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Guglielmeíti Anna Mária 
hangversenye 

Harma d---/r tért most vissza Szegedre 
G u g l i e l m e t t i Anna Mária, a kristályosan 
csengő hang szépségkirálynője — és harmadszor 
virult ki ez az ezüstősfényü, májusi melegségü 
hang a maga kincses szépségében. A varázs meg-
lepetése tűnni és tompulni szokott a visszatérő 
találkozásokon, mégis Guglielmetti meglepő vará-
Ssa ma is uj volt szépségében és az el"« találko-
zás intenzitásával hatott. Hangjának szépsége ki-
vételes, olykor szinte eszményi a legfelső regisz-
terek fényességében. Előadása meggyőző és tiszta 
értékű művészet, technikai készsége szinte észre-
vétlen és állandóan fejlődő. Kristályosan zengő 
crescendói, bársonyos melegségü legatoi, csilin-
gelve osengő stacoatoi királynői helyet jelölnek ki 
számára a legszebb hangok udvarában. Fortéi 
felhőtlenül ragyognak aranyló magasságokban, 
mégis lehelletszerü pianissimoi jutnak el a leg-
v:sszhangzóbb mélységei;'g a dalok olaszos lírá-
jával. 

Kifejező készsége elmélyült az átérzésben, mi-
óta utoljára hallottuk és ez a mélység váltotta fel 
olykor sokszor megcsodált mosolygó kedélyét, játé-
kos kedvességft kedvét. Néhány francia dalban 
azonban a kedv és a kedély is a régi volt. Ezek 
a dalok csapongva most is csengenék, mint az a 
V e r a c i n i Pastorale, amelynek édes játékát 
most is meg kellett ismételnie. Haende l kanta-
tével kezdte gazdag, változatos műsorát és a si-
ker fokról-fokra nőtt a ráadások viharos ünne-
péig. A S c a r l a t t i és Busca-dalok sorában 
most is ott volt egy tizenötödikszázadbeli szerel-
mes francia dal, amelynek játékában itt marad 
Guc'ielmetti simogató művészete. Kitörő tapsok 
köszöntöttek Rossini, Cimarosa, Bellini és Mozart 
Don Jüan, valamint Figaro áriáját, majd a lel-
kesedés szárnyain megint fölhangzott az elmarad-
hatatlan Pillangó kisasszony és Mimi szárnyaló 
nagyáriája. A ráadások nagyszerű sorozatát Ve-
racini sugárzó játéka mellett egy felejthetetlenül 
fir.om dal fejezte be. amely oly integető volt, mint 
egy ellebbenő fátyol a szélben és oly nosztalgiá-
san szép, mint a tavaszi alkonyat: P l a i s i r 
d 'amour . . . Teljesen telt széksorokat érdemelt 
volna ez az este. A kíséretet dr. II e r z Ottó látta 
el stílusos alkalmazkodással, művészi ízléssel. 

(v. gy.) 

A színházi *roda hírei 
Ma este: Szabin nők elrablása. A Nemzeti Szin-

ház kitűnő felujitásu darabját mutatja be ma este 
a színház. A kacagtató, pompás háromfel vonásos 
bohózat főszerepeit Könyves Tóth Erzsi, Rásó 
Ma, Várhalmy Irén, Lázár Tihamér, Herceg Vil-

Meluzirca: pénteken este. A legnépszerűbb ma-
gyar operettkomponista, Zeikovitz Béla egy Sze-
geden ismeretlen pompás operettjét mutatja be 
csütörtökön este a színház. A Mel117,in,a kitűnő sze-
reposztásban és uj díszletekkel kerül színre. 

Vasárnap este: Szökött katona. Szigligeti Ede 
legszebb népszínműve Tolnay Andor venc!'̂ fellép-
tével. 

Hétfőn: Maroel Journet egyetlen szegedi ven-
dégfellépte a Toscában. A világ legnagyobb hős-
baritonjának szegedi vendégfellépte országos je-
lentőségű művészi esemény lesz. jegyek már vált-
hatók elővételben. Cavaradossi szerepét dr. Ocs-
kay Kornél játsza. 

A Színházbarátok Társaságának első előadása: 
Tnlnisr úriember. 

J l hiüaíalban 

állandóan fenyegeti 

fertőzés veszélye. 

Óvakodjék influ-

enzától és vegyen 
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Sport 
A Szeged FC szezonnyitó győzelme 

a kupa-elődöntőben 
A Szeged FC vasárnap a Vasas ellen ját-

szott kupamérkőzést és megerőltetés nélkül 
3:l-re győzött, bár a vendégcsapat a második 
félidőben egyenrangú ellenféllé küzdötte fel 
magát. A szünet utáni visszaesés annak tud-
ható be, hogy a szegedi csapat még nem ren-
delkezik kellő tréninggel és nem vette elég 
komolyan a jó kvalitásokkal rendelkező Vasast. 
Ha azonban azt vesszük tekintetbe, hogy a 
Szeged FC-nek ez volt az első mérkőzése, 
meg lehetünk játékával elégedve. 

A csapat egyes formációi még csiszolásra 
szorulnak, de remélhető, hogy a vasárnapi 
Ferencváros elleni mérkőzésre már egy ösz-
szeszokott és mindkét félidőben egyaránt küz-
deni tudó team lép a pályára. 

A Szeged FC első félidei nagy lendületében 
a Vasas jóformán alig jutott szóhoz. Lukács 
már a 4. percben vezetéshez juttatta csapa-
tát, majd a 22. percben Harmat, a 28. perc-
ben Kiss három gólos előnyt szerzett. A gólok 
után lefékezett a Szeged FC és a Vasasnak 
Bene szerzett gólt. A második félidő válto-
zatos játékában több gól nem esett. 

A Szeged FC-ben Riesz és Polyák játszott 
biztatóan. Az újonnan szerződtetett Kovács sok 
jó tulajdonságot árult el. Pálinkás hibátlanul 
védett, Grősz az első félidőben nagy lendü-
lettel dirigált. A csatársor a három gól után 
csak a mezőnyben játszott. 

Amatőreredmenyek 
8zAK-UTC 3« (1:0). Bíró: Faragó. A gólo-

kat Albert Kováos és Csernay lőtték. 

MTE—SzTK 8:2 (0:2). Biró: Pataki sTGÓllövők 
Tóth II. (2), illetve Krizsán (öngól), Wittmann és 
Heim I. 

HTVE—KEAC 4:8 (1:1). Hódmezővásárhely. 
Biró: Pálinkás. Beregszászi (2), Pálfy, Karácso-
nyi (öngól), illetve Herczeg, Jávor és Tóth III. 
(11-esből) lőtték a gólokat. 

Észak győzött 
a vidéki birkozóbafnokságban 
Vasárnap bonyolították le Szegeden a vidéki 

bajnoki birkózóversenyt. A verseny előtt a bir-
kózószövetség a városháza bizottsági termében 
kongresszust tartott, amelyen a MBSz-t Szieberth 
Imre társelnök és Hegedűs Béla főtitkár, a déli 
kerületet Villányi Ármin képviselte. A kultusz-
miniszter képviseletében Bárányi Tibor főispán, 
Szeged város hatósága részéről Tóth Béla fő-
jegyző jelent meg. A kongresszuson a vidéki bir-
kozósport problémáiról tárgyaltak. 

Délután a rókusi tornacsarnokban került sor a 
bajnokságok eldöntésére Nagyszerű küzdelmek 
után Észak 13 ponttal. Nyugat 13 és Dél 11 pont-
jával szemben — elhódította a déli kerülettől a 
„Győztesek Könyve" vándordijat. A verseny rész-
letes eredménye a következő: 

Légsúly: Szegfű (Ny), 2. Dékánv (D), 3- Klein 
(É). Pehelysúly: 1. Próka (Ny), 2. Jónás (É), 3. 
Futó (D). Könnyűsúly: 1. Fiiász (É), 2. Ozváry 
(Ny), 3. Benedikt (K). Kisközépsúly: 1. Srankó (É), 
2. Kurucz II. (D). Nagyközépsúly: 1. Ferenczy (K), 
£ Kripka (Ny), 3 Laszák (É), Kisnehézsnly: í. Ku-
rucz I. (D), 2. Tóth (Ny), 3. Palotás (K). Nehéz-
suly: 1. Kittka (E), 2. Kováos (D), 3. Vitális (Ny). 

Kupamérkőzések: Ferencváros—Kispest 8:1 
(2:0), Újpest—III. ker. 7:4 (3:1). 

Szeged ping-pong bajnoksága. Vasárnap le-
bonyolított ping-pong bajnokság részletes ered-
ményei; Csapatverseny: 1. KEAC ifj. (Stupka, 
Kratofil, Kovács I.), 2. Állami gimnázium 
(Dóczi II., Kovács, Börcsök), 3. Tanítóképző. 
Az egyéni versenyben: 1. Dóczi II., 2. Krato-
fil, 3. Kovács. Páros versenyben: 1. Kratofil— 
Rózsa, 2. Dóczi—Kovács I.. 3. Stupka—Gallé. 

A Rotter—Szollá« műkorcsolyázó pár Stock-
holmban visszahódította a műkorcsolyázó világ-
bajnokságot 

A tarázó ökölvívó válogatottak vasárnap Gö-

teborg csapata ellen 8:8 arányban döntetlenül 

mérkőztek. 

Schmidt Lajos, a Szeged FC betegszabadságon 

levő játékosa vasárnap Szegedre érkezett. 

Schmidtnek még utókurára van szüksége és ez-

ért 2 hétig Erdélybe megy pihenni. 

K ö z g a z d a s á g 

fl Szegedi 
Kereskedelmi és Iparbank 

közgyűlése 
A Szegedi Kereskedelmi és Iparbank vasár-

nap délelőtt 11 órakor tartotta évi rendes 
közgyűlését az intézet helyiségében. A közgyű-
lésen a beteg Kiss Károly távollétében dr. 
Biedl Samu igazgatósági ta£ elnökölt. Az ülés 
megnyitása után meleg szavakkal parentálta 
el Wagner Gusztávot, az intézetnek négy és 
fél évtizeden keresztül érdemekben gazdag mű-
ködése után elhunyt elnökét, akinek emlékét 
a közgyűlés jegyzőkönyvében megörökítették. 
A közgyűlés ezután Grosz Marcel vezérigaz-
gató előterjesztésére magáévá tette az igaz-
gatóság összes javaslatait, elfogadta az elő-
terjesztett mérleget és üzleti jelentést, vala-
mint a nyereségfelosztási javaslatot, mely sze-
rint a mérlegben kimutatott 34.898.80 pengő 
nyereség az ingatlanok javára eszközlendő 
5705.69 pengő leirás és 1200 pengő összegű 
jötékonycélu adományok levonása után uj 
számlára viendő át. 

Ezután a közgyűlés megválasztotta a bank 
igazgatósági tagjává dr. Mándy Lajost, a Ma-
gyar Altalános Hitelbank igazgatóját, a fel-
ügyelőbizottság tagjává SÜmakovics Bélát, a 
Magyar Altalános Hitelbank kecskeméti fiók-
intézetének főnökét. 

Az intézet a közgyűlés alkalmából a követ-
kező jótékonycélu adományok kifizetését ha-
tározta el: a siketnémák intézetének 75 pengő, 
a vakok intézetének 75 pengő, a Gyorsírók 
Egyesületének 25 pengő, a Zsófia gyermeksza-
natóriumnak 15 pengő, a Délvidéki OttVonnsk 
10 pengő, a Muzeumbarátok Egyesületének 25 
pengő, a Magyar Veres Kereszt Egyletnek 15 
pengő, a szegedi felsőkereskedelmi iskolai se-
gélyegyletnek 15 pengő, a Kisdedóvó és Jóté-
konynőegyletnek 25 pengő, a Szegedi Atlétikai 
Klubnak 35 pengő, a Szt. Vinoe egyesületnek 
15 pengő, a Katolikus Nővédőegyletnek 35 pen-
gő, a Szegedi Zsidó Nőegyletnek 35 pengő, 
a Református Nőegyletnek 20 pengő, az 
Evangélikus Nőegylelnek 20 pengő, a Szegedi 
Leányegyletnek 35 pengő, a Nyomorék gyer-
mekek országos otthonának 15 pengő, a TÉBE 
sportegyletnek 10 pengő, a Szt. József ott-
honnak 10 pengő, a városi felsőkereskedelmi 
iskola segélyegyletének 15 pengő, a Dugonics-
Társaságnak 20 pengő és a tanyai gyermekek 
felruházására 100 pengő. 

Közismert jóminöségü, száraz, rostált 

faszén 100 kg vételnél 10 P. 
házhoz szá l l i t va , mig a készlet tart. 
Viszont eladó'1,nak csomagolva Is legolcsóbb áron. 
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