SZHVJHÁZ
MŰVÉSZET

dán este B-bérlet, a többi estéken bérletszttnet.
Szombaton délután fél 4 órakor ifjúsági előadásban, filléres helyárakkal a rendkivöl szép irredenta szinmü, a Hajnalodik Kerül szinre.
Vasárnap délután rendes esti helyárakkal • Kolozsvári dáridó.
Kedd este fél 8 órakor mutatkozik

= Bán Sándor zongoraestje, őszinte örömmel
hallgattuk csütörtökön este a Városi Zeneiskola
teljesen megtelt hangversenytermében B á n Sándor zongorajátékát az Iskolánkivüli Népművelési
Bizottság rendezésében. A fiatal, mindkét szemére
.világtalan művész nagyszerű teljesítménnyel az
átélés intuitív jelenségének ritka erejével' abszolválta hangversenyét és ismét
bizonyságot
szolgáltatott bel kő, ellenállhatatlan megérzéseken
alapuló zenei egyéniségének fajsulyáró], de egyaránt felkészültségének, zeneiségének és kultúrájának nemes rangjáról. Ismét meggyőződtünk
hogy a fiatal művész azon ritka zongorajátékosok
sorába tartozik, akik képesek megfejteni a legzártabb vallomások titkait, akik öntudatuk mélyéig érzik a zene nagy rejtelmét _ és ebben az
elelnállhatatlan, ösztönös szenvedélyben haladnak
előre — minden fizikai nehézség ellenére is — a
tudós és felkészültség utjain. Fejlődése kétségtelen, kifejező ereje kibontakozóban van, teljesítménye pedig: imponáló. Csak az ilyen mélyen belső
életet élő zenei egyéniség, aki intiutiv dobbanásokban érzi meg és éli át a mondanivaló lényegét,
képes arra, hogy a drámai fizikai adottságok között is meg tudja nyitni egy-egy nagy szellem világának néhány rejtett táját. Elsősorban M o z a r t
F-dur Szonátájának tolmácsolásában éreztük ezt
a belső világot, de a meglepetés elragadó erejével hatott B e e t h o v e n - j á t é k a az Appassionata előadásában is. A teljesítmény mértékén tul a
koloritok festői pompája, a dinamikai hangsulyok
jelentősége és a ritmizálás egyéni lendülete jellemezte ezt az előadást, amely biztosítékot nyújt
arra, hogy a fiatal vak művész a maga zárt
belső világában rövidesen eljut a teljes beethoveni világ kitárásához is. Talentumának nemes
komolyságát igazolta B a c h Olasz koncertjének,
valamint egy sorozat C h o p i n tolmácsolása mig
kedélyvilágát és technikai készségét az előadott
Bartók, Sibelius, de Falla-mövek, valamint a
Liszt Rigoletto-Parafrázis bravúros tolmácsolása
igazolta. A nagyszámú közönség őszinte melegséggel tapsolta és köszöntötte a fiatal művész játékát és fejlődését.
—oOo—
A VÁROSI SZÍNHÁZ HETI MÜSORAJ
Péntek: A Kolozsvári dáridó nagyszabású előkészületei miatt nincs előadás.
Szombat délután: Hajnalodik. (Ifjúsági előadás,
filléres helyárak)
Szombat este: Kolozsvári dáridó (Eredeti operettbemutató. Premierbérlet 24.).
.Vasárnap délután: Kolozsvári dáridó (Rendes
esti h e l y á r a k k a l ) .
Vasárnap e s t e : Kolozsvári dáridó. "
Hétfőn: Kolozsvári dáridó (A-bérlet 24)
Kedd: Hamlet (A Szegedi Egyetemi Színjátszó
Társaság előadása. Mérsékelten felemelt heiyárak)
Szerda* Kolozsvári dáridó (B-bérlet 24.)
E s ü t ó r t ó k délután: Kolozsvári dáridó (Katonaelőadás, filléres helyárak)
Csütörtök e ^ Kolozsvári dáridó.
A SZÍNHÁZI IRODA HÍREI:
Ha este a színház a Kolozsvári dáridó nagy.
szabású előkészületei miatt nem tart előadást.
Szombaton e B t e nagyszabású operettbemutató:
Kolozsvári dáridó a fővárosi sajtó képviselőinek
jelenlétében.
.
,
Szombaton este premlerhérletben mutatja ne a
színház Seffedin Scfket bey, Schack Manka és
Ehrlinger Ferenc legújabb operettjét, a Kolozsvári dáridót. A Kolozsvári dáridó a visszatért
erdélyi főváros életének elmúlt huszonöt esztendejét mutatja be ige" l á n y o s képekben. A város
életéneí? bemutatása mellett egy nagy és romantikus szerelem története is végigvonul a szinen. A
színtársulat nagy gonddal készül a holnapi bemutatóra. Megható' lesz a harmadik felvonás utolsó
jelenete, amikor a közönség s z e m e e l ö t t m e g y
végbe a kolozsvári magT" bevonulás felejthetetlen képe. Ebben a J e l e ° S f n x m > mint 1.50 ember
vesz részt, miután biztosítva van két szakad
bonvéd fellépése is.
Feltétlenül nézze meg a Kolozsvári dáridótt
Évek óta a legszebb d a r á m

A Kolozsvári dáridó olyan kivételes sikernek
ígérkezik, hogy a színház igazgatósága két hétre
tűzte műsorra
. Pénteken premierbérlet 24-ben kerül szinre Vasárnap
előadásra a
Kolozsvári dáridó.
* «ste háromnegyed 8-kor. Mind a ké ddadason r e „ d e s e s t i
,helyárak érvényesek. Hétfőn este A-bérlet szerv
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gedi Egyetemi Színjátszók Társasága a színházban. Szinrekerül: Shakespeare örökértékü darab*
ja, a Hamlet. Felemelt helyárak. 'Jegyek a színház
be a Sze- | pénztáránál válthatók.

SPORT
Pénteken indul a Szeged Salgótarjánba
A Szeged sportbizottsága összeállította nem- pontokról, hanem esetleg az elsőségről lehet szó.
csak a Salgótarjánban szereplő együttest, hanem Tekintettel arra, hogy az egyik rivális, a szomaz összes csapatokat, amelyek vasárnap a piros- bathelyi csapat Pécsett elszenvedett veresége
fehér színeket képviselik. A bizottság a Tóth— következtében egyelőre lemaradt, a DVAG leSzabó, Raffai—Ladányi, Baráti, Bertók—Boenár, gyűrése esetén a piros-kékek megerősíthetik poSerfőző, Kalmár, Mester, Nagy összetételű együt- zíciójukat a tabella élén, különösen akkor, ha
test jelölte ki az SBTC ellen. Tartalék: Seper. az egyetemistákat is kétvállrafektetik a szintén
A csapat pénteken este utazik el Szegedről Hul- konkurrens Vasast
mán József intéző vezetésével. Budapesten BaA Vasutas csütörtöki edzésén résztvett Sárkány
róti és Seper csatlakozik a játékosokhoz. Ha a I., a Szolnoki MÁV válogatott csatára is, aki a
csapat nem pénteken utazna el, ugy csak vasár- szegedi csapatba gravitál.
nap hajnalban, fáradtan érkezne meg a mérkőzés
A két csapat a jelek szerint igy áll ki:
színhelyére.
Vasutas: Papp—Domonkos, Sajtos
I.—Sebők
A Szeged bizakodással néz a mérkőzés elé. II., Baloghy, Varga — Vadas, Borbély I., Péli,
Reméli, hogy a jószellemü Serfőzőben és az át- Borbély II„ Kecskés.
ütőarejü Kalmárban megtalálta azt a két csaSzEAC: Dósai—Herczegh, dr. Tóth IIL—Tatárt, aki végre gólt is tud lőni.
tai, Kolozsi, Molnár I.—Vicsay, Solt, dr. Tóth
Cegléden ez a csapat játszik az NB III. osz- II., Lakat, Pataky II.
tályú bajnoki mérkőzésen: Károlyi—Polyák IL,
Csak emeli a Vasutas-stadion vasárnapi progSzéli—Kovács IV., Virág, Kis Hl.—Tóth III., ramját az a körülmény, hogy délben, 12 órai kezHalasi, Gyuris, Albert, v. Ármány. A játékosok dettel az Alföldi kerület bajnokságára fontosszombaton este háromnegyed 7 órakor tartoznak sággal biró Postás—KTE találkozót bonyolítják
jelentkezni a nagyállomáson.
le az NB II. meccsek előtt.
Az SzTK ellen több ifjúsági Játékost állitoitak
—oOo—
be: Góré-Tótta Z., Rózsa—Szilágyi, Horváth, Vécsey—Farkasinszky, Énekes, Bonyhády, Gregus,
X Kocsis Gézát, a Tokod válogatott csatárát
Tihanyi. Tartalék: Czakó, Ábrahám K., Kis V.
1
évre
eltiltották a szerepléstől, mert a T o k o d A futballisták délután fél 3 örára JelentkezzeGamma mérkőzés után megsértette a játékvezetőt.
nek a Hunyadi-téri pályán.
A Móraváros II. ellen ez a csapat játszik a A Tokod pályaválasztó jogát egy mérkőzésre felCserepes-soron: Laudisz—Sohajda, Bénák—Vol- függesztették.
X Szegediek győztek a főiskolai tornászbaJnoldl
pov, Biczók E., Szabó — Dékány, Kertész, Czeglédy, Juhász, Csóti. Tartalék: Biczók I., Tóth IV., versenyen. A Budapesten megrendezett országos
Becsky, Lovas, Zentai, Kertész N. Jelentkezni főiskolai női kezdő tornaversenyt a szegedi Tóth
Margit nyerte S6.85 ponttal. A második és a bar*
délután háromnegyed 1 órakor kell.
Kisuczkyval — amint jelentettűk _ egyoldalú- madik helyen is szegedi végzett; 2. Négyessy Mái i g szerződést bontott a Szeged a Kispest-elleni ria 35.50, 3. Barna Júlia 35.50. A versenyzőket Komérkőzéssel kapcsolatban. A határozatról aján- vács Bumáné Ruda Erzsébet készítette elő a . k f l »
lott levélben értesítették a futballistát. A vezető- delemre
ség nagy meglepetésére az ajánlott levél visszajött, mert a játékos nem vette azt át. A Szeged
most a visszaküldött ajánlottlevelet is beterjesztette az MLSz-hez, amely szintén kivizsgálja a
Kisuczky-ügyet
Budapesti értéktőzsdezárlat. Ingadozó hangu—oOo—
latban indult meg a forgalom az értéktőzsdén. Nyitás után véleményes vásárlásokon kivül külső vételi megbízások is érkeztek a piacra és a kedvező
Az alföldi kerület
részvényekben megjavultak az árfolyamok, kévasárnaoi műsora
sőbb a hangulat ingadozóvá vált és az erős árinVasárnap teljes bajnoki forduló lesz az Al- gadozás ntán a kötések a ptac egész területén
földi kerületben. Az I. osztályú mérkőzések kö- megélénkült és a részvények általában az előző
zül Szegeden négy játékot rendeznek. A Hunya- napi jegyzés alá estek vissza. Zárlatig vételkedv
di-téri sporttelepen kerül eldöntésre a SzEAC— hiánya miatt a helyzet alig változott és a tőzsde
MTK és az SzTK—SzAK találkozó Adányi, illet- gyengén tartott irányzattal zárult. Zárlati árfove Liliom II. vezetésével. A Vasutas-stadionban
lebonyolítandó Postás—KTE meccset Emődi ve- lyamok: Magyar Nemzeti Bank 200.—, Kőszén
zeti, mig a Cserepes-soron lejátszandó Móravá- 512.5, Ganz 23.6, Izzó 196.—, Szegedi kenderfonógyár 91
ros—UTC küzdelemnél Vezér II. bíráskodik.
Zürichi deviza-zárlat. Páris 9.10, London 17.37
A többi mérkőzés: I. osztály: Kiskunfélegyfél,
Berlin 172.50, Milánó 21.70, Newyonk 431.—,
háza KTK—SzMAV (Kovács), Makó: MAK—
SZFIE (Szijjártó), II. osztály: Szeged: Móravá- Szófia 4.25, Belgrád 10.—, Athén 3.—. Bukarest
ros II.—SzAK II. (Liliom I.), SZTK H.—Postás X—.
11
A Magyar Nemzeti Bank valutaárfolyamai An(Dobóczky), Vasutas II—HTVE II. (Pataky
L), Kistelek: KiTE—Toldi (Reményffy), Makó: gol font —.—, belga fr. —.—, dán kor. —.—, diMAK II.—SzFIE II. (Lakatos), Szöreg: Rákóczi nár 760—7.90. dollár 343.00-348.00, francia frank
—MLE (dr. Schannen), Kiskundorozsma: DFC— _ . _ hollandi forint —.—> eseh-szlovák korona
HASE (Barna). — Ifjúsági bajnokság: Szeged: —.— (20 K-nál nagyobb dmletek kivételévon,
Móraváros—UTC (Kormányos), Kiskundorozsma: szlovák kor. 11.45—11.75 (20 K-nál nagyobb címKFC—SzATE JG'aál), Szentes: SzTB-SzMAV letek kivételével), kanadai dollár 250—300, leva
(Berta).
leu 3.20—3.40. lira 17.40-17.90, német márka
_.—. svéd kor. 81.70-82.70, s v á j d frank 79.60—
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A Vasutas i s a SzEAC
vasárnapi összeállítása
a ranaadáhra
A Vasutas-stadion vasárnapi műsoránál aligha volt és aligha lesz érdekesebb NB II. osztálya bajnoki program, hiszen a Vasutaa-J>VAC
és a SzEAC—Vasas mérkőzés túlmegy az egyszerű bajnoki meccgpk keretén. Itt, különösen a
Vasutas—DVAG találkozón nemcsak a bainoki

Budapesti terménytőzsdezárial A terménytőzsdén ugy a készáru-, mint a különféle termények
» piacán az összes értékek árai. változatlanok mai radtak.
Csikágói terménytözsdezárlat Buza lanyhuló.
Májusra 88.75—ötnyolcad, Juliusra 86.5—háromnyolcad, szeptemberre 86 ötnyolcad—fél. Tengert
alig tartott. Májusra 68 ötnyolcad, Juliusra 66,
szeptemberre 66. Rozs alig tartott Májusra 44 hácpmnyojcad. Júliusra 52 egynyolcad, szeptemberre
52 ötnyolcad.

