
A Délmagyarország megrendezi 
Szeged brldge-baJnokságát 

A győztesek részt vesznek 
budapesti országos 

Ismeretei, hogy a legutolsó időben mindenütt 
egyre fokozottabb érdeklődés kisérte a bridge-
Játékot Az érdeklődés ma már olyan nagy, hogy 
a Magyar Brldge-S-óvet^ég elhatározta, hogy hús-
vétkor Budapesten megrendezi az első országos 
bridgevertenyt Magyarország bajnoki nagydíjáért. 
Az első igazán nagyarányú és nagyvonalú orszá-
gos veroenven 

Budapest is 40 vidéki város legjobb 
bridge-csapatai 

tesznek részt 
A verseny kiírása után a Délmaggarország meg-

állapodást létesített a Bridge Szövetséggel és az 
országos verseny lebonyolítását megrendező Szín-
házi £iettei, hogy 

Szeged bridgebajnokságáért lefolytatandó 
versenyt a Délmagyarórszág rendezi meg. 

Szeged bridgebajnokságáért minden játékos és 
minden csapat indulhat, aki nevezését körU a 
Ditmagyarországgal. A versenyt húsvét előtt ren-
dezzük meg, 

a győztesek húsvétkor indulnak a buda-
pesti országos versenyen és a három ver-
senynap aiatt Budapesten a Délmagyar-
órszág, Illetve a Színházi Étet vendégei. 

É A Szeged bajnokságáért lefolytatandó versenyre 
lehet teljes négyes csoportonkint (team), játékos 
páronként és egyenkint ls nevezni. Mivel a baj-
noki versenyben két pár alkot egy csapatot, a 
rendezőség a szükséghezképest gondoskodik a tea-
mek kiegészítéséről. Megállapodásunk szerint, 

ha Szeged bajnokságáért négg csapat in- ' 
dal, akkor egy győztes team (négy játé-
kos) képviseli Szegedet az országos ver~ 
senyén is utazik jel három húsvéti napra 
Budapestre. Nyjtc csapat indulása esetén 

a Magyar Bridge Szövetség 
bajnoki versenyén 

a két ggőztes teamet küldjük fel Buda-
pestre; tizenkét csapat indulása eeetén Sze-
ned színeit három csapat (tizenkét szeméig) 

képviseli az országos versenyen. 

A versenyt a nemzetközileg elfogsdott bontrakt 
bridgeszabálvai szerint rendezi meg a szövetség és 
ennek alapján döl el, hogy melyik a legjobb or-
szágos csapat. Szeged bajnokságáért azonban a 
többség kívánságára választani lehet a piafond 
és a kontrakt bridge között Az országos ver-
seny győztes csapata Magyarország nagydiját kapja, 
a döntőbe került minden játékos érmet kap, va-
lamint 

oklevelet és érmet kap a szegedi bajnok-
csapat is. 

A rendezőség ezeken kivül értékes dijakat tűzött 
ki a győzteseknek és helyezetteknek. Külön di-
jakat kapnak a legjobban bridgelő hölgyek. A ver-
senyt a Bridge Szövetség utasításai alapján foly-
tatjuk le, a zsűriben részt vesz a Szövetség ki-
küldötte is. 

A bridgeversenyek ma nemzetközi jelenségek és 
ebbe a világáramlatba kapcsolódnak most be Sze-
ged játékosai is, amikor megrendezzük Szeged első 
bridgebajnokságát. 

A versenyen mindenki részt vehet 

és ezzel lehetőséget adunk a versenyzőknek arra, 
hogy győzelem, illetve Jó eredmény esetén in-
dulhassanak a Bridge Szövetség országos bajnok-
ságán, amikor a legjobb magyar játékosok, csa-
patok kerülnek egymással szembe. Az országos 
versenyen részt vevő csapatok Budapesten három 
napig a Délmagyarország és a Színházi Étet ven-
dégei és díjmentesen kapnak kifogástalan lakást, 
valamint teljes ellátást 

A verseny lebonyolításának részleteit a neve-
zési határidőt valamint a szegedi bajnokság dá-
tumát legközelebb közöljük. 

M a i 

VASÁRNAPI KONFERANSZ 
Hölgyeim és Urairv, hogy méltóztattak mulatni 

nagyszerű életünk most letűnt farsangján t — hi-
szen valljuk he, tizenöt esztendeje egyéb sincs az 
életben, mint farsang és karnevál . . . És most 
hogy a naptár szerint pántlikás Karnevál herceg 
elvonult egy kicsit a télidő kezdett rá a farsangra... 
csak egy kis böjt is lenne már ebben a tizenőtéves 
bőkezű dár idóban. . . 

Farsang dul a színházaknál is: épen most hatá-
rozt»í el a Szinészszővetség, hogy nyolc igazgató 
engedélyének bevonását fogja javasolni a kultusz-
miniszternek, olyan ragyogóan tudnak megfelelni 
kötelességüknek... A nagy társulatok közül mind-
össze Szegednek és Miskolcnak találták rendben 
a színházi szekerét. . . 

Szép premierrel kezdődött meg a héten a hcly-
árleszállítás szezonja: kedden este (Maya őnagy-
ságánái) ezerpengőröl számolt be a B-listás kassza 
rapor t ja . . . (De a Lét Noszty férfiura már csak 
százötven pengőért volt kíváncsi a nagyérdemű 
közönség a grönlandi februárban) . . . 

Ez a grönlandi hózuhatug egész betegfrontot 
»ágott a színházi tájékon. Kitűnő primadonnánk, 
KoMor Ibolya a héten megkezdte szabadságát, 

azért Maya összes megjelenésein hősiesen el-
végzi kötelességét, aztán tovább folytatja jól ki-
érdemelt pihenését És tiz nap múlva — a Fehér 
ló bevonulásakor — ismét itt lesz egészségesen, 
a régi kedvvel, aranyos kedéllyel. Bucsuzásul igy 

beszélt a vonatnál: »Ne felejtsenek el, gondolja-
nak rám addig is szeretettel, amig egészségesen 
ismét vissza nem térek a legkedvesebb közönség-
hez, Szegedre.. .< 

És a grönlandi február nem kímélte másik an ' 
gyali primadonnánkat, K i " Manyi művésznőt sem,' 
aki néhány napra hazautazott Zágonba pihenni és 
egészségesnek lenni. Néhány nap múlva ismét itt-
hon lesz vigan és f ia ta lon. . . 

A betegek frontjához tartozik az a történet is, 
amely csütörtökön játszódott le a függöny mögött. 
A fiatal Noszty Fe.t ur — Lázár Tihamér — 
közvetlenül az előadás előtt őt perccel nyolc előtt 
rosszul lelt, három orvos is fölsietett az öltözőbe 
és már-már az a veszély fenyegetett hogy a nagy-
érdemű közönséget haza kell küldeni, mert az 
előadást nem lehet megtartani. Végre is egy in-
jekció megoldotta az izgalmas helyzetet és Lázár 
Tihamér hősies helytállással végigjátszotta az elő-
adást. Senkisem vett észre semmit, csak éppen 
az előadás után kocsin kellett hazakísérni szegény, 
szenvcdő Noszty Feri u r a t . . . 

Méltóztattak volna csak látni a hétfői főispáni 
premiertI Soha annyi izgalom, mint a >Hivatlan 
vendége vendégeskedésénél. Mokcsay főispán már 
évek óta nem tudja elhagyni lakását és beteg-
sége miatt nem jöhetett át most sem Szegedre a 
különvonattal. De 8-tól 10-ig egy percre sem sza-
kadt meg a telefonösszeköttetés Vásárhely és Sze. 

Minden Időben 
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Minden szeme: minőség, 
Minden cseppfe: élvezet. 
Minden csészéje: egészség. Ez a"HAG KÁVÉ 

OyUllte a Hag kavée«>m®OOkhoa m e l l é k e l t é r t é k e t u t a l v a n y o k a l . 
ged között: hol Gidafalvay titkár, hol a főispán 
fia és felesége számoltak be a méltóságos szerző, 
nek a premier minden percéről, fis végűi még • 
főispán fta is megjelent a függöny előtt, hogy, 
méltóságos spja nevében köszöntse a nézőtere t . , . 
Másnap aztán szinte búcsújárás volt a vásárhelyt 
főispáni lakásban: a premier! különvonat közón-
sége jelent meg Mokcsay Zoltán betegágyánál, 
gratuláltak és minden eseményről beszámoltak. A 
szegedi szinház köszöntését Pogány Irén vitte f f 
a főispánnak. A »Hivatlan vendég«-et egyébként 
rövidesen Vásárhelyen is bemutatják; — a ldrán-
dúlás most megfordul a szegedi szinház az első 
szabad estén átmegy Vásárhelyre és átviszi az 
egész e lőadást . . . 

A most következő hét a vendégszereplések hete 
lesz. Csütörtökön Peer Gynt vonul be örök álom-
képeivel — és egy nemzetl-azbiházi különítmény-; 
nyel. Peert Kiss Ferenc Játsza, akinek legújabb 
alakítása művészi feltűnést keltett SolveJget Dobóé 
Annié énekli, aki tavaly a Viktóriában mutatkozott1 

be Szegeden és ald azóta a Nemzeti Színházban 
ls énekelte Grleg fájdalmas melódiáit Szombaton; 
a/után a legfiatalabb, nagyszerű Fedák Sári követ-
kezlk, aki két régi nagy sikerét, a Mágnás Miskit 
és a Cigányszerelmet játsza el a szegedi deszká-
kon. Először az volt a terv, hogy egy napra 
Páger Antal is iejön Szegedre, ald Fedákkal együtt 
kivételes sikert aratott a Mágnás Miskával a Városi 
Szinház színpadán, de akit azóta a Király Szín-, 
ház szerződtetett és aki közben fllmsze^eplésre itt 
meghívást kapott Az u j angazsman-ok miatt k kel-
lett mondania a szegedi kirándulásról. Első fel-
lépése a Király Színházban Békefl István és Kom-
játhy Károly legújabb operettjében, az Éjféli tan-| 
góban lesz . . . 

A legközelebbi programon öt operett is seere*, 
pel. Egymásután következik: a Fehér ló, a H a ivat 
rózsája, a Fizessen nagysád. Ezt a vígszínház! 
kivételes zenés játékot természetesen Szegeden la 
a kitűnő szerző: Komjáthy Károly fogja diri-
gálni. Beck Miklós mester nagy ambícióval készíti 
elő a Denevér reprizét; a szereposztás meglepe-
téseket tartogat: Eisenstein — Szűcs László, az 
Operaház fiatal tenoristája, Frank — Datnoky Vik-
tor, RosaUnda — Hont Erzsébet, Adél — Tímár 
I l a . . . És végűi Szegeden is megjelenik Rőkk 
Marika kisasszony, aki csak egy darabban lépett 
fel a Magyar Színházban és máris a sztárok 
közé számítják. Most jár ja a >Csókprofesszorral< 
a vidéki ^színpadokat és a turnét mi sem jellemzi 
jobban, minthogy a pécsi három estét egy héttel 
meg kellett hosszabbítani. . . 

Egy érdekes pejti hirret is szolgálhatok. A Bel-
városi Színházban vígan próbálják Molnár Ferenc 
Valaki-jét és a vígjátékban ismét a pesti szín-
padra lép a iegaranyosabbszőke direktorné: Tar-
nayné Oláh Böske nagyságos asszony. . . 

É» ha szabadna felhívni a kitűnő szegedi mozi-
direktorok figyelmét egy filmre, amely tiszta kői-

Külföldi szenet és kokszol tökéletesen pótolja a 

TATAI DIÓ-KOKSZBRIKETT. 
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