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DÉLMAGYARORSZÁG 1927 március 20. 

M u z s i k u s embernek általában nincsenek ilyen 
szempontjai. Szegeden azonban a zsenge muzsi-
kushajtás kis négylevelüjc nem érezte kötelessé-
gének, a dolgozók hajlékát felkeresni és terjesz-
teni a legnagyobb zenei t e r e m t ő alkotását. Pe-
dig Beethoven évében Beethoveni muzsikusnak 
csak adni szabad, de elvenni nem. 

Beethoven IX. szimfónia 27-én délelőtt 11 
a moziban. Megismétlése 28-án délután 5 
órakor ugyanott. 

Telinányl -Dnlinányi Beethoven szonátaest 
április 7. Mozi, 9 óra. 

Beethovrn-kainarazeneesl április 18. Jegyek 
fenli hangversenyekre Harmóniánál . 

Fráter Lóránt magyar dalestje IV. 5. 

A színházi iroda hirei. 
Fraszkita. A szezon elején nagy tetszéssel ta-

lálkozott Lehár operettjének, a Fraszkitának be-
mutatása. A szépzenéjü operett, amely a külföldi 
énekes színházainak állandó müsordarabja, kedden, 
a sikert aratott együttessel, újra szinrekerül. 

Te csak pipálj Ladányi. A magyar drámai új-
donságok közül ebben a szezonban Csathó Kál-
mán uj színjátéka, a Te csak pipálj Ladányi 
hozta meg a Nemzeti Színháznak a teljes és osz-
tatlan sikerl. A magyar élei hü mását nyújtó vi-
dám sziöpadi mü, állandóan táblás házak előtt 
kerül szinre a Nemzeti Színházban, amelynek mű-
sorát a Te csak pipálj Ladányi dominálja. Az 
újdonság a szegcdi előadással a vidéken is meg-
kezdi hóditó körútját és remélhető, hogy a da-
rab, tiszta értékei révén itt is megfogja a közön-
ségei. A szerdai bemutatóra lelkes ambícióval ké-
szül a színház és a főszerepeket Párlos Klári, 
Uti Giza, Kaszab Anna, Egyed Lenke, Bardóc 
Rózsi, Újházi Nusí, Herczeg, Főidényi,. Hagy-
mássy, Rónai és Szilágyi személyesitik. 
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INGYEN 
KAPJA 

elsejéig a 

D É L M Q G Y Q R O R S Z D G O I , 
ha á p r i l i s hóra most 

előfizet 

Meghívó. 
A Szegedi Cement árugyár rt. 1927. évi mér-

legmegállapitó rendes közgyűlését f. évi áp-
rilis hó 3-ikán délelőtt 11 órakor tartja meg 
saját irodahelyiségében és arra a t. részvé-
nyeseket ezúton is meghívja az igazgatóság. 

Az alapszabályok 10. §-a: »A közgyűlésen csak 
azon részvényesek birnak szavazati joggal, akik 
a részvényeiket legalább három nappal a köz-
gyűlés elölt a társulat pénztáránál, vagy más, a 
közgyűlési hirdetményben megjelölt helyen letétbe 
helyezték«. 

Tárgysorozat: 1. 2 jegyzőkönyvhítelesilő kije-
lölése, 2. az 1926. évi december hó 31-én lezárt 
mérleg és iizleteredmény-számla tekintetében ha-
tározathozatal, 3. az igazgatóság részére, 4. a fel-
ügyelőbizottság részére megadandó felmentvény 
tárgyában határozathozatal, 5. netáni índitványok, 
melyek a közgyűlés előtt az alapszabályok sze-
rint Írásban nyújtandók be. Az igazgatóság. 

Mérlegszámla: Tartozik; Pénztárnak: P. 4015. 
Adósoknak P. 3422.33. Aruknak: P. 10.428.40. Be-
rendezéseknek P. 9057.50. Összesen: P. 26.923.23-, 
Eredményszámla: Tartozik: Berendezésnek P. 
476.71. Kamatnak P. 1413.06. Forgalmi adónak P. 
122.16. Tiszti fizetésnek 2016 pengő. — 
Munkadíjnak 2t77 pengő 93 fillér. Költségnek P. 
1235.70. Mérlegnek P. 500.72. összesen P. 7942.28. 
Kövelel: Mérlegtől P. 276.21. Jutaléktól P. 12. 
Árutól P. 7654.07. összesen P. 7942.28. Szeged 
1926. évi december hó 31-ikén. Igazgatóság. Fel-
űgyelőbizottság. 832 

A K i n i z s i — B á s t y a futballmérközés jegyei 
a Délmagyarország jegyirodájában kaphatók. 
« M M M M M M M M ^ ^ 

Sport 
A Zrinyi-KAC az egyetemiek felett aratott győzelmével 

a bajnoki tabella élére került. 
A Báslya döntelleni ért el Szombathelyen. — A harcképtelen Váradi kapus miatt 
könnyű győzelmet arathatott az SzTK. — A makói MTK szép győzelme a bajnok-
jelölt Vasutas ellen. — Mezei csapatbajnok a Vasutas, egyéni bajnok Jójárt (SzAK). 

Bástya—Sabária 2:2 (1:1). 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
négy hét előtti bajnoki mérkőzés után sike-
rült a Bástyának a szombathelyiek előtt „a 
véletlen csorbát kiköszörülni". A Sabária első 
félidőbeli fölényes játékát a Bástya a máso-
dikban ellensúlyozta. A csapatban jól funk-
cionált a védelem, a halfsor és a csatársor 
balszárnya. Az első gólt Mészáros lőtte 
11-esből, melyet Babitz kiegyenlítő gólja kö-
vetett. A második félidő góljait Szladovits, 
illetőleg Weber lőtte 11-esből. 

MTK—Vasutas 3:1 (1:0). 

Az amatőrbajnokság papírforma szerinti 
aspiránsa a SzVSE vasárnap váratlan vere-
ségei szenvedett Makón a Jóképességü MTK-
lói. Az MTK győzelme teljesen nyílttá telte a 
bajnokságot, amelyben most a Zrinyi-KAC 
került az élre. A makóiak megérdemelték 
győzelmüket, lelkesen támadtak, okosan vé-* 
dekeztek Kár, hogy a mérkőzésen igen sok 
fault eselt, de a makóiak győzniakarása mind-
két ellenfelet a legnagyobb erőkifejtésre ösz-
tönözte és igy az erős játék el sem volt ke-
rülhető. Pataki biró erélyes kézzel teremlett 
rendet a pályán és igy a súlyosabb baj nél-
kül meg lehetett úszni a meccset. Szopory 
két gólt lőlt, Návay egyel, amelyeket a Vas-
ulas csak Faragó 11-esével ludott viszonozni. 

SzTK—SzAK 3:0 (3:0). 

A gólarány a SzAK súlyos vereségének ki-
fejezője, azonban a piros-feketék nem érde-
melték meg ezt a vereséget Nem pedig 
azért, mert Váradi sérülése után az első léi-
időben már nem egyenlő erejű ellenfelek 
állottak egymással szemben, a második fél-
időben pedig a SzAK abszolút fölénybe ke-
rülve, technikailag is felülkerekedelf. Ha egy 
csapat elveszti a kapusát, ez természetszerű-
leg maga után vonja az egész együttes össze-
omlását, hiszen nem kell semmi más, mint 
hogy belerúgjanak a labdába és az védő 
nélkül máris hálót ér. Igy volt most is. Két 
csatárt is hátra küldtek a kapba, persze nem 
ért semmit. A gólok megestek. A II ik fél-
időben azután Váradi sinbetelt kézzel vissza-
tért a pályára és sportszeretetének, klub-
hűségének a legfényesebb tanújelét szolgál-
tatva, egy kézzel védte ki a kapura menő 
összes lövéseket. A közönség melegen tap-
solta a nagyszerű kapust és j ó volna, ha a 
DLSz is valamilyen formában tudomást venne 
Váradi hősi sportolásáról. Néhány percnyi 
játék után csakhamar a SzAK óriási fölénybe 
kerül, de a tehetetlen csatársor nerr. tud 
gólt lőni. 

A mérkőzés realitásához igy természetesen 
sok szó fér. Az SzTK góljait Ifkovich lőlte és 
a győztes csapat legjobb emberei Fixmer és 
Kakuszi vollak. A SzAK-ban a már emiitett 
Váradi emelkedett ki. — Dr. Hegyi Márton 
bíráskodott. 

Zrinyi-KAC—KEAC 3:1 (0:0). 
Érzékeny vereséget szenvedett az egye-

temiek tizenegye a bajnokságra szisztematiku-
san törekvő Zrinyi-KAC-tól. A mérkőzés — 
a góloktól eltekintve — nem tartozott a szeb-
bek közé Kiváló része a Zrinyi-KAC-nak a 
közvetlen védelem, továbbá a kvalitásos half-
sor. Annál szétesőbb a csatársor, amely kellő 
irányítást nélkülözve, elvétve feleit meg a 
követelményeknek. Azonban két Zrinyi-gól 
igen szép akcióból született és Wilner tizen-
egyese is védhetetlenül került a hálóba. Az 
egyetemi csapaton sok a javítani való. A 

védelemben egyedül Debreczeni, akire min-
den körülmények közölt biztosan lehet épí-
teni. A halfsor és csatársor hibáit lehet és 
kell is korrigálni, ha sikeresebben akar a 
a KEAC szerepelni. Schmutzler, Wilner és 
Réti nevéhez fűződik a gólszerzés dicsőséger 

a KEAC szép gólját Fehér lőtte. Kilünő biró 
volt Orosz Lajos. 

IJTC-MAK 3:1 (2:0). 

Nem sok az irnivaló a sokszor durva, él-
vezhetetlen mérkőzésről, amelyet inkább a 
MAK-nak kellett volna megnyerni, de legalább 
is döntetlent feltétlenül megérdemelt volna, 
mert a játék nagy részében is ő támadott és 
Selypes, Szirovica, Hegybeli góljaival győzött 
a makói Markovics egy gólja ellenében. Biró 
Kandiba. 

Meglepetések a mezei bajnokságban. 

A senior csapatbajnokságot nagy meglepe-
tésre elveszlelle a favorit Szak csapata, 
amelynek oka tréning hiányában lelhető fel. 
Részletes eredmény: 

A senior bajnokságot 

a végig vezető Jójárt (SzAK) nyerle 23:46.8 
idővel. 2 Katona SzVSE 23:50.2, 3. Miskol-
czy SzVSE 24:24. 

Csapatbajnokságban 1 SzVSE (2x3x6x7x11) 
= 29 pont. 2 SzAK (1x8x9x10x17) = 45 
pont. 3. MTE (4x5x12x26x28) = 75 pont. 4. 
SzTK (16x20x21x24x25)-= 106 pont. 5. Felső-
városi Levente 143 pont. 

Ifjúsági bajnokság. 

Bajnok Popovich SzVSE 9 :52 . 2. Bódi 
SzVSE 9 : 5 5 3. Kralovách Felsőipar 10:02 . 

Csapatbajnokságban 1. MTE (4x8x9x11x12) 
= 44 pont. 2. SzVSE (1x2x7x14x23) = 47 
pont 3. Felsővárosi LE 6x10x13x19x20) = 
68 pont. 4 Felsőipar (3x15x16x17x21) = 72 
pont. 

Vivóakadémia. 
Vasárnap délelőtt rendezte Armentano Ede 

a SzVE termében vivóakadémiáját, amely a 
siker teljes jegyében zajlott le. Különösen 
Armentano gyermektanitványai dolgoztak rend-
kívül tetszetősen a planseon és ragadták 
nagy tapsra az előkelő közönséget. 

Egyéb eredmények. 

Ferencváros —Újpest 2:1. Ferencvárostól 
a bajnokság most már elvitathatatlan. 

Hungária— Vbsas 5 : 2 . Feltűnő a kék-
fehérek nagy gólarányu győzelme. 

Budapest — Szabadka 4:0, Budapest — 
Belgrád revánsmeccs 3: 5. 

Nemzetkőzi mérkőzés az ujszegedi 
sporttelepen. Pénteken délután vendégül 

látja a Bástya a Kinizsit, amelynek ujabb be-

mutatkozását érdeklődéssel várják. Erős küz-

delemre van kilátás. Jegyek elővételben a 

Délmagyarország jegyirodájában. 

Costümök, köpenyek, uccai és gyer-
mekruhák Í z l é sesen k é s z ü l n e k 

női és gyermekruha divalterem 
Szegeden, Kelemen u. (Ho-Ho cipőQzlettel szemben.) 


