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A Vasas—Bástya ligamérkőzés jegyei a D É L M A G Y A R O R S Z Á G 
jegyirodájában kaphatók. 

A lapkiliordók is elfogadnak apróhirde-
tést a Délmagvarország részére. Ára liz 
szóig 30 fillér, minden további szó 3 fil-
lér. Az apróhirdetés szövegével együtt az 
érte járó összegei is át kell adni a lap-
klhordóknak. 

— Szeged—Ipolyság. Március 10-től Szeged-
Saby (Ipolyság) között a távbeszélő forgalom meg-
nyilik. Egvszeri beszélgetés dija 3 pengő 50 fil-
lér. 

x Zöldborsópuree 1 doboz 40 fillér, Kocsisnál. 

— ötmillió korona helyeit — 111 pengő. Buda-
pestről jelentik: Ma délben egy falusi asszony 
ötmillió koronát hozott fel a fővárosba, hogy 
azt pengő-bankjegyekre váltsa be. Egy ur felaján-
lotta pártfogását, átvette a pénzt az asszonytól, 
amellyel egy üzletbe ment a Rákóczi-uton. Kijö-
vet átadott az asszonynak egy csomagol, amelyben 
állítólag bankjegyek voltak, majd sietve a villa-
mosra ugrott. Az asszony kibontotta a csomagol 
és abban kél darab 5 pengős bankjegyet és né-
hány köteg papirt talált. A nvomozást megindí-
tották. 

— Az anyák iskolá ja. Az Orsz. Stefánia Szövetség 
52. sz. anya- és csecsemővédő intézete f. hó 6-án dél-
után tartja »Anyák iskolája« cimen folytatólagos is-
meretterjesztő egészségügyi előadását a Csongrádi-
sugáruti elemi népiskolában 3 órai kezdettel. Az 
előadást az intézel vezető főorvosa, dr. Imre Mi-
hály tartja »A csecsemő betegségeiről . Utána 
Koniárnik István főiskolai tanár fog beszédet mon-
dani. Az előadás díjtalan. Az érdeklődő szülőket 
tisztelettel ezúton meghívja a szövetség. 

x A Singer-varrófény — bármely varrógépre 
utólag felszerelhető — praklikus és kíméli a sze-
met! Kérje annak gyakorlati bemutatását. Singer 
varrógép fióküzlet Szeged, Iíárász-ucca 1. sz. 1 

— Szenes Béla megirla a »Nem nősülök« negye-
dik felvonását. A Vígszínház nagysikerű darab-
jának 50-ik előadása alkalmából közli a Színházi 
Elet uj száma a »Nem nősülök negyedik felvo-
nását. Varsányi Irén, Gaál Franciska és Rajnai 
Gábor pompás fotográfiákban játszák végig a 
Színházi Életben ezt az uj felvonást. 

\ Zonibori luró, Kocsisnál. 002 

Mateói i j í r e l c . 
Az épiilö városi bérpalota homlokzatkiképzése 

az eredeti tervek szerint túlságosan diszes és cifra. ] 
Az építési vállalkozóval kötött szerződés értelmé-
ben jogában áll a városnak más homlokzatkikép-
zést rendelni és ennek alapján a polgármester 
felhívta l'app József építési vállalkozót, hogy az 
eredeti tervtől eltérően, nemes vakolatú homlok-
zatkiképzésre adjon be tervel. A vállalkozó a 
tervet benyújtotta, költségvetést azonban nem mel-
lékelt hozzá és igy még nem tudható, hogy ez a 
módosítás mennyivel teszi olcsóbbá az építkezési. 
A benyújtott tervet az e célra már régebben ki-
küldött bizottság fogja felülbírálni. 

Az állalvásárlér körülkerítését tudvalevőleg már 
régebben elrendelte a miniszter, ennek megfelelően 
a tanács utasította a mérnöki hivatalt, hogy a vas-
betonkorlátokkal és oszlopokkal való körülkerítésre 
készítsen tervet és költségelőirányzatot. A mérnöki 
hivatal számítása szerint a körülkerítés 17.000 pen-
gőbe kerülne és a tanács ugy határozott, hogy 
feliralban tudatja a földmivelésügyi miniszterrel, 
hogy a város jelenlegi anyagi helyzete nem engedi 
meg ezeknek a munkálatoknak az elvégzését. 

Az országgyűlési képviselőválasztók összeírását 
elvégezték a kiküldött összeíró biztosok és beter-
jesztették költségszámláikat, melyek végösszege 
3170 pengő 011 fillért lesz ki. A választók össze-
írása tehát kereken negyvenmillió koronába ke-
rült. A miniszteri rendelet szerint a napidijakat a 
városnak kell előlegeznie a belügyi tárca terhére. 

A makói Slelánia Szövetség részére 742 pengő 
segélyt folyósított a képviselőtestület, mely össze-
get negyedéves részletekben fogják kifizetni. 
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Sport 
Szendrö —a Bástya uj hátvédje. 

Tegnap még az volt a helyzet, hogy a 

Bástya nem szerződtet Emmetiing helyére 

uj hátvédet. Pénteken azután a késő éjjeli 

órákban azt az értesítési kaptuk, hogy a 

Bástya vezetősége másképpen határozol! és 

pénteken este leszerződtette Szeneiről, aBAK-

nak hosszti időkön át voll reprezentatív hát-

védjét. Szendrő már a Vasasok elleni mér-

kőzésen bemutatkozik a szegedi közönségnek. 

Egy fiatal alléla halála. Oszlrowszky Jenő, a 
SzAK volt ifjúsági középtávfutó-atlétája pénteken 
hosszú szenvedés uh'rn elhunyt. A Zsezse néven is-
mert kedves, fiatal atlétát ezelőtt kél évvel súlyos 
kór támadta meg és bár az ősszel még fentjárt 
és reménykedell. hogy meggyógyul, összeroncsolt 
szervezete nem tudott megbirkózni a kórral. Oszl-
rowszkv Jenőt vasárnap délután 3 órakor teme-
tik. 

A MOATSz. déli kerületének ping-pong bajnok-
ságai a Szegedi Atlétikai Klub rendezésében a 
zsidó népiskola lornatermében március 5-én és 
6-án fél 7. illetőleg fél fi órai kezdettel kerülnek 
lebonyolításra. A versenyen. igen nivós küzdelmek-
re van kilátás, mert ugy a helybeli, mint a vidéki 
versenyzők teljes számban résztvesznek a baj-
nokságért folyó küzdelemben. A versenyzők az el-
inal! verseny óla hatalmas javuláson mentek ke-
resztül és igy a verseny eredményét szinte le-
helellen megjósolni. Az bizonyos, hogy az ösz-
szes bajnokságok, bár erős küzdelem után, Szege-
den fognak maradni. A versenyen férfi és női 
egyes, vegyes és férfi páros-számok szerepelnek. 
A győztes a k e r ü let b a j n o k a címéi nyeri és 
nagyezüst éremmel díjazzák. — A női egyesben 
az újdonsült KEAC krekkek között várható igen 
heves harc és bár jogos favorit Gál Magda, mégis 
Hay Arankával való küzdelme nem a Iegköny-
nyebb feladatnak látszik és a bajnok kettőjük kö-
zül kerül ki. A küzdelembe esetleg Tenner Lily 
is beleszól. A férfi páros-bajnokság alighanem 
a Zrinyi-KAC-hoz kerül a Grünbaum—Singer pár 
révén, megszoríthatja őket a Simon—Csányi KEAC 
pár, míg a Schweiger—Káldor duó a harmadik 
helyre pályázik. A vegyes páros révén ketlős baj-
nokságot akar nyerni a Gál—Csányi pár, ezt azon-
ban csak a Hay—Tarnay pár legyőzésével érhetik 
el. Vasárnap, tekintettel a jelentkezők nagy szá-
mára, csupán a férfi egyes bajnokság lejátszása 
szerepel programon. 

A KISOSz bajnokságok startja. A középiskolai 
futballbajnokság tavaszi fordulója ma kezdődik. 
Mindjárt az első sorsolásnál kél erős ellenfél, a 
reálgimnázium és a kereskedelmi iskola csapatai 
kerülnek szembe egymással. Favorit a reálgimná-
zium. A mérkőzés délután 3 órakor kezdődik a 
KEAC ujszegedi sporttelepén. 

A Vasasok csapata. A Vasasok teljes tudatában, 

nehéz vasárnapi mérkőzésüknek, a következő fel-

állításban szerepelnek Szegeden: Nyerges—Klein, 

Rottler Remmer, Purczeld, Kővágó Brunnecker, 

Takács, Ivanics, Szentmiklóssy, Hinnser. Ez a csa-

pa! az első pillantásra igen erősnek látszik és 

Takács beállítása is igazolja a Vasasok erős készü-

lődését. 

Matúra kontra Keresztes. A március 13-i Szeged 
birkózóbajnokságára Budapestről a legbiztatóbb 
hirek érkeznek Szegedre. Olyan gárda készülődik 
Szegedre, amilyen már hosszú évek óta nem járt 
Szegeden. A hires MAC-team (Tasnády, Ambrus, 
Keresztes, Papp), az MTK (két Fekete), MTE 
;Klínger, Györgyei, Kellner), az MTE Matúrával, 
bármilyen nemzetközi verseny díszére válna. Két-
ségkívül nagy vonzereje lesz a bajnokságnak a 
kilátásban lévő Matúra—Keresztes találkozás, a 
mely Budapesten is mindig szenzációszámba megy. 
Ez lesz áz első birkózóverseny Szegeden, amelyen 
az összes súlycsoportok győztesei tiszteletdíjai is 
kapnak. 

A vivóegyiet közgyűlése. A Szegedi Vívó Egye-
sület szombaton este hat órakor a klub helyiségé-
ben tartja évi rendes közgyűlését, majd este nyolc 
órakor bankettet tartanak. A bankettet Szvoboda 
Károly ügyvezető elnök tiszteletére rendezi az 1 

egyesület. 

Müvésszet^ 

fl szegedi városi s z í n h á z m ű s o r a : 
Szombaton: Offenbach. (Bérlet A. 9.) 
Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: Cha-

plin. 
Vasárnap este: Offenbach. (Bérlet B. 8.) 

Színházjegyet a Délmagyarország jegyirodá-
jában telefonon is lehel rendelni. A jegyeket kí-
vánatra házhoz küldjük. 

Relle Gabriella hangversenye. Az Operaház fia-
lal énekes gárdájának egyik legrokonszenvesebb 
lehetséges művésznője R e l l e Gabriella,' aki ária-
és dalesttel köszöntött be a Tisza-szálló nagyter-
mében, ahol szép számban megjelent a zeneked-
velő közönség. Rellét a szegediek megkedvelték 
a mull szezonban tartolt stílusos operaelőadások 
nagv sikereinek idején, várakozásokat fűztek te-
hát pénteki hangversenyéhez. A műsor kissé kon-
vencionálisan népszerű volt, különösen ami a da-
raboka! illeti, amelyek majdnem mind jó ráadás-
számok. Relle természetesen nagyon szépen éne-
kelle, sok temperamentummal, lobogó hévvel vette 
körül valamennyit és majdnem ezekkel a dalok-
kal arattá legnagyobb sikerét. De, mini művész-
nőnek, más ambíciói is lehetnek. W e b e r Bű-
vös vadászából, II a I é v y Zsídónőjéből, M a s-
c a g n i Parasztbecsüleléből és P u c c i n i Pillan-
gókisasszonyából énekelt áriákat. A középfekvé-
sekben bensőséges —, bársonyosan árnyalt orgá-
numa szép dallamvonalakkal mintázta meg az 
interpretált áriákat, de a magas fekvésekben oly-
kor kissé nyersen hatott hangja, az átmeneteknél 
azonban szinte óvatosan lépett fel a magasabb 
regiszterekbe, mindamellett összhatásában ha nem 
is lenyűgöző élményt, de maradandó érdeklődést 
és rokonszenvet hagvotl maga után. Lényegesen 
jobb lelt volna, ha a hangversenypódium bevált 
szabálya: a játék és póznélküli módszer mel-
leit kitartott volna. A színpadi játék heve igy 
sokszor elragadta. A közönség lelkesen ünnepelte 
Rellét és megtapsolta Á b r á n y i Emilt is. aki a 
művésznőt megértően és finoman kisérte zongo-
rán. I. v. 

Hubay Jenő hétfői díszhangversenyén Lu-
kács György volt miniszter tart ünnepi be-
szédei. Zongorán Kása György kísér, aki Mo-
zart egyik legszebb opusát is játsza. Jegyek 
2 pengőtől Harmóniánál. 

Don Kozák Kórus 9-én, szerdán este adja 
szegedi hangversenyét. .Műsoron a legszebb 
orosz dalok. Jegyek 2 pengőtől. Harmónia. 

a színházi iroda hirei. 
Offenbach. A szombati előadás keretében felcsen-

dülnek Offenbach mester bűbájos dallamai, a 
szebbnél-szebb áriák, az operettzenének legszebb 
virágai. A nagy zeneiró életepizódjait tárgyaló ope-
rett kerül felelevenítésre, amelynek nem csak ke-
relét, hanem értékes tartalmát adja a zene, Offen-
bach páratlan zenéjének örökszépségü muzsikája. 
Az Offenbach előadását vasárnap este megismét-
lik és az operett vezelőszerepeit Sz. Patkós Irma, 
Gaisler I.ola, Trillap Ilonka. Herczegné, Páger, 
Herczeg, Keleti, Varga, Oláh és Rónai adják. 

Chopin. Vasárnap délután az idei szezon egyik 
kedvelt énekes újdonságának, a Chopin-nek lesz 
élvezője a közönség. A világhíres zeneköltő leg-
szebb alkotásaival van telítve a nevével ékesített 
operett, amely a bemutató együttesével kerül 
szinre. - i 

Megs/.ünt a színházi kellékek kikölcsönzése. A 
színház vezetősége értesiti a közönséget, hogy a 
színház tulajdonát képező ruhák és egyéb kel-
lékek kikölcsönzését végkép beszüntették. 

V\akó r t. város hirdetményei 
Ma 0 r l. v»ro adoniva a aiol. 

1224—926" 

Árverési hirdetmény. 
A városi adóhivatal közhírré teszi, hogy 1927.' 

évi március hó 30-án, illetve április 8-án, 1594/1. 
házszám alatt, egy drb cséplőszekrény lesz el-
árverezve. 

Makó, 1927. március hó 4. 

m' 39 Városi adóhivatal. 


