Sport

Délmagyarorssság

Kölcsönkönyvtár

Domón M<k!6s nyerte a békéscsabai kard-, Rlchfer János a lőryersenyt
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A Csabai Atlétikai Klub vasárnap Békáscsabán
kerületi junior kard- és tőrversenyt rendezett, amelyen a szegedi vivők nagy sikerrel szerepeltek.
Mindkét versenyt szegedi vivők nyerték meg A
Lardversenv győztese 31 induló kőzüi Domán Mikló* lett, alii a döntőt erős küzdelem után kiváló
formában, 8 győzelemmel vereség nélkül küzdötte
végig A tőrverseny győztese a Honvédtiszti AC legutóbbi versenyén jól szerepelt Richter János lett.
Domán Miklós tőrben is jól szerepelt, itt negyedfc
lett, mig a hatodik helyet dr. Szabó Béla nyerte éL

és MUvésxet
Szimfonikus hangverseny

Az a nemes célú akdó, amelyet S h v o y Kálmán altábornagy kezdeményezett Szeged kulturális életinek fejlesztésére is zenei kultúrájának
továbbvitelére,
hétfőn este u j állomáshoz é r .
kezett. A szegedi zen kedvelók díszes, meghívott
közínség előtt az Ipartestület dísztermében szimfonikus hangversenyt adtak és e * a ilrtkórben
A SzAK közgyűlése
megrendezett zenekari koncert dokumentuma volt
A Szegedi Atlétikai Klub vasárnap délelőtt tar- annak, hogy a szimfonikus zene ápolása nélkül
totta meg tisztújító közgyűlését Bástyái Holttér nem lehet teljes Szeged kulturális élete. É r t i k * * ,
Tivadar elnöki megnyitójában megállapította, hogy népszerű program szolgálta a nemes célkitűzést
és a lelkes produkcióban külön elismerés illeti
s SzAK az elm ilt évben Jelentós eredménnyel
dolgozott. A szokásos jelentések felolvasása és a Beetbovm Es-dur zongoraversenyének művészi éa
felmentvények megsdása után megválasztották az u j maradandó értékű toln»ácadlását
' tisztikart és a vezetőséget. Az elnökségi tisztségek
Beethoven fenségesen monumentális zongoravernem kerültek választás alá, ezek a mandátumok senyét B á r á n y i János szólaltatta meg nagy
még nem jártak l e Egy uj alelnököt választottak
kedvvel és kitűnő diszpozícióban- Átgondolt, átWolf Endre személyében. A választás részletes ered- élt és mélyen átérzett játékában u j életet kaptak a
ménye a kővetkező:
legnagyobb német zeneköltő örök flmai; a zonira szá'nvalva vitte az előadás művészi magasIgazgatók: Bórcsók János, Bőze József, sporttára a zongoraverseny egyes tételeit Régen nem
mtéző Villányi Ármin, főtitkár Polgár József, titkár
ördög Imre, Hlavada József, főjegyző Vezér Erna, hallottuk Beethovent ennyire megértően éa a költő
jegyző Barna József, főpénztáros Martonosi József, szellemében. Bárányi János elgondolását mintapénztárosok Martonosi Antal, Ménesi Lajos, pálya- szerűen festette alá a gondosan összehangolt zenegondnok Vály E. Lajos, gazda Práger József, ház- kar F i c h t n e r Sándor vezénylete alatt Zonnagy Politzer Andor, mérnők Kövér Tibor, orvosok gora és zrn?!iar, művész és karnagy egyek voltak Beethoven lelkes és megértő szolgálatában.
dr. Kaufnvann Imre, dr. Kallós Károly, ügyészek
A közön .ég sokáig és őszintén tapsolta a művészi
dr. Burger Béla, dr. Engel Imre, dr. Szabó Béla
osztályvezetők: atlétika Vass Pál, h Gálffy Imre, produkciót, Baranylnak és Fichtnernek sokszor
birkózás Zemkó János, labdarúgás Prágay Ferenc, kellett megjelenni a lelkes terem előtt.
helyettesek Herczeg Sándor, Léb Mór, Schmődl
A konsert másik értékes teljesítménye K ő n i g
József, e e te Miiassin Gyu a tennisz Kárpáti Imre, Péter »Tréfás magyár suit«-je volt A kltflnl szeúszás Ne u ! a nder Gyula, Sza'av Károly, ökölvívás ged| komponista szellemes és fordulatos magyar
Spit • • Miksa. Igaz «'ó la ács: Ab a'wm Szilveszter, veretű zenekari művét jól érvényesült technikai
Austerweil Miksa, Bauer József, Csenld Lajos, Föl- készséggel interpretálta a zenekar, amely sokszor
•» des Zoltán, Goidgruber Árpád, dr. Grüner István, megcsillogta t u a magyar zenei motívumok forduHorváth Ferenc, Ivánkovits Ferenc, Jdháse István, latos csoportosítását. A dórgő tapsokkal fogadott
Ketting Lajos, Kocsis Ferenc, Kurucsev Sándor, produkció után Kőnlg Péternek is meg kellett JePollák Manó, Réti Béla, Röser Miklót dr. Röth lennie a pódiumon, akit kedvvel köszöntött a
Dezső, Schüt«r Vilmos, Szende Mihály, Szilber hallgatóság.
- V .
Dezső, dr. Tóth Imre, Taipay Mihály, Vass KáA programot R o s s i n i Teli Vilmos ouvertureroly, Varga Mihály, Varga Dezső.
je nvjtotta meg és a nagy romantikus u j színekben kelt életre Fichtner Sándor lendületes tónusában Az értékesen népszerű műsort Strauss taA Magyar prefikomblnált vasárnap 4.0-ra győzvaszi keringője zárta be, amelyben játékos csate le Alexan-lriáhan az ottani válogatottat
pozással, napfényes ragyogással szólalt meg a
A III. t e r FC • szombati vereség ufán va- zenekar bécsi kedve. Minden egyes szám után hansárnap ismét kikapott Belgrádban., Ezúttal a
gos tapsok köszöntötték a zenekart, amely rövid
Beogradski verte meg 4:0-ia.
idő alatt ls harmonikusan össze tudott forrni a
szimfonikus ZCUA szolgálatában és amely kollekOlaszország—Svájc l i Európa Kupa-mérkőzés
tív helytállással alá tudja ren lelni magát a költő
Nápolyban.
és a dirigens szellemének, akaratának. A tapsokA Szegedi Kereskedelmi Alkalmazottak Egyeból kijutott F i c h t n e r Sándornak is, ald minden
sületének ptng-pongesapata vasárnap 20:9 aránytudásával vállalkozott a zenekor vezetésére. A szimban megverte a HTVE csapatát
fonikus zene ápolása nélkül nem lehet teljes SzeVasárnap elmaradtak a sz?gedi trérmgmértő- ged kulturális élete. A hétfői hangverseny ujabb
zéaek. A dermesztő hideg miatt a vasárnapra ter- állomást jelen'ett abban a mozgalomban, amely
vezett pályatréning az összes pályákon elmaradt
helyes célkitűzéssel tovább akarja vinni a zeneA Szeged FC első tréningje elé mindenfelé nagy kari hin^versenykulturát. A további müvé'zl álvárakozással tekintettek, annál is inkább, mert a lomásokat szx 'esen és örömmel várja mindenki,
kedden megejtendő sorsolás szerint az első bajnoki aki híve és katoníja a fejlődésnek és haladásnak.
meccset valószínűleg március 6-án már le kell
ív. g r ;
játszani. Mivel az ujszegedi pályát megtisztították a
hótól, ha az idő megengedi, ugy kedden megtartják az első pályatréninget
A szfnházl Iroda hírei

E

Tanyai eiemftskelások a Tora szövetség olimpiai b w t a ' ó j á n A tornaszővetség február 21-én
rendezi meg a budapesti Városi Színházban
olimpiai bemutatóját. A szövetség e z alkalommal szerepelleti a szrgcdi tanyai
elemi
iskolák 30 fából álló csapatát, amely gyakorlatokat m u t a t be a budapesti közönségnek. A
bemutatót nagy érdeklődéssel v á r j á k .
arar.v^rmes szardínia

Csikósnál,
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Ügyfelem, Némethy Gyula átvette I.auricz Henrik,
tápéi kereskedő 'üszerüzletét. Felhívom esetleges
hitelezőit, hogy követeléseiket irodámban 8 napon
belül jelentsék be.

Dr.T UAdler
Dezső.
zo Lafot karul 37.

—

Ma: !»faya. Tizenötödször.
Szerdán Miya. Tizenbatodsaor.
Minlenhinek látni kell a szezon legragyogóbb,
leg zebb operettjét, a legnagyobb színházi szenzációt, a Mayái.
Fedák S á l , Kiss Ferenr. Dobos Annte, Lcsi^y
Kató éa Tímár Ife v; a lég játékai a sz gadi színházban.
Impozáns, nagy mü'oTa van ezen a héten a
sz.'ged színháznak. Csütörtökön és pénteken bemutatja a szinház Ibsen Henrik örökbecsű, gyönyörű müvét, a Peer Gyntet, Kiss Ferencnek, a
Nemzeti Szin'iAz kiváló művészének, a Dobos Ann'enak, a Szegeden már ismert kitűnő mü\é znőnek
vtn légfojléptével, akik a közelmiiltban a Nemzeti
Színházban vitték ujabb diadalra ezt a remekmüvet. A szegedi Peer G.vnt előadásokat a Nemzeti S in' áz uj beállilásu rendezésében készíti elő
Czobor Imre.
Szombaton és v f é m a p Fedák Sárit I á j a vendégül a > ginház. Mágnás Miskában és a Cigány-
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szerelemben, Pedák Sáli, a magyat szinjáUzTa
büszkesége ebben a két operettben érte « M
utóbbi napokban legnagyobb sikereit Budapesten
a most alkalma lesz utolérhetetlen művészetét meg.
csodálni a szegedi közönségnek is. Mellette a Mágnás Miskában Lés*ay Kató, a Cigányszeretanben
Tímár Ha lépnek fel vendégkánt ag előadásokon.
A vraiégjáléiM* mflsam a k i v á l t a i t
Csütörtök: Paer Gyai. Premkrbérlet
Péntek: Peer GyteL A. bériét
Szombat: Mágnás

Vksámap délután:
Vasárnap este: Ogánysgeretem.
,
A veadMáUkakra a sHahás arfraéfcettm Hl-

SZÍNLAP

Kedden este 8 érakor
- „,
Maya. Operett S felvonásban 13 képben. Wa Har
math Imre. Zenéjét szerzette Fényes Spbolcs.
Rended Remete Géza. Vezényli Beek Miklós. Személyek: Maya, táncosnő Kondor Ibolya, Barbara
Kiss Msnyi, Madelalne Barna* And, Charlte Lázár
Tihamér, Rudi Mlsoga László, Dlxie L. Fülöp
Sándor A gorilla Zilahy Pál, A kapitány Tunyoghy
Péter Bambó, zenebohóc Vágó Arthur, Merimorauz Marinkovics Sebő, Rendőrtiszt Sass Imre,
Msitre d*botel Rónai Imre, Varieté Igazgató Csonka Antal. Luis főplnoár Burányi László, Lakáj
Magyaríts Ussló, öltöztetőnő Magyaríts Flóra, L
légionista Kovács Ernő, II. légionista Glaaz K.
Az utolsó Verebéfy-Mny. Ábrahám Pál S felvonásos ^erettJe. Főszereplők: Pallay Manci, Kiss Manyi, Barna And. Ajtay K. Andor, Mlsoga László,
Székelyhldy Adrién, Vágó Arthur, Herseg Vilmos, Tnmx>ghy Réter. L. Fűlóp Sándor, K. Nagy.'
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*in'«inr MWto** vécr««MM aa 1SSL M LX. te. DL S-a értainií
ncn -rennel klzhfrré teazi tapp a aatadl ktr. láráahinHát 1930
'»l 74819 r .
következtében dr. HL N«rr Béla S>wtl
ál'al képviselt Jn'lut Hindiehba céa i«váia MSS
éa iáml'Ual ereiéi® 1932 évi lanuár hó 134a MaaaalaaN* t UtlV't««l »*or'h«(M. nOén la- éa fetBIfntlall é» 4M1 petifftra becaÍK
• nvrtkfjA
a. m.: házi bttinrok. r n « , l>4«ntal 3
•ámp. rádtS. o"éd 8 kredenc nAnvefak. fettménvek, vlr*fillvéinr,
rlAaxnbMxekrtnr 'flMJrrei atb. nrtiváim árverétaa tiadH-Mk. Az
ánwét az dláhh üKcaeveteit foglal utók tavára ia el rendel letik.
«m»nnylben kdvelelétSk n«« frna áll.
Éren 6«ryert«ek a «ze«edl ktr. láránMrteát véxatMtolytáaZBS
J t"^. tflkekdve'eté*. etntk 1931. évi szept. bó l i aiptáM) tárt J P(4ttlék kamatai ét eddi. Satzcen (O-Oé
Nrdtlaf m^r r — - -lehr.

•léndljojoz qiy mertervz«ae<
„tl'J^'^Mwpéwfceel lüwk ada'ní
atflktá« eM<én a bacsáron aW is
n
KattSaaied. iiB2 évi Nmir M 30. aaptáa.
r . Mb kfe.

