 16.35: Operettzene. 20.15: Ka-
landos történetek. Utána: Donizetti »Lucia voa 
Lammermoori cimü operájának közvetítése. —• 
Köln. 13.05: Hangverseny. 17.45: Gramofonzene. 20: 
Verdi »Rigolctto* cimü operájának előadása. — 
Leipzig. 12: Gramofonzene. 16.30: Német, skandi-
náv és francia népdalok. 20: Szimfonikus hangver-
seny. 21.15: Rádió-kabaré. — Milánó. 16.30: Rádid-
kvintett. 17.20: Gyermekkarének. 20.30: Régi olasz 
zene. 23: Jazz band. — München. 10: Szórakoztató 
zene. 18; Kamarazene; közreműködik Elisabeth 
Wachtor-Insberg (szoprán). 20.30: Friedrich Schil-
ler »Die Räuber« cimü romantikus énekesjátékának 
előadása. — Nápoly 17: D'Evoli (szop* 
cán) hangversenye. 20.45: Egy opera közvetité90. —. 
Zürich- 12.32: Gramofonhangverseny. 17.55: Bauern 
zenekar hangversenye. 20: Kamarazene. 20.30: Her-
mann Ernst svájci dalestje. 


