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A Délmagyarország kölcsönkönyvtárában megvan Wedekind, Schaw, Schntízler, 
Jack London, Courths-Mahler valamennyi magyarul megjelent munkája. 

* Ma délntan Ifjúsági előadás: A szerelem éa a 
halál játéka- Romáin Roiland világhírű történelmi 
drámája ma délután 3 órai kezdettel ifjúsági előadásul 
kerül szinre. A vezetőszerepeket a bemutató szerep-
osztása szerint Kaszab, Baróthy, Gonda, Ladomerszky, 
Feleki, Herczeg, Harsányi és Falus játszás. Az értékes 
előadás előtt Juhász Gyula fog tartam bevezető előadást 

* A madarast. A békeidők egyik legkedvesebb té-
májú és leggyönyörűbb muzsikáju klasszikus operettje 
.A madarász", a tegnap esti felujitás alkalmával ma-
gával ragadta a közönséget. A régi szép, most már 
közkinccsé vált melódiákat szűnni nem akaró tapsaival 

Írtalmazta a hálás közönség. A főszereplők közül 

rillap Ilonka, Szász Bdith, Várhalmy Irén, Egved 
Lenke, Fenyves, Szenti irányi, Herczeg, Bilicsi éa Ra-
goz játéktudásuk legjavát nyújtották. A zenekart a to-
vábbi előadásokon is Andor Zsigmond színigazgató 
vezényli. 

* A madarász szombat és vasárnap este van műsoron. 

* Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: Eey 
éj V e l e n c é b e n . Strauss János világhírű vigoperája, 
melynek összes eddigi előadásain zsúfolt nézőtér 
gyönyörködött, vasárnap délután mérsékelt helyárakkal 
kerül szinre. 

* A hid. Herczeg Ferenc csodálatosan szép remek-
műve megérdemelt minden érdeklődést, miért a szín-
ház vezetősége hosszú ideig műsorán akarja tartani. 
Most hétfőn kerül harmadszor szinre és egészen bi-
zonyosan ismét nagy sikere lesz. 

* A jövő színházi hét két szenzációs bemutatója : 
.Miénk az éjszaka" és .Alexandra". 

FRACK INGEK 
gallérok, kézelők, nyakkendők stb. 

nagy raktára 

PollákTestvéreknftl 
Csekonics ucca és Széchenyi tér. 176 

Havi 5-6 millió koronát 
lakarit meg, ha könyvelését, levelezését, mérleg készí-

tését, a felértékelést a 433 

Könyvelési és Adófigyl Vállalattal végezteti. 
Havidíj 1QO.OCO koronától. Vaspálya u. 5. Telefon 689-

• MISTINQUETTE, a világhírű francia táncosnő * 

I Bon jour Páris| 
^ szines nagy revü film főszereplője. £ 

P r i o c í t o m
 a t hölgyközönséget hogy 

t n e S I I B i n B u d a p e s t r ő l egy 
e l s ő r e n d ű mamae l l t szerződletten, ez-
által O z l e t e m b e n a l e g s z e b b , 

l e g f i n o m a b b munkák, a legdivato-

sabb kalapok készülnek. Alakításokat feltűnő 

szépen készítve, jutányos árért vállalok. 440 

Kiváló tisztelettel ()ZV. IRICZ DEZSÖHÉ . 

J £3ev ásárfásaináf részesítse \ 

J efónySert a 01)é[magyar- J 

ország Hirdetőit. 

Régi biztosító társaság gyakorlott és kezdő 

üzletszerző tisztviselőket 
alkalmaz. 431 

Ajánlatokat „Postafiók 21" sz. alatt kérünk. 

Minden vasár- és ünnepnap a 

HÁGIBAN 
szimfonikus 

concert hangverseny 
művészek által délelőtt 11-től fél 2 óráig. 
Rendes napi árak. Szabad bemenet. 

Gottwald Rezső 
Ml 5 vendéglős. 

B á l i é s e s k ü v ő i 

meghívókat 
ízléses kivitelben készít a 

Déimagyarország Hírlap- és Nyomdavállalat Rt. 
Petőfi Sándor sugárut 1. Telefon 16-34. 

Sport 
A Magyar Atlétikai Szövetség Dsikerületi 

I a l é i ő bizottsága folyó hó 18 án tartott ülésén 
hozott határozatával a jelölőbizottság jelenlése 
alapján a következő hivatalos jelöléseket ejtette 
meg : Élnék: Koós Kámán . (Egyleten kivűl.) 
Alélnék: Kéry József SzTK, Baatr Zoltán 
SzAK. E lőadó: Dr. Erdély Árpád. (Egyleten 
kivül.) Pénztáros: Bérczy József, SzVSE. 
Ellenőr: Szabó Rezső, SzMTE. Iatézőbizott-
sági rendes tagok: Dr. Vinczy Károly és Tö-
rök Béla KEAC, Rengey Béla SzMTE, ifj. 
Ottovay Károlv és Bali Pál SzAK, Tétéri 
Tajtby Zoltán SzTE, dr. Dely Ferenc és vitéz 
Kókay László SzTK, dr. Balogb László SzVSE, 
dr. Kallós Károly ZSE. Póttagok: Battl Elemér 
SzVSE, VI éz Ernő (egyleten klvQl). Herzsenyák 
Mihály KEAC, Szabó Dezső HTVE és Wirtb 
István SzMTE. A MASz Délkerületi közgyűlés 
f i lyó hó 28 án délelőtt fél 10 órakor a Sze-
gedi Vivó Egyletben tartaük meg. 

S i A K - S z T K , Z r í n y i - K A C bajnoki mér-
kőzések és a birkozóversenyre jegyek elővétben 
a Déimagyarország jegyirodájában kaphatók. 
(Dugonics tér 11.) 

A SzAK ping-pong versenye. Hirt adtunk már 
arról, hogy vasarnap kezdődött a SzAK ping pong 
versenye. A versenyt egész héten folytatták és 
folytatni fogják még a jövő héten is, mert igen 
nehéz négy asztalon olyan versenyt lebonyolítani, 
ahol píldául csak a csapatversenyben öt csapat 
indul. Eddig még egy verseny sem fejeződött be, 
de nincs kizárva, hogy esetleg lemondásokkal 
hamarosan véget ér az egész verseny. 

Bonyodalmak a vasárnapi birkozóverseny 
körül. A SzAK birkozóversenye iránt ugy Buda-
pesten, mint vidéken hatalmas érdeklődés nyilvánul 
meg. A nevezések egyik részét a MBOSz hez, a 
másik részét közvetlenül a SzAK hoz küldték be 
és ezzel kezdődtek meg a bonyodalmak. A SzAK-
hos befutott Kaposvárról Fehér, Gjrőrfi, Privalcsek, 
Miskolcról Ganz, Fillax, Gábor és Makóról tizenkét 
ne/ezés, többek között a Budapesten szereplő 
Győri nevezése. A beérkezett nevezéseket a SzAK 
indulóinak névsorával együtt még 14 én felkflldték 
a MBOSz-nek, miután a nevezés határideje február 
15. volt. Közben megérkezett Budapestre öt vidéki 
és hat budapesti versenyző nevezése. A Sport-
hírlap csütörtöki számában foglalkozott ezzel a 
kérdessel és azt Írja, hogy a SzAK lekésett neve-
zéseivel és hogy a versenyen nem indulhatnak 
emiatt a SzAK birkózói. Ezzel szemben Szegedről 
egy nappal a határiáő előtt felküláték a nevezé-
seket és igy joguk van az indulóknak résztvenni 
a versenyen. Az ügy pikantériája az, hogy a Buda-
pestre küldött nevezéseket állítólag 16 án leküldték 
Szegedre, de az eddig még nem érkezett meg. 
Igy valószínűleg a pesti és vidéki birkózók ma-
gukkal hozzák nevezéseiket. 

A Szombathelyi AK kettős veresége. A két-
hónapos túrája alatt szép eredményeket elért SzAK 
utolsó két mérkőzésén vereséget szenvedett. Előbb 
a portugál bajnok, a Sporting verte meg 5 : 2 re, 
majd a san-sebastiani Real Sociedad győzte le 
8 : 3 arányban. 

Hirek a SzAK ból. A hónapok óla beteglistán 
levő Horváth II. László csapata keddi tréningjén 
résztvet', lábrándulása azonban kiujult és igy ismét 
sokáig nem játszhat. — Ábrahám, aki a bajnok-
csapatban tavaly néhány alkalommal a centerhalf 
posztját töltötte be, ismét tréningbe állott. — 
Simóka kiadatása megérkezett és a vasárnapi 
SzAK—SzTK mérkőzése i már játszik. Ugyanezen 
a mérkőzésen foglalja el régi helyét a S/AK csatár-
sorában Martonossy. balösszekötő is. A régi rep-
rezentatív szélső, Ördög szintén tréningbe állott 
és kiváló formában van. 

Hadtió 
KOVATVEZrrOi SZÖLLÖS KÁROLT. 

A nagyobb leadóállomások 
mai műsora. 

Február 20, szombat. 
(A városáé* utáni számi 

Rádiókészülék és alkatrész legolcsóbb 
Szöllósnél, Széchenyi tér 8. 

Budapest 546. (2 kw.) Délelőtt 9.30, délután 12.33 és 
3 órakor: Hirek. 4.30 órakor: Szórakoztató zene. 6 
érakor: Felvinczi dr. Takács Zoltán: .A kengyel utja 
keletről nyugatra" cimü előadásának felolvasása német 
nyelven. Este 8.30 órakor: Hangverseny. (Székely Mi-
hály a m. Idr. Operaház tigja, Revere Gyula hárfa-
művész, M. Havas Gyöngyike operaénekesnő. 10—12 
óráig: Tánczene. 

Bécs 530 és *90. (5.6 kw.) Délután 4.15 órakor: 
Hangverseny. Este 8 órakor: Gilbert: .Dorina és a 
véletlen*, operett 3 fe.vonásban. 10 órakor: Vig 
esti zene. 

Berlin 535. (10 kw.) és 576. (4.5 kw; Délután 4 -
5.30 óráig: Hangverseny. Este 8 órakor: Donizetti: 
.Lucia di Lammermoor", opera 3felv. 10.30—12 óráig: 
Tánczene. 

Boroszló 438. <1-5 kw.) Délután 1.45-2.45 óráig: 
Rádiózenekar. 5-6 óráig: A rádiózenekar Lehár.dél-
utánja. Este 8 15 órakor: Szimfónikus hangverseny. 

Majna-Frankfurt 470. ( .5 kw.) Délután 4.15-5.45 
óráig: Hangverseny este. Este 8.1S—9.15 órakor: Hang-
verseny. 9.15—10.15 óráig: A rádiózenekar tréfás hang-
versenye. 10.30—12 óráig: A berlini tánczene köz-
vetítése. 

Tiszta és erős a vétel Philips-csővel t 
Vezérképviselet Szöllősnél. 

Hamburg 392.5. (13 és 10 kw.) Délután 4.15 órakor: 
Népszerű hangverseny. 5 órakor: .Klingklang und Sing-
sang'. Egy vidám óra. Este 8 órakor: Hétvégi bál. 

Königsberg 463. (1+1 kw.) Délután 4.15—6 óráig: 
Hangverseny. Este 8.10 órakor: Szavaló-est. 9.3 a—11 
óráig: A rádiózenekar esti hangversenye. 

Königswusterhausen 1300. (18 kw.) Este 8.30—12 
óráig: A berlini műsor közvetítése. 

Upcse 452. (1.5 kw.) Délután 4-5.30 óráig: Rádió-
zenekar. Este 8.15 órakor: Hangverseny. 10—1 óráig: 
Tánczene. 

München 485. (15 kw.) Délután 4.33 órakor: Rádió-
zenekar és rádiókar, hegedű. Este 7 órakor: Glück: 
.Orpheus és Eurydike", opera 3 felv. (közvetítés). 

Stuttgart 446. (1.5 kw.) Délután 'órakor: Gramo-
foazene. 4.30 órakor: Jazz-band Este 8 órakor: Ka-
marazene-est. 9.30 órakor: Rádiószínpad. 

Állandó akkumulátortöltés dinamóval 
Szöllősnél 

Bern 3i5. ( i kw.) Este 8.12 óráig: Közvetités a 
Schaazliálarcosbálból. 

Zürich 515. (t.5 kw.) Délután 6.15 órakor: Harmo-
nika-koncert. Este 8.15 órakor: Hangverseny. 

Milano 320. (1.5 kw.) Este 9-11 óráig: Lsoncavallo: 
.Bajazzók". 

Róma 425. (2.5 kw.) Este 8.41 órakor: Ének- és 
zenekar-hangverseny. 10.33 órakor: Egy félóra köny-
nyü zene. 

Prága 368. (5 kw.) Este 8 órakor: Operett közve-
tités a Weinberger operettszínházból. 9 órakor: Mo-
dern tánco.<. 

Toutouse 411. (1.5 kw.) Este 10 órakor: A .La 
Dépéche da Toulouse" folyóirat hangversenye, utána a 
rádiJzenekar hangversenye és tánczeni. 

Daventry 1600. (2*> kw.) Délután 6 órakor: Koncert. 
Este 8.25 órakor: Edwjrd Isaak Beethoven müveiből 
játszik. 9 órakor: szórakoztató műsor. 10 órakor: A 
londoni Victoria-szálloda hangversenyének közvetítése. 
11.30 órakor: A londoni Savoy-hotel tánczenéje. 12— 
2 óráig: Rádiók vartett. 1 

Antennaszerelés, rádiókészülékek javitása, 
kapcsolási vázlatok Szöllősnél, Szeged, 

Széchenyi tér 8. 

Okvetlenül nézze meg a 

{Bort jour 
nagy revüt a Belvárosi Moziban, 

Részletfizetésre 
szállítok kárpitosmunkákat 

BALOG SÁNDOR;4 

Kossuth Lajos sugárut 
T e l e f e n 0 6 5 . 

6 

Menyasszony! alán-
f i ó k u l zománcedény és kony-
U H A U l hafelszerelési kiraka-
tom kiváló gazdag választékát 
becses figyelmébe ajánlom. — 
Szántó Sózeef zománc háj a, bel-
városi huscsarnok mellett 8 

Az üli lepanoM 
tUalvei raktára8 

Körös! Géza üvigezési válla-
lata Mérej u. & Tel. 9-57. 

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjak. hogy a leghűségesebb feleség, 
forrón szeretett anya, drága jó nagymama és rokon 

Vörös Józsefné szül. Péter Mária 
f. hó 18. d. e. 73 éves korában hosszas szenvedés után az Úrban elhuayt. 

Soha nem szűnő hegyelettel gyászoljuk: Mhi44 

Vörös József férje. Ferenc, Lajos, Sándor, József, László, Mária 
és Károly gyermekei Vörös Lajosné szül. Gáspár Júlia, Vörös Sán-
dorné szül. Horváth Rozál, Vörös Lászlóné szüi. Schvartz Etel 

menyei, Tibike, Klárika, Lacika és Józsika unokái. 
Drága halottunkat f. hó 20-án délután 3 órakor Csuka ucca 33. 

sz a. gyászházban fogjuk beszenteitetni a róm. kat. szertartás szerint s 
a Dugonics-temetőben helyezzük örök nyugalomra. 

Engesztelő szent mise áldozat f. hó 2Q-in d. e. '0 órakor a felső-
városi Minorita-templomban. Áldás hamvaira 1 


