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Z E N E 
Szabadkai dicsérd 

ujságkritika a Kamaiakórus 
szerepléséről 

kx Egyetemi Énekkar sikeres rádió-
szeresd é«e 

•Szabadka és Szeged barátkozása* 
Qfm alatt emlékezik meg igen meleg-
sangu beszámolójában a Délvidéki 
Magyarság a szegedi Tanárképző Fő-
iskola Kamarakórusának vendégsze-
repléséről. Szabadka és vele a Délvi-
dék felszabadulásának évfordulóján 
szerepelt a szegedi Kamarakórus a 
visszatérés örömünnepén s a szabad-
kai színházban megtartott hangver-
seny — amelyről legutóbb beszámol-
tunk , kiemelkedő társadalmi ese-
mény volt. A szegedi Kamarakórus 
szabadkai bemutatkozásán megjelent 
a város valamennyi vezető embere és 
a 600 férőhelyes színházban 800 főnyi 
közönség szorongott, amely a legna-
gyobb lelkesedéssel ünnepelte a sze-
gedi főiskola dalosait. A hangverseny-
ről írt beszámolójában a Délvidéki' 
Magyarság többi között a kővetkező-
ket írja: 

• Az, amit kaptunk a legnemesebb, 
legtisztább, éterien csillogó muzsika 
volt Négy hangot hallottunk, mely 
tömören, kerekded egészen szólalt 
meg Csakis az Isten alkothat ilyent. 
Megtudtuk a tegnap esti ünnepi hang-
verseny kapcsán mi az a »Vox Huma-

• na«t Á hangszereknek koronázatlan 
fejedelme az emberekből alkotott élő 
ergonatnft szólalt meg a nagy mester, 
Szögi Endre keze alatt. A nagy mű-
vésznek minden gondolatát, szinte tu-
dat alatt vette át a kórus és adta visz-
sza azokat a színben gazdagon pom-
pázó akkordokat, melyek egy nagv 
lángelme alkotásai, de melyek egy má-
sik lángelme közvetítésével élőkké, 
mindenki számára érzékelhetővé és 
megfoghatóvá válnak. A kórus fegyel-
mezettsége és az hogy vezetőjének 
intésére mintegy varázsütésre lélek-
ző, élő egésszé válik, méltón vivta 
kt magának a kamarakórusok közül 
az első helyet * testvérvárosunk kitű-
nő együttese.* 

A szabadkai lap kritikusa a to-
vábbiakban méltatja a kórus énektech-
nikáját. majd igy folyta'ja elismerő 
sorait: 

»Az előadott müvek mindegyike 
maga a megtestesüli gyönyörűség, 
szépség, báj, fenségesség és bumor. — 
Nem tudunk választani, mert mind-
egyiket olyan tolmácsolásban kaptuk, 
bogy közülük ögy-égy is muzsikai, kó-
rustecfanikai csemegeként tálaltatott 
fel. Testvéri szeretettel köszöntjük a 
magyaros, dalvirágos szeretetét a fia-
tal erőkből álló kórus mindegyik 
tagjának, legki váltképpen Szögi End-
re professzornak, akinek zsenialitása 
alkotta meg és emel'e ilyen utolértie-
teflenül magas nívóra a kórust és 
mutatta be nekünk az igazi kórusmü-
vészetet. Kérjük, látogasson el más-
kor is hozzánk és szerezzen nekünk 
még sok ilyen gyönyörű estét, mint a 
tegnapi.* 

örömmel látjuk, hogy testvérvá-
rosunk megbecsüli és elismeri a sze-
gedi zenekultúra legszebb hajtását: 
ír. S z ö g i Endre »daloskertjét« 
amely nekünk, szegedieknek is büsz 
Veségünk, mert magyar dalkulturánk 
fejlődésének legbiztatóbb letétemé-
nyese 

A másik, szépen fejlődő szegedi 
kórus, az Egyetemi Énekkar kedder 
délután 2 órakor a rádióban szere-
oelt. Budapest I hullámhosszán fél-
órás énekkari hangverseny adott s 
kitűnő hanganyasu egvetemi vegves-
kar. Azt a műsort ismételte megesak-
nem teljes egészében, amellyel vasár-
nap este mutatkozott be az egyelem 

aulájában. A rádióhangverseny igen 
jól sikerült, a fiatal hangok szépen 
érvényesültek, a mikrofonon keresz ül. 
hála ' K e r t é s z Lajos éneklektor 
szakavatott vezénylésének és gyakor-
lott rádiószereplőhöz illő beállításá-
nak. 

Itt meg kell jegyeznünk, hogy a 
tanárképző főiskola kamarakórusa 
érthetetlen okokból kifolyólag még 

nem került mikrofon elé, pedig a Rá-
dió hanghullámain kérészül ország-
világ előtt hozhatna dicsőséget a sze-
gedi kórusmüvészet számára. Bízunk 
benne, hogy a rádió illetékes ténye-
zői felfigyelnek a Kamarakórusra ls 
és az Egyetemi Énekkar sikeres be-
mutatkozása után rövidesen hallani 
fogjuk a Kamarakórust is a magyar 
rádióban. 

S P O R T 

Önbizalmát visszanyerve,készül a-Szeged 
a Szolnoki MAV ellen 

A Szeged AK berkeiben érthető 
nagy örömet okozott az Újpesttel szem-
ben kivívott eldöntetlen eredmény, bár 
egy kis keserűség is vegyül az öröm-
be amiatt, hogy a csapat megint bal-
szerencsévei küzdött és nem tudta 
megszerezni a megérdemelt győzel-
met. A Szeged azonban nem telhete'-
len, egyelőre elégetett az újpesti Ha-
lált* ponttal és szorgalmasan készül, 
hogy vasárnap itthon folytassa a 
pontszerzést. Vasárnapi ellenfele a 
Szolnoki MAV félelmeies hirü csapa-
ta, jelenleg nincs a legjobb formában. 
Az idén már több feltűnő vereséget 
szenvedett, igy például vasárnap sa-
ját otthonában a Csepeltől. A Szege-
det azonban a szolnoki vasutasok pil-
lanatnyi formánkivülisége nein té-
veszti meg, tudják, hogy kemény el-
lenféllel állnak szemben, ezér legjobb 
tudásuk szerint akarnak szembeszáll-
ni vele. Az önbizalom visszatéri a já-
tékosokba és fogadkoznak, hogy győz-
ni fognak Kedden délután Pataky 
Sándor edző vezetésével kemény mun-
ka folyt a Temesvári-körúti sportte-
lepen, a játékosok lelkiismeretesen vé-
gezték az előirt gyakorla'okat. hogy 
jó kondícióban vehessék fel a küzdel-
met a Szolnok ellen Az összeállítás-
ról még korai volna beszélni, mert 
nem tudják, hogy Dóra és Aknavölgvi 
játékára lehet-e számítani. Aknavöl-
gvtre nem feltétlenül számítanak, mert 
Károlyiban megfelelő helyettes áll 
rendelkezésre. 

A Szeged—Szolnok mérkőzést Pa-
lásti vezeti, partjelzői pedig Vida és 
Jódal lesz 

A mérkőzés jeryrit mától kezdve 
elővételi kedvezménnyel árnsitia a 
Délmagyarország jegyirodája. 

—oOo— 

Fehér J. István a dél? uszá-
sportról és az utónoótlásról 

Az úszószövetség déli kerületének 
vasárnapi közgyűlésén alkalmunk volt 
beszélgetni Fehér J. Istvánnal, a 
MUSz vidéki bizottságának elnökével, 
a magyar úszósport lelkes harcosá-
val. Megkérdeztük tőle. hogyan látja 
a déli kerület helyzetét az u'ánpóllás 
szempontjából. 

— A 42 éves déli uszókerület min-
dig az első helyen állt utánpótlás 
szempontjából — mondotta Fehér J. 
István — és ma is legjobb, a legna-
gyobb az utánpótlása Az az érzésem, 
hogy mihelvst pár nyugalmas eszten-
dő köve'kezik, g déli kerületben fel 
fog lendülni az pszóéiet. amikén! a 
Wanie-fiuk és társaik idejében. Sze-
geden különösen nem kell félni az 
utánpótlás hiányáról, mert Szeged 
diákváros és a diákok közt mindig 
akadnak tehetségek Sokat lehef várni 
uszószemponfból a leventesporf fel-
lendülésétől i* A MUSz mindent e! 
követ a vidéki ntónpn'tós nevelése 
érdekében és jelenleg is nagv tervek 
vannak kidolgozás alatt a vidék n«rr 
,Sportjának ,.feipP7<.ditó<?érP Fzekn ' 

nyáron egy hetes propaganda körútra 
indul a vidéken és Szegeden is meglá-
togatja. Az mos* már véglegesen el 
van döntve, hogy az uszókongresszus 
Palicson lesz július 31-én és augusz 
tus 1-én, ami Szeged szempontjából s 
közelség miatt nagyon ió megoldás. 

Elmondotta Fehér J. István, hogy 
a MUSz két hadiárva nevelését vál-
lalta magára. 
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A SiVSE vasárnap a pécs» 
DYAC ellen játszik itthon, 

az SzTK Ujverbászon szerepel 

NB II osztályú csapataink közül a 
SzVSE vasárnap itthon mérkőzik a 
pécsi DVAC-cal. A vasárnapi topolyai 
•kisiklás* miatt bosszús vasutascsa-
pat nagyon készül, hogy a pécsi vas-
utas kartársakon bosszulja meg ma-
gát Bíznak benne, hogy ha a csapa' 
ugy játszik, mint vasárnap a Topolya 
ellen és a szerencse is hozzá pártol, 
a győzelem nem marad el. Kedden dél-
után erős kondicióedzést tartott a 
SzVSE A mérkőzést Szijjártó vezeti, 
határbirái: Dobóczky és Bókay. 

Az SzTK-nál nagy az öröm, mert a 
vasárnapi szép győzelelemmel a csa-
pat véirre elkerül' az utolsó helyről 
és egyszerre kettőt ugrott a bajnoki 
táblázaton Most szeretnék a kék-fehé-
rek, ha vidéken is szereznének már 
egy-két pontot Erre alkalom kínál-
kozik vasárnap Ujverbászon. Nem is 
kell hozzá más. csak jól kifogott for-
ma, lelkesedés és egy kis szerencse. 
Az ujverbászi mérkőzést Gál I. veze'i 
Germei és Buchheimer segédletével. 
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NT? I I Zrinyj-csoport 

21 15 6 1 47:19 35 

X Sorsoltak aa asztalitenisz baj-
nokságra. A szabadkai asztalitenisz 
szakosztály vezetője megejtette a 
nokság tavasli fordulójára a sors* 
lást. Két csoportba osztották az egye-
sületeket a következő sorrendben: I. 
csoport: Magyar Kender UTC L, 
SzFAC I., Kinizsi II., Legényegylet II, 
SzFAC III., II. csoport: Szabadkai 
ATC, Kinizsi I, Magyar Kender UTC 
II, Legényegylet I, SzAFC II. Az UTG 
sorsolása elég szerencsésnek mondha-
tó, mert a csoportbajnokságban egyet-
len komoly ellenfél a Szabadkai AFC 
I csapata, amelyet az őszi fordulóban 
9:4 arányban győzött le. Annál nehe-
zebb lesz a dön'ő közdelem, akárme-
lyik egyesület kerül be a döntőbe 
Mind a Tenta. mind a SzAFC erősen 
aspirálnak a bajnokságra, ugy. hogv 
az IJTC asztali teniszezőinek minden 
tudásukat latba kell vetni, hogy a baj-
nokságot isméi megnyerjék. 

X Csütörtökön délután ismét pá-
lyára lép a SzKAC. A szegedi egyete-
misták sportegyesülete, a SzKAC 
amely, mint ismeretes, tavaly felosz 
latta labdarugószakos7.tályát és visz-
szalépett az NB III. osztályú bajnok-
ságtól, most isméi pályára lép. Az új-
jáalakult egyetemi futballcsapat hol-
nap, csütörtökön délután 5 órakor fő-
iskolai labdarugó bajnoki mérkőzési 
játszik a Vasutas-pályán a BEAC-cal. 
Az érdekesnek ígérkező mérkőzésen 
beléptidij nincs. 

S Z Í N H Á Z 

7. Maikói AK 
8. Zomhori RE 
9 Mezők. TE 

10 Bezdáni SE 
11 7omhr,ri TJ{ 
jV Szó let MAI 

A színházi iroda köziemonyei 
H E T I M Ű S O R : 

Szerda este: Palyolatkisa»««"y 
(Munkáselőadás). 

Csütörtökön este: Szöktetés a ts*> 
rálybóL 

Pénteken este: a Mária főhadnag; 
előkészületei miatt nincs előadás. 

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

Vasárnap délután: Mária főhadnagy 
(Rendes helyárak). 

Vasárnap este: Mária főhadnagy, 
(A-bérlet). 

—oOo— 

Ma este mtinkáselőadás. Ma este 
munkáselőadásban kerül szinre a Pa-
yolatkisasszony cimü zenés vígjáték. 

Csoportos jegyigénylések a szinnázi 
pénztárnál. A jegyeket az igénylések 
sorrendjében adja ki a pénztár. 

Csütörtökön este: Szöktetés a sz«-
rályból. Csütörtökön operaest lesz a 
Városi Színházban Pataky Kálmán, 

21 14 4 h 54-21 321 Gyurkovits Mária, Szabó Ilonka, Kó-
réh Endre és Kishonthy József fellép-
tével, Fricsay Ferenc vezényle'dvel 
Mozart: Szöktetés a szerályból cimü 
vigoperája kérül színre. Pár jegy 
még a pénztárban kapható. Felemejt 
helyárak. 

Pénteken este a Mária főhadnagy 
clőkészületej miatt nincs előadás. 

Szombaton este: I. és II. bemnlátó-
bérletben Mária főhadnagy. 

Vasárnao délután és este: Mária 
főhadnagy. 

Az A-bérlők figyelmébe! Az igaz-
gatóság tisztelettel értesiti az A -bér-
lőket, hogy a Mária főhadnagy szom-
bati bemutatója miatt az Áiérlefe 
kivételesen vasárnap este tartja meg 
a szinház. kizárólag azért, hogy at 
A bérlők a második előadást láthas-
sák. Amennviben valaki a hétfői 
vagv keddi előadást óhajtja vasárnap 
helye't megnézni, ezt az elővételi 
pénztárral közölni szíveskedjenek. 

21 12 3 6 53:36 27 
22 12 2 8 47:36 26 
22 12 1 9 36:40 25 
22 11 1 10 33:46 28 
21 9 4 8 41:50 22 
21 7 7 7 30:40 21 
21 7 6 8 36:41 20 
21 9 1 11 40:55 19 
22 9 — 13 40:56 18 
21 8 1 12 41:45 17 
20 7 3 10 33:46 17 

_ 26 - — 

1. SzVSE 
2 K. RAG 
3 KáSG 
4. Makói VSE 
5. Ö. Bocskai 
6. Topolyai SC 
7. UCSE 
8. HTVE 
9. Pécsi DVAC 

10. Zentai AK 
11 Szegedi TK 
12 Goldb SE 
13 SzVAK 
14 Szegedi E A O 26 — 

* Visszalépett. 
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NR ITI osztály Alföldi-csoport: 

1 UTC 18 16 1 1 77:16 33 
2 Bácska 18 11 1 6 29:28 23 
3. Bajai TISE 17 9 8 5 33:25 21 
4 Újvidéki VAK 18 7 6 5 41:32 20 
5 BMAV 18 8 4 6 46:S7 20 
6 Temerini TC 18 9 2 7 35:43 20 

18 8 2 8 41:41 18 
18 6 4 8 27:25 16 
17 6 4 7 44:46 16 
17 5 6 6 32-40 16 
18 5 4 9 76-85 14 
17 4 3 in 17-41 ?1 ROYAI 

fervekuMt'"kezeiébe 'artézik, hogv a .18 Szabadka. SE 18 H 4 11 26:41 lOÍ űzlet: Mérey-utea 6b. Tefefoa: aÍM? 
masrvar uszó- és vizinólöválosatot a |14. B. MQVE 18 2 6 10 19:43 101 " üzem: Csaba-wtea Aá. 

Férfi és női k a b á t j á t és ruháit 
legszebbe* F e s t i és t i s z t í t j a 

kelmefestő 
*s vény tisz-
tító Üzem. 


