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s Ladányi Ferenc e tábori a tán. 
híí 'Hl a fronti a utazik. A szegedi szin-
bki köaőnségének meg kell válni a 
1ár ólat wyik legtehetségesebb és 
'Jeg: zimpattiiísabb tagjától, L a d á -
i< v j Ferenctől Vitéz B á t i k r Róbert 
színigazgató, aki mint ismeretes, vitéz 
( l ' o l n a y Andor utóda a tábori szín-
ház élén, néhány nappal ezelőtt sze-
gedi tartózkodása során felhívta La-
dányi Ferencet, hogy irtózzon kl a 
•tábori színházhoz, amelynek tagja 
,tesz. Ladányi ma távozik el Szegedről 
s bár froetsrlnházi működére csak 
>v.v hónapos tesz. Szegedre előrelátha-
tólag mar nem tér vissza, meri a tár-
sulni ekkor már befejezi szegedi sze-
zonját és Szolnokra költözik A szín-
ház igazgatósága Ladánvi szerepeit a 
"ársulat más tagjaira osztotta ki « ér-
tesülésünk szerint az előkészítés alatt 
'aHó Mária főhadnagyban. ahol veze-
tő r-zerepe lett enlna Eadánvinak, he-
•Jve'fe Főidényi Lé«?'ó, az tTl Magyar 
Színház fagia lén fel. akit iMeni mű-
ködére idejéből jól ism'r a szegedi kö-
zönség. Ladányi 'Ferenc távozását snj-
nalattal veszi a színház közönsége 

A színházi iroda közleményei 
H E T I M Ü S O R j 

Kedd este: Dunna. Diana (Uray Ti-
vadar felléptéve!). 

Szerda este; Fa lyolatklsaaszonj 
Mnnkáselőadásj. 

Csütörtökön este: Szöktetés a sz»-
rályból. 

Pénteken este: a Mária főhadnagy 
előkészületei miatt nincs előadás. 

Szombat este: Mária főhadnagy (I. 
és II. bemutatóbérlet). * 

.Vasárnap délután: Mária főhadnagy 
. Rendes belyárak). 

Vasárnap este; Mária főhadnagy 
(A-bérlet). 

— o O — 
oriaai siker a tegnapi Urty-esten. 

Ma ette a tegnap óriási sikerrel szín-
re került Donna Dianát ismétli meg a 
s/inB/s Uray Tivadarral a főszerep-
ben. A Nemzeti Szihnáz legki'ünőbb 
vendáj .művészének ma esti fellépését 
még sakkal nagyobb érdeklődés előzi 
meg, mint a tegnapit. Jegyek mérsé-
kelten felemelt helyárakkal kaphatók 
meg v szinházi pénztárban. 

Ma délután: Hófehérke és bét tör-
ps. M.-I délután 3 órakor megismétli 
a szin! táz a Hófehérke és a hét törpe 
cimü i-jzermekdarah előadását. A cirn-
szcreplten Inczédv Gitta lép fel. Kevés 
;egy a pénztárnál mérsékelt hely árak-
kal kapható. 

Szerdán este; munkáselőadás. Szer-
dán este mnnkáselőadás keretében ke-
nd szinre a Palyotótkisasszony cimü 
I árom felvonásos operett, melyre cso-
portos jegy-igényléseket a szinházi 
pénztárnál tehet eszközölni. Gyárak, 
vállalatok és üzemek 60 százalékos 
kedvezménnyel válthatják meg jegyei-
ket erre az előadásra. 

Csütörtökön este: Szöktetés » *ze-
ralybót. Csütörtökön este fél 1 órai 
kezdettel a Szöktetés a szerályból ci-
mü Mozart-opera van műsoron, a fő-
szerepekben Pataky Kálmán. G'yurkn-
vits Mártó, Szabó Ilonka. Kóréh End-
re és Kishonthy Józseffel. Az előadás 
l hemutatóbérlethen kerül szinre. Nc-
»ánv jetgy a pénztárnál még kapható 

Pénteken este a Mária főhadnagy 
•lökésniletei miatl nincs előadás. 

Szombattól: Mária főhadnasT. 

Z E N E 
Két hangverseny. 

Vasárnap két hangversenyre 
gyülekezett össze a szegedi zene-
kedvelő közönség. Délelőtt a filhar-
monikusok rendezték meg idei ötö-
dik koneerfjüktt, este pedig az 
ogyeterai énekkar bemutatkozó 
hangversenye volt a közponbi egye-
tem aulájában. A mai komoly idők-
ben igazén örvendetes jelenség, 
hogy Szegeden ilyen nagy kedvvel 
és szeretetfel áldoznak a zene kul-
tuszának. A zeue ós a dal varázsa 
felüdíti, megfiatalítja ós nemeseb-
bé teszi a küzdelemben, bánatban, 
gondban elfáradt szíveket . . . És a 
művészi szép ébren tartja azokat a 
finomultabb, tisztább ösztönöket, 

amelyek már-már elsikkadni lát-
szanak a viharos idők érzéketlensé-
gében. Ezért volt jóleső, igaz és 
örömteli élmény a vasárnapi két 
hangverseny, amelyre szép közön-
ség gyűlt össze mind a Városi 
Színházban, mind az egyetem dísz-
termében. 

A filharmónikus hangverseny 
műsorán Beethoven VIT. szimfó-
niája. Esz-dur zongorahangverse-
nye. valamint Brahms Haydu-va-
ríációi szerepeltek. A V IL szim-
fónia Beethoven titáni jókedvének 
ragyogó alkotása s mint ilyen 
egyedülálló a legnagyobb mester 
oenvrjében, Beethoven az emberi 
fájdalom és végzet legnagyobb éne-
kese s mégis akkor, amikor ta'án 
életének legfájóbb eseményei gyö-
törték meg lelkét, mintegy dacos 
ellenkezésül, a sors ellen való láza-
dásul megírta a hetediket, ezt az 
öserejű vidámságban fürdő, csillo-
gó és harsogó szimfóniát, amely-
nek szinte friss földszagot árasztó 
hangulata a természet újjászületé-
sét, a nyers erővel feltámadó falu-
si tavaszt és megújult életet mu-
zsikálja lelkünkbe ollenállhatatia 
nul. 

A VIT. szimfónia nekünk ma-
gyaroknak azért is kedves és szép-
séges. mert második és negyedik 
tételének magyaros motívumai van 
nak. Ba nem is volt szándékos a 
nagy zenei lángelme magyar mu-
zsikát imitáló kedve, a föld népé 
nefc örömei és vigassága, tavaszi 

sedéssél készítette elő a h'étedik 
újabb előadását, az if jú alkotókedv-
nek ezt a mesteri megnyilatkozá-
sát, amely életének és szépen fej-
lődő pályájának egyik állomását 
jelentette. Nem henne, hanem a 
mostoha körülményekben van a hi-
ba, a zenekar állandóan változó lét-
számában és személyi összetételé-
ben s talán kissé abban a kilátás-
talanságban is, amely a szépen fej-
lődő zenekar jövőjét fátyolozza el . . . 
Igazán nem a kitűnő Friöeáy kar-
nagyon múlott, hogy a VI I . síizrtfó-
nia előadása nem sikerült úgy, 
ahogy ő szerette volna s ahogy 
minden idegszálával, igyekezetével 
és tudásával szolgálta a mú előadá-
sát- Az első tétel kissé színtelen és 
szétfolyó volt. nem csillantotta fel 
azt a tavaszi örömtüzet. azt aa eiőt 
és hivalkodó vidámságot, amit a 
beethoveni intuioió megkiváá. A 
második tétel már egységesebbé ko-

• váesolódott, erőteljesebb és kifeje-
zőbb is volt s később is egyre ja-
vult aa előadás úgy, bogy végered-
ményben Bok részletszépségot kap-
tánk és ha s vonósok tónusa erő-
teljesebb. a fúvósok hangszerei pe-
dig tisztábban lettek volna össze-
hangolva. sok mindenért kárpótolt 
volna a gyönyörű scherzo és az is-
teni humorral megalkotott negye-
dik tétel szellemessége. 

A műsor legszebb része Beetho-
ven Esz-dnr zongoraversenyének 
előadása volt. Egyik legkiválóbb 
pianistánkat, Károlyi Gyulát üdvö-
zölhettük a zongora mellett. Játé-
ka olyan felejthetetlen élményt 
szerzett a hallgatóságnak, amilyen-
re már bosszú idő óta nem volt rél-
da Szegeden- Károlyi Gyula nmn 
csak hangszerének mestere, dé áhí-
tatos apostola is a magasabbrendű 
zenének. Ugy megéli a művet, amit 
előad, bógy szinte szemünk láttára 
szellemű^ út egész lénye a tiszta 
muzsika tökéletes instrumentumá-
vá. Erő és szelídség, halk szenve 
dély és gyermeki jóság, a férfilétek 
legmélyéről fakadó gondolat- és ér-
zéshullámainak áradata ostromolta 
előadásán keresztül lelkünket és 
beethoveni muzsika olyan magasz. 
tos és kristálytiszta Csúcsa, aho-

ujjongása és munkaszerelrue. araiiVa c s a k imádságos lélekkel mer 
olyan átható erővel csendül ki a j közelíteni az e m b e r . . . Károlyi 
szimfónia dallamai közül, ami a lel- Gyulának kirobbanó, forró sikere 
künkhöz mindig közeláll és boldo- T0;t, amely elfeledtette a közönség-

t a t bemutatkozására- Az újjáalaSi-
tott egyetemi énekkarnak két nap-
pal budapesti rádiószereplése el őri 
tartott bemutatkozó hangversenye* 

megjelent dr. tvkats Sándor főis-
pán ós sz egyetem tanári kara 
csaknem teljes számban. A Him-
nusz eléneklésével kozdődött az ün-
nepélyes hangverseny, majd dr. 
Koch Sándor professzor, a SzEI 
tanárelnöke mondott rövid meg-
nyitóbeszédet. ismertetve a csaknem 
húszéves egyetemi énekkar múlt-
ját. A Feroncz József-tudomány-
egyetem eltávozásával megszakadt 
az énekkar működése és most mint 
vegyeskar alakult uj já Kertész La-
jos éueklektor munkájának eredmé-
nyeként. Koch professzor azzal fe-
jezte be megnyitóbeszédet, bogy a 
mai görnyesztően nehéz időkben 
kétszeres öröm hallgatni az ifjúság 
énekét, amely szebb, boldogabb jö-
vő igéretét zengi a diadalmas a j 
élet hangján . . . 

Valóban nagyon jó énekes anya-
got gyűjtött össze Kertész Lajog 
karnagy és ezzel a hajlítható, kitünf 
anyaggal ügyesen is bánik. Alig 
félesztendő alatt olyan sokat, olyan 
olismerésreméltót hozott ki az ének-
karból, amit csak a leglelkiismere-
tesebb és legszeretetteljesebb mun-
kával lehetett elővarázsolni ilyen 
rövid idő alatt. LRSSUS . Fridericl. 
Bach. Kodály, Bartók, Detnény és 
Liszt-müveket adott elő a szépen 
összehangolt vegyeskar. A fiatal 
hangok olyan lelkesülten énekel-
ték többnyíre igen nehéz szólamai-
kat. hogy minden elismerést, lappot 
megérdemeltek. Különösen bájos 
volt Kodály „Villő"-jének és Fride-
riei „Baráti kör"-ének előadása, 
nemkülönben s. népszorü Lassus-
kórusmü, a „Visszhang", amelyet 
két részre osztott énekkar adott elő. 
A visszhangot éneklő együttest a 
szomszédos teremben ifj. Kertész 
Lajos vezényelt — preeizen ós mu-
zikálisan. 

Három magánszám is szerepelt 
a műsoron. A három közül csak az 
egyik: Varga Edit orvostnuballgató 
zougoraszáma felelt meg a kívánal-
maknak. Schubert, Tmpromptu.iét 
játszotta sok készséggel és ügye-
sen Gromilovits Máriának jó hang-
anyaga van. de — énekelni kell 
még tanulnia. Makkár Erzsébet ki-
sérte zongorán. A harmadik szám', 
egy hegedűszóló, több előzetes kri-
tikát érdemelt volna . . . I f j . Ker-
tész Lajos látta el zoogorakiséré-
tét. (<*• p.) 

Előfizetőink n«*1 
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gan szívjuk magunkba ezt a beet 
hoveui muzsikát, a feltámadásba 
vetett rendíthetetlen hitnek ezt a 
csodálatos szimfóniáját . . . És az 
sem érdektelen ma. amikor harci 
kürt zeng mindenfelé, hogv Beet-
hoven VIT. szimfóniáját 1813-ben 
adtak először a hanaui csatában 
megsebesült osztrák és bajor kato-
nák javára. Nyilvánvaló, tehát a 
Mester szándéka: felrázni a tavasz-
ígéret harsonájával a halálbafá-
radt if jú lelkeket és új, vidámabb, 
szebb életot muzsikálni a csüggedt 
szívekbe . . . 

a filharmonikusok' zenekari együt-
tese sok kedvvel és lelkes igyeke-
zettel játszotta a V I I . szimfóniát. 
Évek óta nfem hallottuk Szegeden 
ezt a művet, amely valamikor, csak-
nem egy évtized előtt Fricsay Fe-
renc karnagy szegedi bemutatkozá-
sához szolgáltatott keretet. Érthető, 

gel az is. hogy Fiseher Edwint 
kellett volna hallanunk , vasárnap 
délelőtt Szegeden, ahová betegsége 
miatt nem érkezhetett meg. A zene-
kar simulékony alkalmazkodással 
kísérte a művészt, aki sokat kö-
szönhet Fricsay karnagy áttekintő 
készségének és a zenekar fegyelme-
zettségének. 

Befejezésül Brahms Haydn-variá-
ciót játszotta el a filharmónikus 
együttes. Itt már sokkal jobban ér-
vényesült a muzsika játékos vidám-
sága. mint a bevezető számnál. A 
variációk több megértésre és érté-
kelésre találtak a zenekar részéről. 
Fricsay karnagy pedig komoly fel-
fogással és tisztán, érthetően tol-
mácsolta a variációk lényegét ze-
nekarán keresztül. 

* 

Este fél 7-kor az egyetemi aula 
zsúfolásig megtolt előkelő közönség-

T Ő Z S D E 

bs a fiatal művész kétszeres lelke-' ged az újjáalakult egyetemi ének-

Budapesti értéktőzsdezárlat. Üzlet* 
telen nyitás utón vontatott forgalom 
fejlődött ki a hétfői értéktőzsdén. Aa 
árváltozások szúk keretek között mo-
bogtak ugy a részvénypiacon, mind « 
fixkamatozásu értékeknél volt. A kie-
sebb papírokat kissé élénkebben Wh 
nálták, úgyhogy az áralakulás nerg 
egészen egységes. A zártót barátságot 
és tartott volt. Hitelbank 127.75, Ma-
gyar Bank 95.5. Nemzeti Bank 432.—, 
Kereskedelmi Bank 239.5, Pesti Ha' 
zai 168.75. 

Zürichi deviza zárlat. Paris 112 fél 
London 17.30, Newvork 431.—, Brüsz-
szel 69.75, Milánó 22.66 fél, 
Amszterdam 229.37 fél, Berlin 172.53.. 
Szófia 5.37.5, Bukarest 237.5, Madriif 
39.75. 

A Magyar Nemzeti Batifc hivatalos 
valutaárfolyamai. Szlovák kor. 11.45—« 
11.75, Itra 1740—17.90. svájci frank 
76.60—80 60. «véd kor 7170-82.70. 

A budapesti terménytőzsdén eaO-
kélv forgatom mellett az árak vált*. 

Izatl&cok. 


