
1930 január 24. FHT/vr u : v 4 part«;?!: ï.fi 

»jOgdSZOK S JÛGI3ZEMINAR 
DOKTOR 

(JWA 
Szeged: Somogyi 22. Tel.: Szeges* 5-74 

Badapes ! : ?X., Ráday u. 41. Tel.: Ruf. 871-04 
Jegyzelbérie». előkészítés minden fogl vizsgára 

Ditlalon tanácskozás 1 El 

Kollér Pál zongoraesíje 
Nemo est profeta... A rideg bölcsesség ta-

pasztalatában örökké visszatérő motívum, mint 
megállapítás szerepelhet a legutóbb lezajlott hang-
versenyen is K o l l á r Pál, ez az ifjú zongora-
művész, egyike a város legagilisabb kulturérté-
keinek, aki fáradhatatlan csatára a zene népszerű-
sítésének, sokoldalúan szereplő muzsikus, tartotta 
meg zongoraestjét csütörtök este a Tisza nagy-
termében. A hallgatóterem csak félig telt meg. 
A rajongók gyűltek egybe, a muzsikapártolók azon 
szektájának tagjai, akiket semmi sem tarthat 
vissza attól, hogy jelenlétükkel buzdítsanak, rész-
ben kötelességérzetből a feltörő ambíció babus-
gatására, részben mert tényleges örömüket lelik 
abban, hogy felismerve a képességeket, az elsők 
között legyenek, akik elismeréssel emelik lándzsá-
jukra, a mindent ölő közöny fölé, a város kevés, 
törekvő tehetségét. Ez a kisszámú kivétel csak 
megerősíti a tételt, hogy a nagyközönség nem 
érzi, milyen nagyjelentőségű gesztus, sőt köte-
lezettség volna, ha végre »helybeli« művész meg-
hallgatására sietne, ha odaállana saját városa építő 
egyéniségei mellé és segítene az építő munká-
ban. Hogy legyen kedve, miért igyekezzen, miért 
tanuljon az ifjú művész, ha minden fáradozása 
érzéketlenségre talál? Mennyi képesség veszett már 
így el, mennyi ambicíó tőrt már igy meg. 

Kollár Pál is szélesebbkőrü érdeklődést érde-
melt volna meg, azok azonban, akik ezúttal, ön- J 
álló hangversenye keretében ismerték meg, lelkes ' 
hivei lettek művészi tudásának. Igen szép műsort | 
állított össze. Bach—Buson i : Praeludium és j 
fuga, Bee t hoven : cis-moll szonáta, B r a h m s : j 
h-moll rapszódia, C h o p i n : g-moll Ballada és ! 
a-moll Etude, B a r t ó k : Bomán néptáncok, AI-
ben i z : Spanyol suite-ből, De l i bes—Dohná-
ny i : Naila valzer és még néhány ráadás, ame-
lyeket a tomboló tapsok kiköveteltek a zongoris-
tától. Kollár a lehelletnyi finomságok és erőteljes 
billentések között a színárnyalatok gazdag skáláját 
bírja. Lágyan, lírikusán érző kedély, aki mindent j 
a léleknek ezen a domináló húrján fog fel. A 
moll-ok muzsikusa. Nagyszerű technikája van, 
egyéni stílusa, amellyel megfogta hallgatósága szí-
vét. Nagy óvációt rendezett a hangversenyen egy-
begyűlt közönség Kollárnak, aki a szeretetnek ezt 
az impozáns és spontán megnyilatkozását tudá-
sával kiérdemelte és mint őszinte elismerést biz-
tatásrak tekintheti. 

Sport 
Az idei uszókongresszusí Szegedről Budapestre viszik, 

ha juiluslg nem épiíik meg a fedeíí uszodái 
(A Délmagyarország munkatársálól.) Csütörtöki 

számunkban megírtuk, hogy a szegedi uszoda ügye, 
sajnos, nagyon rosszul áll. A városnak nincsen 
pénze, az OTT szűkkeblű és számolni kell azzal 
a lehetőséggel, hogy a szegedi uszodából az idén 
már aligha lesz valami. Ugy látszik, hogy a buda-
pesti uszókőrők ezzel a körülménnyel tisztában 
vannak, mert az uszószővetségben komoly for-
mában az a terv merült fel, hogy a Szegedre ter-
vezett XI. uszókongresszust fel kell vinni Buda-
pestre. 

A szegedi uszoda huzavonájának ez a konkrét 
eredménye! Az uszószövetségnek tökéletesen igaza 
van. Az uszókongresszust abban a hitben hatá-
rozták el Szegedre, hogy 1930 nyarára végre el-
készül a versenyuszoda. Enélkül pedig az orszá-
gos kongresszust, amely — mint ismeretes — a 
legnagyobb sportesemények közé tartozik, meg-
rendezni nem lehet 

Az uszókongresszus elmaradása nagy csapást 
mérne Szegedre. A mult évi szolnoki uszókongresz-
szuson csak a versenyzők száma négyszázon felül 
volt A kísérők, érdeklődők meghaladták az ezret 
is. Szeged mai helyzetében nem nélkülözheti ezer 
idegen egyheti forgalmát. 

Már pedig a szövetségben az elhatározás meg-
történt. Ha nem lesz juliusig uszoda Szegeden, 

Jöstsáe 

akkor a XI. uszókongresszust nem itt fogják 
megtartani, hanem Budapesten, »mert azt még sem 
lehet kívánni a magyar úszóktól — mondják a 
szövetségben —, hogy lőusziató pocsolyába men-
jenek versenyezni«. 

A színház! Iroda hírei 
Tommy és társa premierje — ma esie. Az 

idei fővárosi szjniévadnak eddigi Iegnagyohb ope-
rettsikere a Tommy és társa volt, amit legfénye-
sebben az bízonyit, hogy a legnagyobb előadás-
sorozatot érte meg. Egy kedves kis csirkefogó i 
mulatságos történetét viszi a színpadra, mely tele ' 
van jazzmuzsikával, látványosságokkal, görlőkkel, 1 

táncokkal és sok-sok kedves humorral. Tommy 
szerepét Kiss Manyi játsza, a többi főszerepeket Sz. 
Patkós Irma, Páger, Sólyom Győző, m. v., Kádár 
Margit, Kemény Erzsi, Sándor Stefi, Vágó, Uti 
Giza, Bónai és Marinkovícs. 

A Tommy és társa jövő hett előadásaira Is ám-
••ltja a nappali pénztár már a jegyeket. 

Szombat délután ifjúsági előadás .4 revizor. 

Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal; Casa-
nova. (Á. Harmalh Ililda vendégfelléptével, a da-
rabban előforduló táncbetélet Hódsági Lang Leona 
oki. tánctanárnő lejti.) 

Szfofeázlegysíc a Délntagyarország jjegy-
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Zürichi deviza zárlat: Páris 20.33. London 25.18, 
Newyork 517.45, Brüsszel 72.025, Milánó 27.08.5, 
Madrid 66 70, Amsterdam 208.05, Berlin 123.58, 
Bécs 72.83, Szófia 3.74.5. Prága 15.31, Varsó 58.02.5, 
Budapest 93.50, Belgrád 9.12 kétuiolcad. Buka-
rest 3.07.75. 

Budapesti valuta zárlat: Angol font 27.72—27.87, 
Belga frank 79.S5.-79.73, Cseh korona 16.83—16.93, 
Dán korona 152.50-153.10, Dinár 9.95-1003, Dol-
lár 56?! 70—570 70 Francia frank 22.45-22.75, Hol-
landi forint 229.30-230.30, Lengyel zloty 63.90— 
64 20, Leu 3.37-3.41, Léva 4.10-4.16, Líra 29.65 
—29 95, Német márka 136.15—136.75. Norvég korona 
152.30—152.90, Osztrák schilling 80.17.5—80 57.5, Spa-
nyol pezeta 72.90-74.50, Svájci frank 110.25-110.75. 
Svéd korona 153.03—153.65. 

Irányzat: A mai tőzsdén általában barátságos 
irányzat mellett, főleg néhány, a külföld által 
favorizált értékpapírban volt nagyszabású forga-
lom, mig a többi papirok csendes forgalmat mu-
tattak s bár a hangulat itt is kedvező volt, az 
árfolyamnivó tartott maradt. A fixpapirok piacán 
a hadikölcsönkötvényekkel szemben megnyilvánult 
érdeklődés ma alábbhagyott, az árfolyamok kissé 
visszaestek. A devizapiacon élénk üzlet mellett 
meglehetős kínálat jelentkezett, úgyhogy az árak 
itt is némileg visszaestek. 

Határidős fermHytgzsde zárlat; Magyar buza 
márc. köt. 23.98, 21.12, 24.07, zárlat 24.C7-?4 08, 
lesz 24.10, máj. köt. 24.95, 24.96, 24.02, 25 00, 
24.94. 24.97, zárlat 24.96-24.97, lesz. 25.00, okt. 
köt. J4.01, 24.12, 24.08, zárlat 24.09-24.10, lesz. 

24 10. Rozs márc. köt. 14.81, 15.00, 14.90, zárlat 
14.90-14.91, lesz. 14.90, máj. köt. —.—, lesz. 15.70, 
okt köt 16.65, zá. lat 16.62-16.63, lesz. 16.60. Ten-
geri máj. kőt 15.13. 15.10, 1516, 15.10, zírlat 
15.11- 15.12, lesz. 15.10, jul. köt. 15.60, 15.67, >5.64, 
zárlat 15.62—15.64, lesz. 15 60, aug. lesz. 1590. 
Tranzit tengeri má! köt. 14.55, 14 43, zárlat 14.43— 
14.44, lesz. 14.40, jul. lesz. 14.70. Irányzat barát-
ságos, a forgalom élénk. 

Be <iapest| terménytőzsde zártat: Buza 77-es ti-
szavidéki 24 40-24.70, 78-as tiszavirtéki 24.70-24.90, 
79-es tiszavidéki 25.00-25.25, 80 as iis.-avidéki 25.20 
—25.40. Rozs pestvidéki 13.95-14.05. Zab I. 14.30 
—15.20, egyéb 13.40-13.85. Tengeri tiszai 13.35 
—13.15, egyéb 13.20-13.30. Irányzat barátságos, 
a forgalom csekély. 

Csifcágót terménytőzsde zárlat; Buza márciusra 
25.37 (26.38), májusra 26.94 (27.18), juliusra 277.18 
(27 35) Tengeri márciusra 20.02 (20 31), májusra 

í 20.92 (21.15), juliusra 21.37 (21 554). Rozs márciusra 
21.54 (21.70), májusra 21.43 (21.56), juliusra 21.03 
(21.371. A zárójelben levő szám az előző napi 

j Jegyzés. 

Ferencvárosi sertésvásár: Felhajtás 2475, eladás 
1508. Arak: Könnyű 1.48-1.56, nehéz 1.58-1.64. 

Szeged váloaaíott pmg-pong 
csapaía Gödöllő ellen 

A Magyar Asztali Tennlsz Szövetség déli kerü-
letének válogató bizottsága csütörtökön állította 
össze azt a csapatot, amely Szegedet fogja kép-
viselni vasárnap a most kezdődő városközi mér-
kőzések során Gödöllőn. A csapat tagjai a követ-
kezők: Csányl András és dr. Kárpáthy Lajos 
(KEAC), Singer Sándor (SzAK). A nagytudásu Soós 
beválogatásától azért tekintett el a bizottság, mert 
Soós jelenleg nincs nagy formában. 

Tornaüimepély. Február 2-án tartja házi torna-

ünnepélyét az SzMTE az egyetem tornacsarnoká-

ban. Ezen az ünnepélyen fog bemutatásra kerülni 

a »világító buzogánygyakorlat« és a hölgytornászok 

szertornagyakorlataí. Az ünnepélven szerepel a 

Munkásotthon zenekara is. 

A narjyobb leadódllomdsolc 
mai mUsora 

Budapest. 9.15: A m. kir. Országos Tiszti Kaszinó 
szalonzenekarának hangversenye. Vezényel Bertha 
István karnagy. 12.05: A Bachmann-trió hangver-
senye. 17.10: Dr. Berecz Sándor előadása: A ma-
gyarok sorsa Amerikában. 17.40: Keringők és ope-
rettrészletek. (Zenekari hangverseny.) Vezényel: 
Polgár Tibor karnagy. 19.30: A m. kir. Operaház 

! előadásának közvetítése. Dohnányi: A tenor. — 
Frankfurt a/M. 20.30: Rechbert Walter zongora-

i versenye. 21.45: Leonard Lotte dalestje. — Genéve. 
17: Beethoven-est. 20.45: Könnyű zene. — Genova. 
20.30: Lehár: Éva című háromfelvonásos ope-
rettje. — Hilversum- 20.26: Haydn: »Teremtés, 
cimü oratóriuma az arhemi városi zenekar és 
az Excelsior-kar előadásában. — Kalundborg-
14.40—16.40: Délutáni zene. 16.40: Az utolsó mohi-
kán, énekes színjáték az ifjúság számára. 20.15: 
T. Norvég zene. 23.30—1: Tánczene. Közben 24-kor 
harangjáték. — Katowice- 20.15: Filharmonikus 
hangverseny. — Königsberg- 20: A königsbergi 
Operaház zenekara. — Lausanne 19.30: Nagy 
népszerű est. — Leipzig. 19.30: Szórakoztató zene. 
21: Szimfonikus hangverseny. — London 2 L- O. 
19.40: Bach: a) C-moll tokkátája és fugája; b) 
Kromatikus ábrándja és fugája. 21.15: Sulivan 
»Mikádó« cimü operettje a Savoy Színházból. — 
MÜánó. 20.30: Szimfonikus hangverseny. Utána 
24-ig könnyű zene. — Mor. Ostrava. 17.30: Debussy: 
G-moll szonátája. — Nápoly- 21.30: Leoncavallo: 
»Bajazzók« cimü kétfelvonásos operája. — Páris. 
Eifel. 20.20: Kamarazene. — Praha. 16.30: Hegedű-
szonáták. 19.05—22: Mandolin- és gitárzene. 20: 
Kamarazene. 21: Bondy Lekner hangversenyéne-
kesnő ária- és dalestje. 21.30: Schulhoff Ervin 
zongorajátéka. 22.15: Kávéházi zene. — Róma. 
20.02: Fall: »Stambul rózsája« cimü háromfelvo-
násos operettje. — Warszawa- 20.15: A warszawai 
filharmonikusok hangversenye. — Wien- 20: Man-
dolinzene. 21.05: Farsangi est. I. Régi és ujabb 
wieni bálok zenéje; farsangi intézmények a régi és 
ujabb korból. II. Jelmezes bálok zenéje. III. Elit-
bálok zenéje. IV. Turisták táncmulatságai. V. Mosó-
nők bálja. VI. Parasztbál. VII. Házi bál. VIII. 
Jelmezbál. 
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n t S L J i a W'ózatl és fűtő készülékek 
i P O E S k l i r t l ) legújabb modellekben 

IS Savi részletre nálam kaphatók. 

Szántó Sándor gMcreskeMné! Szeged. Riss ucca 2. 


