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színház, művészet. 
Színházi műsor: 

-SZOMBAT: Kramer Teréz vendégföMép-
tével Denevér, operett. B-érl-etszün-et. 

VASÁRNAP délután: Katonadolog, ope 
rett, 

énekelte, szerencsés napja volt, úgyszintén 
nagy tapsot aratott Békefi is néhány gondo-
san előadott áriájával. Csak a kórusok vol-
tak még mindig igen gyöngék. A színház 
teljesen megtelt és gyakran adott kifejezést 
tetszésének, mely leginkább a kiváló vendég 
művészetének szólt. 

V Krammer Teréz 
Ünnepi hangulatot sugárzott pénteken 

este a nézőtér, mely A trubadúr előadásá-
nak keretében V. Krammer Teréz asszony 
pompás ének-művészetében gyönyörködhe-
tett. A budapesti és bécsi operák közönsé-
gének nemrég még dédelgetett kedvence, ki 
legutóbb a Népopera Parsifal-előadásain kel-
tett méltó feltűnést, Leonóra szerepét éne-
kelte el s szereplésével olyan teljességihez 
juttatta a Verdi-operát, amilyenben régen 
nem hallottunk ezen a szinpad-on. 

A művésznő sikerekben gazdag színpa-
di múltra tekinthet vissza s hangja -ma még 
teljes fényében ragyog. Csak énekmüvészete 
az, ami hangjának finom csillogásánál is 
jobban leköti a figyelmet; énekmüvészete, a 
melynek nyugodt előkelősége, disztingvált 
és hatáskereséstől ment stílusa előadását 
klasszikus szépséggé varázsolja. A közön-
ség a legteljesebb elismeréssel fogadta 
Krammer Teréz vendégjátékát, őt magát 
igen sokszor a lámpák elé hivta és nyílt szi-
rten is megtapsolta. Legnagyobb hatása volt 
a negyedik felvonásban, melynek énekszá-
mait kitűnő tetszés-nyilvánítás kisérte. 

Az opera pén'teki előadása a jobbak kö-
zé tartozott. Radó Annának, aki Azucenát 
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* Flchtner Sándor jubileuma. Rend-
kívül érdekes banigv-ersenyeist -lesz (Szegeden 
március 21-én. Fichtner Sándor karmestert, 
a. kitűnő zeneszerzőt ünneplik és minden jel 
szerint egész Szeged zeneértő társadalma ott 
lesz a Tisza-szállóban rendezendő hangverse-
nyen, melynek műsorát most állitják össze, 
nagy gonddal. 
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KÖZIGAZGATÁS 
Befejezték a februári közgyűlést 
— Fölállítják a paprikatermelő telepet. — 
Fölirát a házadómentesség kiterjesztése ér-

dekében. — 

(Saját tudósítónktól.) Pénteken délután 
négy órakor ötödször folytatták a februári 
közgyűlést, amelynek a legérdekesebb pont-
ja ezúttal a rendőrségi államsegély felosz-
tásának a kérdése volt. (A közgyűlésnek er-
ről a részéről külön cikkben számolunk be.) 
Ezután a tárgysorozat hátralevő ügyeit in-
tézték el. Hozzájárult a közgyűlés a papri-
katermelő telep városi támogatással való 
fölállításához tésl elhatározta, hogy a Iház-
adómentesség kiterjesztését ifölirat utján ké-
ri a pénzügyminisztertől. Részletes tudósí-
tásunk itt következik: 

A közgyűlésen Bokor Pál helyettes pol-
gármester elnökölt. Jegyzők Taschler Endre 
főjegyző és Rack Lipót aljegyző. A mult ülés 
jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesítése 
után a közgyűlés áttér a napirend -folytató-
lagos tárgyalására. 

Sándor Kálmán borkereskedő köztér-
használati engedély iránt beadott kérelmét 
-illetve fölebbezését a közgyűlés elutasította. 

Utcarendezés miatt névszerinti szavazás-
sal elrendelte a közgy-ülés az alsótiszaparti 
24—25 számn telekből 18 négyszögöl megvá-
sárlását. 

A szeged vidéki paprikatermelés körül 
tapasztalt -bajok orvoslása érdekében Lázár 
György űr. polgármester tárgyalásokat foly-
tatott a földmi-velésiigyi miniszterrel. En-nefk 
eredményeként a miniszter leiratot intézett 
a városhoz, amelyben hajlandónak nyilatko-
zik -arra, hogy -Szegeden papriíkapalánta ne-
velő és kisér-leti telepet létesítsen az esetben, 
ha -a város -a miniszter föltételeit elfogadja. 
Először is a (Szabadkai-ut mellett négy és fél 
hold terület díjmentes átengedését kéri a te-
lep céljaira mindaddig, amig a miniszter a 
telepet fenntar t ja ; építenie Ibeil továbbá a 
városnak a telepen egy munkásházat, egy 
istállót és egy kocsiszint, A telep fö'lépitésé-
vel és fönntartásával járó kiadásokat a mi-
niszter fogja fedezni. A tanács j-avasl-ata az, 
hogy a közgyűlés a miniszter -kívánta befek-
tetésekhez járuljon hozzá. Dobay Gyula dr. 
felszólalása után igy határoztak. 

Gaál lEndre dr. a röszkeiek kérelmét ter-
jesztette elő, hogy a város a röszkei templom-
hoz adjon papot is. A tanács megállapo-
dott az alsóvárosi franciskánusokkal, hogy 
vasár- és ünnepnapbkon egy káplán végzi az 
egyházi funkciókat, h-a a káplántartás dijait 
a város fizeti. A közgy-ülés hozzájárult a ta-
nács ilyen értelmű javaslatához, 

A házak adómentességének meghosszab-
bításáról Koczor János tanácsos referált. A 
tanács javaslata az volt, irjon föl a közgyű-
lés -a pénzügyminiszterhez, Ihogy a tizenöt-
éves adómentességet biztosítson azoknak a 
háztulajdonosoknak -is, akik ezt külön nem 
kérték. iA -közgyűlés igy határozott. 

Mintáin a tárgysorozatot letárgyalták, az 
elnök az ülést berekesztette s ezzel a februári 
közgyűlés véget ért. 

S P O R T . 
Folyó hó 8-i'kán, vasárnap délután 

3 órakor a Budapesti Atlétikai 
Klub kombinált csapata és a Sze-
gedi Atlétikai Klub 1. csapata mér-

kőznek a SzAK ujszegedi sportte-

lepén. — Előzőleg délután 1 óra-

ikor ,a Szabadkai Sport Egylet— 

Szegedi MTK bajnoki mérkőzése. \ 

o Vasárnapi mérkőzések. Igen élénk az 
érdeklődés a BAK—SzAK mérkőzés iránt. A 

1 SzAK csapata tegnap lelkiismeretes trénin-
get tartott, hogy méltó ellenfele -legyen a 
BAK-nak. Miután egyenlő ellenfelek küz-
delméről van szó, az eredményt előre meg-
jósolni nem igen lehet. Ha a SzAK 'teljes 
csapata játszhat, akkor mi a SzAK győzel-
mét várjuk. — Igen erős küzdelem várható'a 
Szabadkai Sport—Szegedi MTK bajnoki ta-
lálkozásán is. Előbbi mérkőzést Steinhübel 
Zoltán szövetségi bíró vezeti. 

o A SzAK pályáját teljesen rendbehozatta, 
feltöltette ós osatomáztatott ugy, hogy re-
mélhetőleg az idén nem lesz kitéve az 
viszontagságainak. 

§ Agyonlőtte a feleségét. A szegedi 
törvényszék lesjküdlíibirősága m-a tárgyalta 
Turi Sándor 35 éves csongrádi muzsikus 
biinügyét, aki tavaly -november 16-án egy 
korcsmában tartott táncmulatság alkalmával 
agyonlőtte a feleségét. Turi állandóan része-
geskedett és az asszonyt folyton pénzért 
zsarolta. A gyilkosság éjszakáján is azzal 
állított be a korcsmába, ahol felesége egvik 
rokonával a táncmulatságon részt vett. Ek-
kor is pénzt -kért a feles-égétől és amikor a 
felesége kérését megtagadta, előrántotta a 
revolverét és kétszer rálőtt. A golyók a£ 
asszony szivébe hatoltak és azonnal haláf 
okoztak. Az esküdtbíróság ma délután Turm 
aki ittasságával védekezett, tiz évi fegyház-
ra i tél t-e. 

Délmagyarország 
előfizetési ára Szegeden* 

egy évre . . . 24.— kor. 
félévre . . . 1 2 . - „ 
negyedévre . . 6.— * 
egyhónapra . 2 . -

r%ásra kitűnően használható a vetődi 
tel rsesi ismerhető, az eredeti fogakat ^ Z 
yótolják. Készítek továWá arany 
fcwdtotí arany hidakat jutányos árak 
'fséékkk 12 óra alatt lesznek tóeiégfcro. ** 

miiyea javítást 4 óra alatt késeitek. 
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