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Dohnónyl Ernő zongoraestje 
Ahányszor újra halljuk Dohnányit, annyiszor nj 

embert, uj érzésformák kőzött változó művészt 
ismerünk meg benne. Az élet és a természet örök 
alakulásának tőrvénye a költő lelkében forrongó 
titkokat rejt és Dohnányi ezeket a rejtelmeket a 
a muzsika legelvontabb liraiságán keresztül fedi fel 
előttünk. 

Nemrégen még a tűzzel és vérrel Játszó virtuóz 
Jelent meg vele a pódiumon, akinek érzésében 
száguldó tempók éltek. Valami belső ujatkeresés 
feszült a müvek egyéni magyarázatában. A férfikor 
delének forrósága perzselő türelmetlenségben nyil-
vánult meg. Ma, ahogy ismét hallottuk, mintha a 
művészre valami fátyolos melanchoüa ereszkedne. 
Az élet csúcsán járó költő fáradt mosolyában sze 
lid rezignáció ül s a bölcsesség szép és tiszta 
megbékélt nézésében a költő egy uj világának 
nagysága tükröződik. 

Ennek a rezignált Urának lenyűgöző hatása volt 
A hangversenyteremben elsápadt arcokon mély 
megrendülés látszott, a muzsika leoldotta a profán 
gondolatok bilincseit és eszményi szférába veze 
tett 

Bach : Chromatlkus fantázia és fuga d-moll, 
minden súlyossága mellett szinte lebegett Sehol 
a technika korlátainak gátlása, sehol nehéz szavak, 
a gondolat problémái megoldva egyszerűen, ter-
mészetesen tárultak fel. B e e t h o v e n Esdur 
szonátában valami előkelő finomság kapott meg 
és a lira domináló hatalma amely minden feltörő 
szenvedélyt simogató kézzel enyhit. L i s z t gran 
diózus H-moll szonátája Volt az est egyik leg-
nagyobb élménye. Dohnányi uj érzelmi beállított-
sága ebben a műben talált kongeníális hangokra, 
öntudatosan vagy öntudatlanul itt éreztette, hogy 
a romantikában fűződik egységbe művészetének 
lényege, interpretálásában a romantika az időt 
len művészet erejét kapta. A mű hosszadalmas, 
de Dohnányi a szomorúságnak megnevezhetetlen 
árnyalataival mindég uj köntösben mutatta a szo-
náta fázisait. Saját szerzeményeivel, a virtuóz zon-
goraszinekhen ragyogó P a v a n e - v á l t o z a t o k -
k a l kirobbanó sikere volt. A fordulatos, kifino-
mult kultura, a ¡oongoraszerüségnek Ízléses ki-
aknázása mesteri kézre vall, formai bravúrok és 
mégis valami klasszikus kötöttség teszik nemessé 
« müvét. Dohnányi alkotásának egyik erőssége a 
parafrázisok költése. A S t r a u s s—D o h n á n y 1 
Cigánybáró feldolgozása egyszerűen tüneményes 
Virtuóz, valósággal boszorkányos. Dicséretére fog 
válni bármelyik koncertező művésznek, ha meg-
birkózik vele. 

A közönség tombolt ünnepelt és a művész-
nek, aki csodás hangzású Stenway-zongorán Ját-
szott, néhány ráadást kellett adnia. 

Dohnányi ezzel a nagyszerű programmal és 
hangversennyel a Magyar Újságírók Egyesületének 
szegedi osztálya javára játszott L v« 

Harmónia hangversenyek 
DONI KOZVK KÓRUS március 5., fél 9. Bel-

városi Mozi. Vezényel Scrge Jaroff Jegy 2 P-től. 
Dr. Raranyl zeneiskolai hangversenye február 25. 
Goldovszky zongoraest II. 26. 
Laurisin—Kerpely március 8. Tisza, 8-

A színházi iroda hire! 
Ma esle A. Ilarmalh Hilda vendégtellépfével, a 

férfi főszerepekben Tolnav ¿s Págerrot, huszon-
hamtariszor kerül szinre: Szökik az asszony. 

Csütörtök délu án rrn Ikivűl mérsékeli helyárak-
kai: öltöztessünk fel a m.zieleniki-t. HelyáraJ< 20 
fillértől 1 pengő S0 fillérig. 

C^ü'örtök este tizenötödször: MJt susog a fehér 
akác. 

Péntektől kezdve minden este: Katica. A leg-
újabb operettsláger. 

Az uj bérlet Az uj bérleti ciklus pénteken este. 
a Kat|ea bemutatójával veszi kezdetét amikortól 
kezdődőleg a régi felemelt premierhelyárak meg 
szűnnek. A Kálira bemutatóját tehát már rendes 
esti helyárak mellett tartja a szinház, ugyan-
csak a bérletárak is felemelés nélkül lépnek ér-
vénybe. 

Mel naplói kezdve 
Z.iem'jekenvér . , , fillér 
Fehérkenyér . . . 3 0 fillér 
Félbarna irenyér . • , fitlér 
Finom rozskenyer . . 2 0 fillér 

ki'oarammonk'nt 532 

I fit e ! VI 3 B r , s z a tetős körút 43 szám. 

Sport 

A Bástya vasárnapi nagy gólaránya győzelme 
kellemes meglepetést és általános megelégedést kel-
tett S ¿egeden. A Bástya különböző formációi jól 
funkcionáltak, az első félidőben pedig stílusos 
játék is kialakult, csupán a csatárlánc munkáját 
érhette kritika. A belső trióról van szó, amelynek 
a még hátralévő tréníngnapokon nagyobb gyor-
saságra és nagyobb megértésre kell bedolgoznia 
magát 

Nem szabad elfelejteni, hogy Klsp*st sokkal 
erősebb, mint a Nemzeti és ha védelme Dudás 
nélkül meg ls gyengül, csatársora és fedezetsora 1 
kemény munkát fog adni a Bástyának. Minden 

Jel arra matat, hogy Izgalmakban bővelkedő Já-
tékban lesz részünk vasárnap. 

Kispesten az ősszel 0:0-ra végzett a szegedi 
csapat, most azonban a honi pálya jól keresztül-
játszott 90 perc után legalább kétgólos Bástya, 
győzelmet követel még akkor is, ha Dénes védi 
Kispest kapuját. 

A vasárnapi forduló még mindig nem lesz tel-
jes. A Ferencváros és a Hungária csak március 
2-án kezdenek a bajnoki munkához. Vasárnap a 
következő ligameccseket játszák le; Bocskay—Nem-
zeti, Pécs-Baranya—Attila, Újpest—III. FC, Bu-
dai 33— Somogy. * 

(Postaigazgatóság épület.) 

Hajós Alfréd 
elkészítette a szegedi versenyuszoda tervét 
Kedden délelőtt Szegedre érkezett Hajós Alfréd 

müépitéss, aki magával hozta a szegedi uszoda 
terveit Hajós Alfréd vitéz dr. Szabó Géza kultur-
tanácsnokkal, Mihályffy László műszaki tanácsos-
sal és a SzUE vezetőségével megtárgyalta a 
tervezetet, amelyről a tárgyaláson jelenlevők el-
ragadtatással nyilatkoztak. 

A versenyuszoda 5®x2fl méter méretű lesz, be 
ton tribünnel, uszóházzal, kisebb parkkal. A szük-
séges vizet ártézi kut szolgáltatja, amelynek fú-
rásához, ha a város a telket átengedi, azonnal 
hozzáfognak. A medence építésére már április 
végén, májas elején sor kerülhet 

Kltíl három hélig nem Játszhat 
Mint ismeretes, a Bástya kitűnő csatára, Kifli, 

a vasárnapi meccsen a vállán megsérült. Az or-
vosi vizsgálat megállapította, hogy Kittinek kj-
fIramodott a vállperece és mlniegy három héilg 
nem futballozhat. 

Arról még nem döntöttek, hogy ki lesz a Bás-
tyában Kitti helyettese. A balszárnyat most kfi-
lőnbőzőképen kombinálják. Szó van a Schwartz— 
ábrahám, Sch artz—Solti, Stem'er—Schwartz meg-
oldásról 

A délkerütefl btrkozócsapat* 
bajnokságok utolsó fordulója 
Vasárnap Szegeden bonyolítják le a birkózó 

csapatbajnokság utolsó fordulóját. A SzAK a Sze-
gedi MTE-vel, a Kecskeméti TE pedig a Szentesi 
MTK-val kerül össze. Sportkörökben nagy érdeklő-
déssel várják a bajnoki küzdelmek kimenetelét, 
mert jelenleg ugy a SzAK, mint a KTE egyformán 
3 ponttal áll a bajnokság élén, csak a SzAK-nak 
hattal kevesebb hibapontja van. A versenyt sz 
Ipartestület márványtermében tartják meg este fél 
8 órai kezdetlcL 

Szeged plng-ponqozólnak 
ujabb győzelme a Vidéki Kupában 

Szeged-Újpest 4:1 

Szeged válogatott asztali tenniszcsapata szom-
baton mérkőzött Újpesten Újpest válogatott csa-
patával. A szegedlek — folytatva eddigi győzelmi 
sorozatukat — remek játékkal 4:1 arányú győzel-
met ai attak a váratlanul erős és a vidéki csa-
patok közé sorozott fővárosi ellenfelük felett. Iz-
galmakkal fűtött légkörben Csányi—Klein lépett 
először asztalhoz-. Klein izgalmas csata után meg-
adásra kényszeritelte bajnokunkat. 0:1 Újpest ja-
várai Szerencsére nagyobb baj nincs, mert Sofa 
jó formában van és nagyszerű védekező játékkal, 
nehezen bár, de mégis megveri a legjobb új-
pestit: Orgét. 1:1. 

A férfipáros, Szeged biztos tz&ma következik. 
A szegedi pár: Csányi—Slnger, testcselekkel tarkí-
tott teütészáporral három szettben lehengcrli a 
Tischler—Klein újpesti kettőst Szeged vezet 2:1 
arányban. 

A következő parti: Soős—Klein. Klein — bár 
most is nagyon jól játszik — nem tudja a mér-
kőzés sorsát kétségessé tenni. S:l Szeged Javára. 
Szeged már megnyerte a mérkőzést, mégis a ve-
zetők ugy határoztak, hogy az utolsó partit is 
lejátszák, amelyben Csányi bizonyítja be előbbi 
vereségének irrealitását és szebbnél-szebb leüté-
sekkel teljesen kikészíti ellenfelét. Végeredmény 4:1. 

Szeged ezzel a győzelmével a dunáninn?nl zóna 
döntőjébe verekedte fel magát, amelyet március 
2-án Szegeden játszanak le Kecskeméttel. Ha itt is 

megőrzik veretlenségüket, akkor már a kupa győz-
tesének tekinthetők. 

A szegediek vasárnap résztvettek a »Duna« FC 
jubiláris versenyének vidéki számaiban is. Caé-
nyi második lett a férfi egyesben (ismét kikapott 
a nagyszerű formában lévő kecskeméti Riedtől), 
SOós harmadik lett holtversenyben. A párosban 
Csányi—Singer-pár Ismételten bebizonyította — s 
ez alkalommal igen nagy konkurenciában —, hogy 
vidéken nem találnak legyőzőjükre. Biztosan nyer-
ték a vidéki páros versenyt 

Magyarország Ifjúsági válogatott ptng-pongcsa-
pata Szegeden. A szegedi plng-pongosok vezetőja 
— tekintettel a két hét múlva döntésre kerülő 
Kecskemét—Szeged mérkőzésre — február 2&-rs 
lekötötte a magyar Ifjúsági válogatott csapatot 
egy barátságos csapatmérkőzésre. Ennek alapján 
majd következtetni lehet a Kecskemét—Szeged-
mérkőzés eredményére is, mert az ifjúsági válo-
gatott legutóbb Kecskemét csapatát 34:2 arány-
ban hengerelte le. 

SZEGEDI SAKKÉLET 
Vasárnap este 8 órai kezdettel játsza le a Sze-

gedi Sakk-Kör a Pálfy-kupa ezcvl döntőjét a Gyu-
lai Erkel Ferenc Sakk-Kör csapata ellen. A kupa 
most másodízben került kiírásra, a jelenlegi vé-
dőjét, a Békéscsabai Sakk-Kört a gyulai csapat 
verte ki.a további küzdelmekből. A szegedieknek 
nagyon nehéz dolguk lesz a sorsdöntő mérkőzésen^ 
mert a gyulalak országos hírű játékosai ellen (dr. 
Sebők, Babos, Borbás, Michló) csak abban az 
esetben győzhetnek, ha legtöbb csapatukkal és 
legjobb tudásukkal küzdenek. A mérkőzést tizen-
kettős csapatok vivják, amelynek nyolc első táb-
lája egyúttal a csapatbajnoki eredményt is szolgál-
tatja. A kettős érdekre való tekintettel Konrád 
kapitány a következő keretből fog vasárnap a 
helyszínen, válogatni: Konrád, dr. Burger, Soóky, 
Szántay, Pauer, dr. Soóky, Lőwinger, Schiffert, 
László, Zakar, Rosenberg, Kmetyó, Liebmann, 
Sandberg, Köves, Sporer, Becker A verseny a 
Lloyd-Társulat elsőenfeleti helyiségében lesz meg-
tartva. 

Szeged város sakkbajnoki versenyének ötödik 
fordulóján Szántay nyert Zakar ellen. László Sand-
berg ellen, Becker Tóbiás ellen, dr Soóky Rosen-
berg ellen, Adorján dr Lőrinczy ellen és Pauer 
Soóky ellen. A verseny állása: Szántay 5, László, 
Konrád, dr Soóky 4 Pauer, Soóky 2 és fél, Sand-
berg, Zakar, dr. Adorján, Rosenberg, Becker 2, 
Tóbiás 1, Lőrinczy 0 pont. Szerdán, 19-én, a kö-
vetkező Párosításban játszanak: Adorján—Pauer, 
Boscnberg—Lőrinczy, Becker—Konrád, Sandberg— 
Tóbiás, Zakar—László, Kmetyó—Szántay. 

A Tótkomlós és vidéke Sakk-Kör 4 és fél, 8 és 
fél arányban legyőzte az Orosházai Hódy Sakk-
Kört a szövetségi díjért folyó körmérkőzés során. 

Megérkeztek a C S E P E L " 
kor̂ '-nArnk, gvérl nrban 

165 P-ért részletre 
ná'am kanha'ók 

O u m l k , t z é r e l é k e k r é s z l e t r e l a t 

S z á n t ó L a j o s gépraktAra 

Református palota. Városi oőzfOrdővel szemben. 


