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Szerencsétlen, 
heves mérkőzésen 

kikapott a Szeged FC 
Phöbus—Szeged FC 2:0 (1:0) 

Budapest, április 3. A Szeged FC szombati 
ligamérkőzését a Phöbus Berlini uli pá lyá ján 
játszották le. 

A mérkőzés első negyedórájában a Phöbus 
támadott. A Szeged a 18. percben vezette első 
veszélyes támadását, amely sarokrúgással 
végződött A 25. pereben Pál inkás kifutott. P>é-
ki a labdát a szabadon álló Stofl'íánhoz továb-
bitotla. aki a hálóba lőtte a labdát. (1:0). A 
26 pereben kél szegedi támadás fűtött végig a 
pályán, de K o r á n y i 11. elrontotta a helyze-
tet. A 27. percben Stoffíán legázolta Szivkát, 
a biró egyszerű feldobással folytatta a játékot. 
A "0. percben szabadrúgás volt a Phöbus ellen 
és a labda a biró Mpja után koriul a hálóba. 
Koránvi II. lesen állolt később. A 39. pereljen 
vSzeged ió támadást vezetett, de csatárai el-
ügyetlenkedték a legszebb helyzeteket. A félidő 
hátralevő részében Szeged támadóit többet. 

Szünet u lán Szeged támadásával kezdődött 
a játék. A 8. percben a szegediek veszélyes tá-
madást vezettek, de a Phöbus há'védjei helyü-
kön voltak. Mindkét esnnat crősitell az hámon . 
A 20. nercben tiszta helvzetben, közvetlen kö-
zeiről Naev hibázott, a 21. percben Tőrös 11. 
fejéről öklözte le Pál inkás a labdát. A 2(5. 
nercben szegedi támadás során újból fütty ulán 
került a labda a Phöbus hálóba. A 33. nercben 
Miklósi ráesett a labdára és eközben Hékv a 
földön fekvő iátékosba rúgott. A 3S. percben 
saép szegedi támadás után Xagv átadását -Kö-
rös I I . után Gornbkölő átadásából Stoffíán lelt a 
rös I I . után Gobkölő átadásából Stoffián lett a 
gólszerző és ezzel eldöntötte a heves mérkőzést. 
Szeged továbbra is erősen támadott, de. az 
eredményen változtatni nem tudott. 

Kalász szelvényekért 
kitakati árban kiszolgálok arany, 
ezüst ékszert, Omega, Doxa, Schaff-
bausen órát, brilliáns árnt 

F I S C H E R 
órás, ékszerész ős müötvös, Klauzál-tér 3. 

Kalász-szelvényre 

Kelemen ucca 12. 
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HA-HA c iDÖár u h á z b a n 

képzőművészek 
szegedi felvonulása 

a magyar kuliura ünnepe« 
Érdekes felszólalások a Szegeti! Capszindi-
káíus müvészebédjén — A város elhatározta, 
Öogy a kiálliíás legelső vásárlója lesz — A 
szegedi újságok és újságírók munkája a kul-

túráért 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szombaton 

délben a Szegedi Lapszindikátus a magyar kép-

zőművészek reprezentatív tárlata alkalmából Sze-

gedre érkezett országos nevű művé-

szek tiszteletére ebédet adott a Fülöp-féle halász-

csárdában. Az ebéden elhangzott beszédedet tar-

talmuk, tendenciájuk, a rajtuk végigvonuló város-

politikai okfejtések, magvasságuk és érdekességük 

magasan a bankettbeszédek fölé emelik. Ez az 

oka, hogy a rendkívül hangulatos összejövetelről 

és a felszólalásokról bő tudósításban számolunk 

be. 

A Szegedi Lapszindikátus nevében Pásztor Jó-

zsef üdvözölte a megjelent művészeket, a szege 

di vendégeket, majd a következőket mondotta: 

— Körülbelül ugyanakkor vette fel program-

jába a kulturális értékekkel való foglalkozást a 

Szegedi Lapszindikátus, amikor Budapesten meg-

indult a magyar képzőművészek felszabadulási 

lálás a konzervatív hagyományok kellő tiszte-

letével, de személyi önállósággal mondja el, amit 

lótott, átélt, kifejezésre akar juttatni. Női profilja, 

Mcrengője s falusi temploma képzőművészetünk 

java termései közül való. 

Burghardt Rezső három képről az ember fen-

séges, isteni ajándéka, az értelem ezer szipor-i 

kázó fényében tiinik fel, amely korlátlan ura az 

anyagnak. Nagy képe — Páholyban — az Ester-

házy nagydíj nyertese, hangulatos, temperamen-

tumos, lélekbe lopozó s izzó fantázia teliti. 

Bosznay István finom melaneholiával átitatott 

négy képe a maga nemében mesteri, páratlan, 

párás levegővel telt, művészi pontossággal ké-

szült s komolyan megalkotott munka. 

Csók István hat képiéről leolvassuk az akarat-

teljes, tudatos és művészt erőt, amely nem ipari 

s megélhetési szempontokat tekint művészete hit-

agazatának, hanem kemény, maj.d meleg és lágy, 

sokszor áhítatos vagy játékos, de mindig hü és 

őszinte kifejezésében. Művészete gazdag egyéni-

ségéből folyó tradíciókra támaszkodik, amelyek 

minden mestermüvén életrekelnek. Képeit csak 

csodálni és dicsérni lehet. Az élettapasztalat nagy 

meste-iskolája ez erőteljes művészi értékének for-

mai és színbeli megnyilatkozásáról kritikailag 

szólni vakmerőség volna. 

Glatz Oszkár képei (nyolc) messziről feltűnnek 

színeik nyíltságával, derült életörömükkel. E ké-

pek a zsenialitás minden bájával és erejével éke-

sek. A lélekderü és vidámság áhitatosséga, az el-

mélyedés komolysága, felkészültségének erőteljes-

sége s lelket sugárzó kifejezése teszi elevenné 

müveit. Hibátlan rajza, színeinek zsenialitása, 

egészséges és naiv életritmusa művészetének fe-

ledhetetlen emlékei, amelyek rabul ejtik a szem-

lélőt. Finoman zománcos tónus fénye ragyog min-

den képén, amelyek nemcsak sejtetik, hanem rea-

lizálják Is a monumentalitást, 

Yaszary János mintha irtóznék a múlttól s min-

den áron egyéni csapást akarna vágni képeivel 

a magyar képfestés széles platóján, ugy hat reánk 

hét kiállított müvével. Egyéni stílusának érdekes-

ségével megkapja a kiállítás látogatóit. Vonal-

ban és szánben szűkszavú, leegysizerüsitett, de 

amit mond, azt erőteljesen kiáltja, érdekességét, 

művészetét észre ke'l venni. Talán szélsőségesként 

is emlegethetjük, de sohasem mindennapi s ínég 

látszólagos szertelenségén keresztül is kiütközik 

a mester. 

Iványi Grűnwald Béla hét képes az alkotó ero 

lankadatlan bőségére, a képzés iide színvilágára, 

az ecsetkezelés könnyű, friss és mozgó elevensé-

gére vall. A művészi látás örömétől szinte 

mámorossá lesz nagy lelke s az a mámor fiatalos 

tűzzel heviti minden alkotását. A forma bilincsein 

lazít mesteri tudásával, de a technikai tudásban 

legtöbbször finom árnyalatú, szélesen és finoman 

tagozott színekkel jelzi művészete határkövét. 

Vass Elemér a kevert földszinek és a sötét 

tónusok elevenen kifejező erejével beszél négy-

képén, mig Udvary Pál élettől duzzadó két képe 

a fénynek, színnek s beállításnak rendeltetését 

hangsúlyozza. 

Szönyi István képein a hatáskeltés óriásaként 

jelenik meg. Képei szcmlé'ctébc bele kell élnie 

magát, aki őt formáiban s színeiben meg akaria 

érteni. Dlener Dénes Rudolf képe!n az egyéniség 

ereje üt át, Merész Gyula öt képe hangulatos 

szépségével vonja magára a figyelmet. Mihalovics 
Miklós erősen reális (Öreg nő) művészete finom-

ságban oldódik fel (Fiatal nő) másik két képén. 

Komdromy Katz Endre romantikus képe hatásos 

mestermü s ennek sikeres emlegetésében osztozik 

K rusnyák Károly, Major .Jenő, Nudl"r Róbert és 

Prohászka József két-két kép*-, amelyeket ko-

moly ünnepélyesség jár át az aktiv és életerős 

művészi szellem szép megnyilatkozásaként. 

mozgalma. A mai kiállításnak első el apja az az 

eszméket feszegető, hónapokon át tartó levélvál-

tás volt, amely az itt ülő kiváló festőművész, 

Tihanyi János Lajos és a szindikátus között lefolyt. 

S most itt áll az eredmény, a ragyogó képkiál-

lítás a Horváth Mihály-uccai iparcsarnokban s a 

Képzőművészek Országos Szövetségének s a Sze-

gedi Lapszindikátusnak olyan harmonikus együtt-

dolgozása, amely figyelmet keltért már a kiállítás 

megnyitása előtt s amelynek gyümölcsei már is 

mutatkoznak, hiszen több mint egy hét előtt érke-

zett hozzánk érdeklődés Debrecenből s a szindi-

kátus tegnap kapott felkérést Makóról arra, hogy 

a kiállítást oda is vigye át. 

— A nagy siker és a lelkesedés másik megnyi-

latkozása gyanánt közlöm — folytatta Pásztor — , 

hogy a polgármester ur el van ragadtatva a kép* 

kiállítástól és annak ellenére, hogy a város nehéz 

pénzügyi helyzetben van, elhatározta, hogy 

a kiállításnak egyik legnagyobb és 

Belvárosi Mo i l Vasárnap, héttő, kedd 

firulók 
Izgalmas dráma a kémek világiból, 

Theodor Loos ésWilly Birgellel 
3, 5, 7, 9 

Széchenyi Mozi Vasárnap és mimlonnap ! 

Fizessen 
Nagysád! 

EinSd Tamás és Török Rezső vígjátéka. 

Muráti, Jávor, Gombaszög', 
Kabos főszereplésével. 

3, 5, 7. 9 

Korzó Mozi Vasárnap, hétfőn 

Motró filmgyár exkluzív filmje I 

A z ufoSsó pogány 
A legszebb exolikus film az Offyenlitö vidékén. 

Két embor szerolmo és küzdelmei a boldogságért. 

l̂ SíitH ás liOlsisa csoc '̂®',js sz 

szereplésével. 
ketségü bonszüiöitek 

3, 5, 7. 9 


