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* A Belvárosi Szinház vendégjátéka. Ma este a 
budapesti Belvárosi Szinház illusztris művészekből állá 
vendéggárdája Paul Géraldy ,Ha akarnám* cimü víg-
játékát mutatja be. A főszerepüket ezutta^ is Simonyi 
Máríá, Tihanyi Juci. Nagy Margit, Táray Fetenc, 
Bérczy Ernő, Somló István jitszák. 

* A ma délutánra hirdetett .Silvló kapitány" elő-
adása közbejött technikai akadályok miatt elmarad. 

* Alexandra. A szezon eddigi legnagyobb kassza-
slágere fcélségenkivül Martos-Szirmay operettujdon-
síga, az .Alexandra" volt, amit mi sem bizonyít fénye-
sebben, mint az, hogy alig három hét alatt ef.en a 
bélen már a tizennegyedik előadását éri meg. Az 
„Alexandra" ezen a héten péntek este és vasárnap dél-
után kerfil szinre. Mindkét alkalommal a vezetőszere-
peket továbbra is rvolbay Ildikó, Gábor Mara, Fenyves, 
Szentiványi, Sugár, Herczeg, Bilicsi, Falus éB Rogoz 
játszák, hihetőleg ismét zsúfolt házak mellett. 

* Bőregér. A színház operett-társulata és opera-
együttese közösen készülődik Strauss Jinos világhírű 
remekmüvének, a .Bftregér"-nek szombat esti fölujitá-
sára. Rozalinda szerepét ez alkalommal Szász Eüith, 
a szobalányt pedig Kolbay Iidikó fogja énekelni, akinek 
ez a szerepe egyike a legsikerültebb alakításainak. A 
többi főszerepeket Zitta Emma, Sugár, Bilicsi, Kertész, 
Fenyves, Arany és Herczeg Vilmos játszák. 

* Bőregér szombaton és vasárnap este a Városi 
Színházban. 

* Szombaton délntán ifjúsági előadás: Farsangi 
lakodalom. A bemutató nagyszerű szereposztásában 
ifjúsági előadásul mutatja be szombaton délután a 
színtársulat Poldini Ede magyaros témájú remekmű-
vét, melynek csak nemrégiben volt Bécsbea a be-
mutatója. 

* A jövő színházi hét szenzációja: A királyné 
rózsája. Farkas Imre szenzációs sikerű opereltuj-
donsága. 

* Bérlethirdetés A színház igazgatósága ezúttal 
kéri föl mindazokat, akik a vasárnap kezdődő harma-
dik bérletet igénybe óhajtják venni, hogy megfelelő 
hely biztosítása végett a szinházi irodát (Telefon 690.) 
fölkeresni szíveskedjenek. 
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Sport 
A III. ker. TVE és MTK vízipóló csapatai-

nak tarája. A mult évben oly nagy eredményeket 
elért vízipóló csapatainknak már most megvan a 
nyári programjuk. Az óbudai csapat julius 20 tói 
31-ig Angolországban tizenegy mérkőzést, a Ho-
monnay-fivérek átlépésével megerősödött MTK pe-
dig Németországban hét mérkőzést Jog lejátszani. 

Az Európa-bajnokság résztvevői. A nyár fo-
lyamán Budapesten megrendezendő Európa-baj-
nokság hatalmas méretei már kezdenek kibonta-
kozni. Európa özszes nemzetei bejelentették rész-
vételüket. csak az angol szövetség határozata 
késett. Most foglalkozott az angol úszószövetség 
ezzel a kérdéssel és elhatározták, hogy hivatalosan 
nem vesznek részt a bajnokságban, ellenben a 
vízipóló csapatnak megengedték a szereptést. Min-
den megvolna már a nagy atrakció megrende-
zéséhez, csak a legfontosabb hiányzik hozzá, — 
az aszoda. A CsászátfQrdő átépitése késik, pedig 
jó lenne azt megkezdeni, ha idejére el akarnak vele 
készülni. 

Krausz sulyos beteg. Lapunk keddi száma 
már foglalkozott azzal a sulyos szerencsétlenséggel, 
amely a vasárnapi SzTK-Zrinyi mérkőzés utolsó 
perceiben történt. Ekkor történt ugyanis, hogy az 
SzTL Kalmár nevQ szélsője olyan szerencsétlenül 
ütközött össze a Zrinyi centerhalfjával, Krausszal. 
hogy Krausz még ma is mozdulatlanul fekszik 
ágyában. Olyan nagy fájdalmai vannak és a tér-
den akkora a daganat, hogy emiatt nem tudták 
még pontosan megállapítani, hogy tulajdonképen 
mi a baja. Kezelőorvosa a napokban valószínűleg 
gipszbe fogja tenni a lábát. A Zrinyi vezetősége 
büntető följelentést is tesz Kalmár ellen, noha a 
baleset teljesen szokatlan jelenség a sportszeren-
csétlenségek esetében. Kérdést intéztünk a Zrínyi-
hez, hogy mi az oka ennek az eljárásnak? Azt a 
választ kaptuk, hogy ők más egyletbeli játékossal 
szemben nem tennének hasonló lépéseke!, meg-
elégednének azzal, hogy csak a fegyelmi bizott-
ságnál jelentenék föl. Az SzTK játékosnál, Kalmár-
nál má3 az eset, mert az SzTK ugyanezt tette 
Krausszal az emlékezetes Adányi ügy alkalmával. 
Kraaszt a fegyelmi bizottság fölmentette, ennek 
dacára az SzTK nem kérte az eljárás megszünte-
tését Krausz ellen a büntető följelentés után. Igy 
sajnos most két ügy kerül a törvényszéken tár-
gyalásra, az egyikben Krausz vádlott, a másikban 
sértett less. 

Elhalasztották a SzAK-BEAC kupamérkő-
zést Március 25-én kellett volna lejátszani a 
SzAK—BEAC kupamérkőzést. Az intézőbizottság 
határozata értelmében eseti a napon játsza as 
egyetemi csapat a Törekvés elieni megsemmisített 
mérkőzést és igy május másodlkára lett a kupa-
mérkőzés elhalasztva. Március 25-re azonban 
máris gondoskodott ellenfélről a bajnokcsapat és 
ezen a napon a Kispesti AC al játszik barátságos 
mérkőzési. 

Sehner Ferenc szövetségi kapitány bejelen-
tette az MLSz elnökségének, hogy hivatali elfoglalt-
sága oly nagy, hogy tisztségét egyelőre nem tudja 
betölteni, kérte, hogy huzamosabb ideig szabad-
ságolják. Az elnökség ezt tudomásul vette és Síéin 
(Hapa) Sándort kérte föl a szövetségi kapitányi 
tisztség ideiglenes betöltésére. Hapa a kívánságnak 
eleget is tett és a március 28-iki Szeged—Békés-
csaba alosztályok válogatott mérkőzésére már ő 
állitja ös*7s a csapatot. 

A vasárnapi SzAK-UTC meccs epilógusa. 
Kohautek biró által kiáliitolt játékosok ügyében 
szerda esle döntött a fölebbezési bizottság. Me-
gyerit (SzAK) megdorgálták, mig Laput, Lantos 
Ill-t (UTC) és Simókát (SzAK) fölmentették. 

Lelkem mélyén 
drága jó férjem 

megrendülve jelentem, hogy 

m a y f e r e n c 
folyó hó 16-án Budapesten elhunyt. 

Végtisztességét fáradatlan munkássága helyén, a 
Kölcsey ucca 9. szám alatti helyiségben adjuk meg 
folyó hó 18-ikán délután 3 órakor. 

Szeged, 1926 március hó 17. 

özv. May Ferencné Breitner Amália 

özv. Breitner Sámuelné May Gyula 

Lőw Rebeka özv. Tenner Ignácné May Hanna 
anyósa, testvérei. 

Breitner Rozália 

May Gyulánó Herzel Margit 
sógornői. 

A valuta- és devizaforgalom záróárfolyamai. Í3ÍB-
láki Angol iont 346450 -,448450, cseh korona 2110— 
2118, dinár 1252-1258, dollár 711Í0 -71450, 
francia frank 2164-2584, holland forint 28570— 
23718, Isi 299-333, léva 500-530, Ura 2859-
2884, márka 16988-17018, osztrák schilling 100.44 -
190.78, dán korona 18663-18710, wájd frank 13725— 
13775, belga Jrank 2884-2898 norvég korona 
15315-15395, avid korona 1S095-19155, tsagysl 
iloty 8400—8700. 

Daiadki Amsterdam 28560-28S60, Belgrád 1253-
; 258, Berlin 16968-17018, Bukarsst 296 -332, 
Örfijzizel 2881-2898, Kopsnöági 18660-18710, 
Oslé 15345-15395, London S46450-347450, Mi-
lánó 2854-2858, Newyork 7127Q-7147Ü, Pária 
2574-2563, Prága 2111-1118, 500-
530, Stockholm S3095-19155, Varsó 8430-8700, 
Wien 100.43—100.78, Zflrich 13715-13755. 

Zürichi tőzsde. Nviidtt Páris 18.65, Ihondoii 
3526.-, Newyork 819.75, Brüsszel 21.75. Milano 
S0.8550, Amsterdam 208.15, Berlin 123.65, WUm 
?.»073.2O, Sxéfia 3.75, Prága 15.3850, Varsó 59.50 
•izdansi $.6072.80, Bakarest 2.1950, Belgrád 9.1450. 

Zárlati Páris 18.63, London 2525.75, Newyork 
í l9'/„ Brüsszel 21.25, Milano 20.84, Amsterdam 
208.13, Berlin 123.70, Wien 0.0073.23, Izdlis 1.75, 
Wága 15,3850, Varsé 60.-. Bidapat Bal-
jrád 0.1459, Bukarest 2.1950. 

Terménytőzsde. Az irányzat lanyha, a forgalom 
csendes. 

Hivatalos árfolyamoki Buz* 76-os tiszavidéki 3705— 
3775, felsőtiszai 3725-3750, fehérmegyei 3700 -3725, 

itvidéki 3725-3750, egyéb dunántuli 3700-3725, 
—3-3825, felsOtisui 3775 -3ÍÍOO, 77-os tisBavidéki 3803-

fehérmegye! 3750-3775, pestvidéki 3775-3900, egyéb 
dunántuli 3750-3800, 78-as tiszavidéki 3825-3850, 
folsfitiszai 3800 -3825 fehérmegyei 3775-3300, pert-
vidéki 1800-3825, egyéb dunántuli 3775 -380), 79-m 
tisxavidéki 3950 -3875, felsőtiszai 3825-3850, fehér-
megyei 38QJ5—3825 pestvidéki 3825-3850, egyéb 
dunántuli 3800 -3825, rozs 2175—2225, takarmány-
fcrpa 2303 —2403, sörárpa 3000-3300, Mb 2450-2550, 
tengeri 1750-1775, köles 1850—1950, korpa 1650-1675, 
lucerna 2300—25(10, lóhere nagyarankamentes 2300— 
2:.00, lóhere nagyarankás 1900-2200. 

Az „ALFÖLD" Szegcdi Szalámi-
gyár Ttigazgatósága, felügyelő bizott-
sága és tisztviselői kara mély szomorú-
sággal jelent', hogy 

May Ferenc nr, 
a vállalat egyik megalapítója és igaz-
gatóságának tagja elhunyt. 

Tudását és gazdag tapasztalatait, 
amelyeket mindsnkor készséggel állí-
tott a vállalat szolgála'ába, fájdalommal 
fogjuk ezentúl nélkülözni. 

Emlékét hálás kegyelettel 
megőrizzük 1 

Szeged, 1926. évi március hó 16 á i . 

Csipkék, szalagok 
és az összes rövidáruk 
utolérhetetlenül o l c s ón 
B o c k e r F e r e n c 

rövidárusnál, Károlyi ucca 3. szám. (Megnyilik 20-án.) Nhi75 

A Patzauer Miksa-cég és tisztviselői mélységes 

gyásszal jelentik, hogy a cég társfőnöke 

MAY FERENC ur 
folyó hó 16-án Budapesten elhunyt. 

Hatalmas munkaerővel, évtizedes tapasztalással, 

kereskedői tisztességgel folytatta a cég alapitójának 

munkáját. 

Végtisztességét a cég helyiségeiben, Kölcsey 

ucca 9. szám alatt, folyó hó 18-án délután 3 órakor 

adjuk meg. 

Szeged, 1926 március 17. 


