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és Müvé&szet 
HETI MŰSOR: 

Kedden délután: Szegény Mavrier. Vígjáték. 
Filléres helyárak. 

Kedden este: Csipetke. Bérletszünet 
Szerdán este: Csipetke. Bérletszünet 
Csütörtökön délután: Amit a lányok akarnak. 

Filléres helyárak. 
Csütörtökön este; Aranyifjú. Színmű. Premier-

bérlet 1, 
Pénteken este; Aranyifjú. A. bérlet. 
Szombaton délután: Lengyelvér. Operett. Fillé-

res helyárak. 
Szombaton este: Aranyifjú. Bérletszünet 
Vasárnap délután: Alvinel huszárok. 
Vasárnap este: Csipetke. Bérletszünet. 
Hétfőn este: Carmen, Opera. Premierbérlet. 

Filharmonikus hangverseny 
Átütő erejű sikere volt a vasárnap délelőtti fil-

harmonikus hangversenyen a fiatal Ferencsik 
Jánosnak, akit — egyik legtehetségesebb magyar 
muzsikus — most ismert meg a szegedi közönség. 
A zenekar képe, kedve, a müvek szine, kifejezése 
átliasonult s egész nagyszerű művészi konstellá-
cióban és remek kondícióban állt előttünk. Tűzzel, 
elragadó erővel és mégis a legkisebb lírai momen-
tumokkal is beszámoló művészi erővel fejlesztette 
fel Ferenosik a filharmonikusokat. Harsogó fiatal-
ság, lehengerelő tehetség, differenciált megérzé-
sek, tűzről pattant ritmusosság: mind kísérői vol-
tak karmesteri pálcájának. 
Weber Oberon nyitányában ringó tündérek 

tánca vegyült a német rusztikusság ellentéteivel. 
Semmi nyersesség, csupa kifinomult költői kép 
alakult formálódott zenei felfogása nyomán. 
Beethoven VH-ik szimfóniájánál mélybe te-
kintő lélekkel, szinte az ének szárnyaira emelte a 
szimfónia első tételét. Ugy hozta Beethovent, hogy 
megérettünk benne mindent, ami művészetében 
végtelen s ami a természethez kötötte, Istenhez 
vitte, gyászba borította és felemelte. A zenekar 
lelkesen ment Feren csikk el, látszott, hogy teljesen 
hatalmába kerítette. Az ilyen interpretálások, az 
ilyen számok, teljesen vissza tudnák adni a filhar-
monikus hangversenyeik hitelét és vissza tudná-
nak hozni mindenkit, aki valamikor is lelkes hive 
volt a zenekari hangversenyeknek. Utolsónak eldi-
rigálta Ferencsik Berlioz Rákóczi indulóját és 
oly nagy hatást keltett eredeti ritmusjátékával, 
érdekes poentirozásával, hogy a tomboló tapsokra 
ezt a számot meg kellett ismételnie A közönség 
sokáig lelkesen ünnepelte a fiatal dirigenst, aki 
végig bravúrosan, partitura nélkül vezényelt. 
Szólistaként fellépett Rákos Arnold, a mis-

kolci városi zeneiskola helyettes igazgatója. K ő -
n i g-Király érdekes hegedűversenyének egyik té-
telét, Bach V-ik szóló hegedűszólójának két 
tételét és Wieniawszky Faust-ábrándját ját-
szotta sok készséggel. A zenekart alkalmazkodás-
sial és körültekintéssel vezényelte Fichtner 
Sándor. 

A színházi irodahírei 
„Szegény Mavrier" a finom szellemességek víg-

játéka ma délután filléres helyárakkal kerül szin-
re. Garamy Jolán remek alakitása és az egész 
szereposztás művészi élményt jelent. 

Akik látták a kitűnő operettet, a remek élő-
adást a legnagyobb elragadtatással beszélnek a 
„Csipetkédről ' 

Igyekeazen helyet biztosítani a „Carmen" hét-
fői előadására. 

„Aranyitju". A darab szenvedő hőse egy spa-
nyol „szépfiú", aki kegyetlenül megbűnhődik er-
kölcstelenségekre alapított életmódjáért. A nagy-
szerű témát Hunyadi Sándor brilliáns iró készség-
gel, tökéletes szinpadismerettel dolgozta fel. Az 
„Aranyifjú" szegedi, első vidéki premierjét nagy 
gonddal készíti elő a színház. Az öreg milliárdos 
nőt Garami Jolán, az aranyifjú ideális szerelmét 
ölvedv Zsóka. a gyilkos cinkostársnőjét Könyves 
Tóth Erzsi. Pintot, az „Aranyifju"-t Csellé a gyil-
kos soffört Deréky, a rendőrkapitányt Kemény, a 
éetektivfelügyelőt Szabó István játsza. A színmű-
vet Kemény László rendezi. 

Az „Aranyifjú" előadásait rendkivfil nagy ér-
deklődés előzi meg. 

„Carmen" hétfőn. Fellépnék Anday Piroska, 
Palló Imre dr. és Pilinszky Zsigmond mint vendé-
gek. Jegyek még válthatók. 

Amit a lányok akarnak csütörtökön délután fil-
léres helyárakkal. Főszereplők: Jurik Ica, Jurik 
Julcsi, Balogh Klári, Faragó Panni, Márkus, Kő-
rössy, Fülöp és Krémer. 

„Lengyelvér" Nedbal legszebb operettje szom-
baton délután filléres helyárakkal kerül színre. 

Vasárnap délután az Alvinci huszárok vonul-
nak be énekkel, csókkal és tánccal a színpadra. 

S&ort 
Frankfurt . . . 

Érzékeny vereséget szenvedett vasárnap a 
magyar válogatott Frankfurtban. Az 1:3 ará-
nyú vereség a jelentések szerint a lehetetlenül 
gyengén játszó csatársor miatt következett be. 
Sportkörökben jól tud ják, hogy a vereség egyik 
legfőbb oka a túrától fáradt játékosok szere-
peltetése és hevenyészett összeállítása volt 

L a c h n e r révén a németek lőtték az első 
gólt, amelyet P o l g á r 1 l-essel egalizált A 
második félidőben a magyar együttes vissza-
esett, gólt mégis csak szerencsével lőttek a né-
metek; Stubb hátvéd 60 méteres szabadrúgása 
a tétovázó Háda mellett esett a hálóba. A 40. 
¡>ercben Noack lőtte a németek harmadik gól-
ját. A magyar válogatottban csak a két hátvéd 
játszott jól, a többi játékos mélyen formája 
alatt szerepelt. A csatársorban csak T i t k o s 
ígérkezett jónak, de ő az első félidő 6. percé-
ben megsérült. Nádas kapitány kitűnő váloga-
tási érzesére vall, hogy Titkos helyett a — hát-
védtartalék T ő r ö s t állította be a csapatba. 

Az ifjúsági birkozóbafnokság 
A déli kerületi ifjúsági bírkozóbajnokságok, — 

amelyeket vasárnap rendeztek meg Szegeden — a 
kővetkező eredményeket hozták; 

Pehelysúly: 1. Hurkecz (Toldi), 2. Klemrnt (Vas-
utas), 3. Szettey (Toldi). Könnyűsúly: 1. Szabados 
E. (Vasutas), 2. Fodor (Vasutas), 3. Teknős-Papp 
(KISOK). Kisközépsúly: 1. Wallner (SzMTK), 2. 
Szabados L. (Vasutas), 3. Gulyás (SzMTK). Nagy-
középsúly : 1. Szűcs (Vasutas), 2. Csányi (Toldi), 3. 
Papp (KISOK). Nehézsúly: 1. Vass (Vasutas), 2. 
Vasvári (Ceglédi MOVE), 3. Pálfy (Vasutas). 

Négyessy játszott ÍM 
A DLASz 
mét a Kecskeméti 
mérkőzése ellen. Az intézőbizottság a keddi 
ülésen több tanút hallgatott ki, köztűk v. Né-
g y e s s y Sándort, akinek szereplése miatt 
óvott a KAC. F a r k a s Elek, a KAC képviselő-
je, aki a csapat játékosa is, azt állítja, határo-
zottan emlékszik arra, hogy a junius 25-én 
Szentesen megrendezett KAC—SzTE mérkőzé-
sen játszott v. Négyessy, tehát már ezért is jo-
osulatlanul szerepelt a KEAC-ban. Az intéző-
izottság elrendelte K o v á c s Imre kisteleki 

futballistának a kihallgatását. Kovács, akitől a 
bizottság becsületszó melletti tanúvallomást 
kért, levelet intézett a DLASz-hoz és tiltako-
zik az ellen, hogy őt becsületszó terhe mellett 
hallgassa ki a bízottság akkor, amikor az eset-
től már több hónap telt el. Kijelenti azonban, 
hogy a legjobb tudomása szerint v. Négyessy 
egyik mérkőzésen sem szerepelt Sportkörökben 
nagy érdeklődéssel várják az intézőbizottság 
határozatát. 

A SzAK ping-pongszakosztálya vasárnap dél-
után az ipartestületben jól sikerült teadélutánt 
rendezett 

A Móravárosi TE vasárnap tartotta tisztújító 
közgyűlését, amelyen egyhangúlag választották 
meg az egyesület u j tisztikarát. Elnök: Ábra-
hám Szilveszter, ügyvezctőelnök: dr. Cserne 
János, főtitkár: dr. Gróf Kornél, intéző: Agócsi 
István, főpénztáros: Lehotay István, ügyész: dr. 
Kormányos Benő, orvos: dr. Kaufmann Imre. 
Választottak még huszankéttagu választmányt. 

A Nemzeti Luxemburgban 3:3 (02) arányban 
eldöntetlenül mérkőzött az FC Sporaval. 

A főreáliskola ping-pong csapata 7:3 arányban 
győzött a tanítóképző együttese ellen. A két csa-
pat a kővetkező összeállításban játszott: Főreál-
iskola: Molnár, Nyikos, Lehel, Hollósi. Tanítókép-
ző: Waldmann, Wéber I., Wéber II., Papp. A re-
vansmérkőzésre szombaton kerül sor. 

Isméi olcsóbb leli 
10 deka la teavaj 

W61 

10 deka la trappista A Q 
sajt • © 

10 deka la magyar ement. sajt mt%9 

2 4 fillér 

fillér 

fi l lér a 
Központi Tejcsarnok rí, j 

tlóktetcsafnomilban 1 

Solti IV. vasárnap mutatkozott be a Phöbus-i 
nak a II . ligaválogatott elleni mérkőzésén. Ai 

góllal járull 
sével kapcsolatban Fürst György, a DLASz 
főtitkára levelet intézett az országos elnökség-
hez és sürgős választ kért arra, illetékes szerv 
adott-e engedélyt Solti Józsefnek, — aki rzidő-.-
szerint még a KEAC játékosa és amatőr —, 
hogy más csapatban nyilvános mérkőzést ját-) 
szék. A DLASz szerint Nádasnak csak a válo-
fatott csapatban való szerepeltetésre van joga, lubcsapattal nem rendelkezik. A főtitkár 
hangsúlyozza, hogy Soltira még szüksége lehet 
a déli kerületnek, egy esetleges engedély nél-
küli szereplés azonban megfoszthatja a játé--
kost ettől a jogától. 
A birkózó szövetség déli kerülete kedden dél-

után 6 órakor intézőbizottsági ülést tart, amelyen 
a vasárnapi szenior bajnoki versenyt készítik elő. 
Feloszlott az Aignertelepi SE. Az Aignerte-i 

lepi SE vasárnap tartotta meg rendkivülí köz-
gyűlését, amelyen egyhangúlag kimondották az 
egyesület feloszlását" és az SzTK-val való fu-i 
ziót. A fúzió kimondásával az aignertélepi fut-* 
ballisták utolsó nyilvános szereplésüktől szá-t 
mitott hathónap iitán bármelyik e.̂ esülethez 
igazolhatók. A jelek szerint az ASE játékosai 
az SzTTK-hoz kérik átigazolásukat. 

Stumpf (KEAC) 188 cxn-es ugrásával a harma-
dik, Orbán 182 cm-es ugrásával a kilenoedik he-
lyet foglalja el az országos magasugróstatisztiká-
ban. 

Aa első „tavaszi" tréning. Pályátrénmget tar-
tott vasárnap délután az MTE futballcsapata, ezzel 
megnyitotta a tavaari szezon pályatréningjét A) 
hóval borított pályán nagyszámban jelentek mee 
a futballisták. 

Kolbász, 
jő, zsiros, disznóhusos, áflfc á f ^ 
paprikás, főznivaló, míg B E £ 
a készlet tart 1 kg " ¥ • 

Rlblzsár Gyula 
hentes és mészáros, Szentgyörgy 4 6. 

Szered, Csekonlcs- és Klss-ucca sarok 
Nöl DIVAT 

Divat gyapjú sapka -.28, -.24 Divat nyakgyöngy gyönyörű mintákban —.24 
Modern nyakgyöngy gyönyörű mintákban —.48 
Gyapjú sál-sapka garnitúra —.98 
LABTÜRLö, SZŐNYEG 

Kókusz lábtörlő —.98, —.78 
Vas lábtörlőrács —.98 
1 méter spárga futószőnyeg csíkos szél-
lel, 60 cm széles P 1.28 

1 méter papirszőnyeg -.24, —.20 
ÜVEGÁRU 

6 drb boros pohár —.78 
6 darab sima vizes pohár .88 
SZAPPANOK 

6 drb mandula szappan s—.88 
8 drb kézmosó szappan —.88 
6 drb glicerin szappan Í—.88 
4 drb illatos arcmosó szappait -.68 


