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vezte a verset és az előadást is. Miksa Ilona 
énekszámait Kerner Jenő kisérte zongorán. 
Unghvári Andor érdekkel várt zongorajáté-
ka elmaradt, helyette a Szenkál-fivérek sze-
repeltek. 

* Meghosszabbítják a szinházi szezont. 
A várossal kötött szerződés értelmében a szín-
társulat junius végéig köteles a .színházban 
előadásokat tartani. Az utóbbi napokban fel-
merült terv szerint a szezont valószínűleg 
meghosszabbítják, mert a társulat szünidei 
alapja vajmi csekély. A társulat minden va-
lószínűség szerint júliusban is folytatja az 
előadások sorozatát. Felmerült az a terv is, 
hogy júliusban a temesvári társulat Szege-
den, míg a szegedi társulat Temesvárott ját-
szik, majd az is szóba került, ihogy a ' temes-
vári társulat jön át jiriius hónapban és hogy 
a színházban előadásokat, tarthasson, 15,000 
koronát fizet a szegedi színtársulat tartalék-
alapja javára. Egyik tervet sem fogadták el 
a szegedi társulat tagjai, akik közül többen 
amellett foglalnak állást, hogy a szegedi szín-
társulat. tartson juliusban is előadásokat. Hi-
hető, hogy a közönség támogatni (fogja a 
színtársulat törekvését és nem fogja meg-
vonni eddigi hajlandóságát a színtársulattól, 
ha az jó műsor keretében jó előadásokat fog 
produkálni. i 

* A művészeti szabadiskola kibővítése. 
Unghvári Andor zongoraművész, a Fodor-
iskola akadémiai osztályainak tanára ós Bél-
lé Ferenc hegedűművész tanár vezetése alatt 
junius 2-án magasabb kiképző tanfolyam 
kezdődik haladottabb növendékek részére. 
Tájékozódni és iratkozni lehet a szabad isko-
lában folyó hó 30-án ós 31 én délután 5—6 
óráig. A vezetőség. 
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Áldozócsütörtökön d. u. 5 órakor a SzTK. 
sporttelepén 

SzTE.--SzT!K. 
Előzőleg az I. b. csapatok játéka és tornászok. 

Csütörtökön, folyó hó 29-én d. u. 5 órakor 
SzMTE—NyTK 

mérkőzés a SzAK ujszegedi sporttelep ?n. 
Előzőleg az I. B. csapatok mérkőznek. 

Buffet! Buffet! 

A SzTK sport telepén csütörtökön dél-
után a pályatulajdonos egyesület küzd a 

Fájdalomtól megtörten és lesujtottan 
jelentem ugy magam, mint gyermekeim 
Magduska, Laci és kis Jucika ne-
vében hőn szeretett férjem, 

Marinkovics Rezső 
honvédszázados 

elhunytát. 
Temetése 28-án d. u. fél 4-kor lesz 

a belvárosi temető halottas házábót. 

SzTE csapata ellen. IA délután 5 órakor kez-
dődő főmérkőzés előtt az I. b. csapatok mecs-
cselnek, a fő és előmórkőzós között pedig 
athlétikai versenyszámokat láthat a közön-
ség. A íomérkőzés félidejét a SzTK-tornászok 
bemutató szereplése tölti ki. Délelőtt 10 óra-
bor a Szegedi Testnevelő Iskola—{SzTK 1. 
csapata mérkőznek. 

Szegedi Munkás TE—Nyomdászok TK. 
Érdekes mérkőzés színhelye lesz csütörtökön 
délután a SzAK ujszegedi sporttelepe. A két 
szimpatikus munkásosapat fog egymással 
mérkőzni és tekintve, hogy a legutóbbi talál-
kozás óta mindkét csapat erősen fejlődött, a 
mérkőzés kimenetele téliesen nyilt. Mindkét 
csapat fair és szép játékát ismeri már a sze-
gedi sportközönség, ugy, hogy a mérkőzésen 
bizonyára nagy számban megjelenő közönség 
nivós játéknak lehet majd szemtanuja. — A 
mérkőzés délután 5 órakor kezdődik. Előző-
leg az I. b. csapatok mérkőznek. 
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HETI MOSOR: 
URÁNIA MŰSORA: 

Szerdán és csütörtökön „Az álarcosbál" Verdi operája 
után dráma 4 felvonásban a főszerepben Góth 
Anni és Olt Arisztid és „A tévedések vígjátéka" 
tréfa 2 részben, a főszerepben Lia Ley. 

Péntektől-vasárnapig': „Júdás" dráma 4 részben, a 
főszerepben Törzs Jenő. 

VASS-MOZi MŰSORA: 
Csütörtökön: „Az apacs király" detektív dráma 4 felv. 

és „A hazaszeretet" hazafias dráma 3 felvonásban. 
Péntektől-vasárnapig „A szerelem szava" társadalmi 

dráma 4 felvonásban a főszerepben Henny Portén. 

* Az álarcosbál. Meglepetés számba fog 
menni az Uránia szerdai és csütörtöki műso-
ra, amelyet Verdi közismert operája után 
a kitűnő Asztra-gyár készített. A főszerepek-
ben Góth Anni, Olt Arisztid, Dán Norbert és 
Fiáth Róbert művészi alakítást produkál-
nak. 

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: 
PÁSZTOR JÓZSEF. 

Fehér zománc bútorok legjobban 
és legolcsóbban beszerezhetők 

BÚTOR OTTHON 
247 

Széchenyi-tér 7. (Csongrádi palota.) 
Üzleti telefon 439. Gyári telefon 1344 

Lézinger Ödön 
Szeged, Kárász-utca 8. (Lindenfeld cukorkaüzlet ud-
varában). Jóvitások szakszerűen eszközöltetnek. 247 

Margit-utca 28. sz., ajánl mindennemű 
nyelv- és zeneismerettel biró tanerőket, 
melynek elintézését őszintén vállalja 

169 Havas Jenőné. 

UaiilÉl 
Horváth Sándor Szegedi 
Telefon 16—21. Boldogasszony-sugárut 3. sz. 

U Ü Z Ü fogmüteraie 

Szsgad, Mikszáth K|lm|n-utca és 
' 236 Valéria-tér sarok (Bokor-ház). 

Árverési hirdetmény. 
A kincstár tulajdonát képező felső tisza-

parti szeszgyár telkén levő utász faanyag 
nyilvános szóbeli árverés utján eladatik. ' 

Az árverés folyó hó 30-án (pénteken) d. e. 
9 órakor fog a helyszínen megtartatni. 

Az egyes választékokon belül azok egyes 
részíéteire is külön.külön tehető ajánlat. 

Egyenlő ajánlat i árak mellett a helyi 
iparosok előnyben részesülnek. 

Az anyagok a megvételtől számított hat 
napon belül elszállitandók, addig is a vevő 
veszélyére a katonaság által őriztetnek. 

Az anyagok a helyszínén megtekinthe-
tők. 

A vételár készpénzben, a helyszínre ki-
rendelt katonai bíróságnak lefizetendő. 

Kerületi parancsnokság. 
• ' 1 1 1 " -

Árverési hirdetmény. 
A kincstár tulajdonát képező, a szegedi 

Boszorkány szigeten levő utászgyakorlótéren 
íekvő 70 (iHetven) drb. nagy, 4 águ horgony 
•kb. 8 (Nyolc) vagon ha jó vas lánc, továbbá a 
téli kikötőben fekvő 2 (Kettő) drb. fenyőfa 
és 2 (Kettő) drb. tölgyfa hajó és egy ottani 
vasuszály hajóban lévő 60 lóerős fél stabil 
gőzgép, egy dinamó, 2 (Kettő) elektro motor 
és az ott lévő villamos sodrony vezeték a vas-
uszály nélkül s végül a Római-körűt 1. szám 
alatt lévő 4 barak zárt írásbéli versenytárgya-
lás ut ján eladásra kerül. 

Ajánlatok folyó évi junius hó 6-án reggel 
8 óráig a „Szegedi katonai építési osztály"-
hoz, Szentháromság-utca 5. szám I. emelet 
nyújtandók be. Versenytárgyalás ugyanezen 
nap délelőtt 9 órakor fog az épitési osztály-
nál megtartatni. 

A bizottságnak joga van az ajánlatok 
közül szabadon választani, vagy azok közül 
egyiket sem elfogadni. 

Eredménytelenség esetén szóbeli verseny-
tárgyalás, esetleg u j Írásbeli versenytárgya-
lás tartatik. 

Az anyagok a helyszínen megtekinthetők. 
A vételár a versenytárgyaláskor kész-

pénzben, a kirendelt katonai bizottságnak f i - , 
zetendő. 

Kerületi parancsnokság. 

Derce kapható min-
den mennyi-

ségben könyv nélkül 
Bokor János fiai cégnél 
Valéria-tér. 243 Telefon 3-19. 

Ferenczfi Lilly 
női divatterme Sándor -u tca 10. felső-
város megnyí lt, hol e szakmabeli munkák 

elvállaltatnak. 281 

íavitását és átalakítását jCV,|UAM 
futányos árban elvállalja ' K I l C l "Ilt lO, 
Vidra-utca 3. s zám. 832 Te ' e fon915. 

fipretilrcl etések. 
_ : _ _ a _ 

„Erdélyi" jeligére levél van a kiadóban. 

ércfényeiö, mázoló és festő 
ipartelep SZEGED, Londoni-
körűt 14. sz. Teslefon 527. 

A mázoló munkákat csakis valódi tiszta lenolaj kencéből készült olajfestékkel készítem. 

Elvállalok e szakmába vágó mindennemű fa- és vas-
butorok, portálok, üzletberendezések és épületek fes-
tését, mázolását és zománcfényezését a legmodernebb 
és a legjobb kivitelben, a legmesszebbmenő felelősség 
mellett. ' , 273 
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