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Szakorvosok ajánlják torokgyulladás, 
meghűlés, valamint a spanyolnátha 
elleni védekezésül. 

A Panflavin-paszlillák minden fe r -
1 Sző betegség ellen oly egészen 
sajátos hatást váltanak ki, mely semmi-
féle más szerrel nem érhető el. 

A valódi Panflavin-pasztillák a fenti 
eredeti csomagolásban minden gyó-
gyszertárban kaphatók. f 

Müvészzet ̂  
II szegedi városi színház miisora : 

Péntektől—hétfőig: Csókról-csókra. 
Vasárnap délután: Repülj Fecském. 

Színházjegyet a Délmagyarország jegyirodá-
jában telefonon b lehet rendelni. A Jegyeket kí-
vánatra házhoz küldjük. 

& színházi iroda hírei. 
Csókról-csókra. Az a siker, ami a fővárosban 

kisérte Yvain operettjét, párjára talált az itteni 
előadásban. A vidám, jókedvű és sablontól men-
tes librettó, a pompás, melodikus zene egyaránt 
tetszett a közönségnek, amely nemcsak a táuc-
számokat tapsolta és ujráztatta, hanem az ének-
számokat is, amelyek közül különösen a Kérlek 
ássan kezdetű kupié, az Ispiláng-kettős, az Öreg-
lány dala, a Jobb ma egy pengő kezdetű duett, 
a Mexikói éj cimü sanzon, a disztér száz septett, 
a házmesternő kupié és a jazzband-del kisért 
hawai betétdal nyerte meg a tetszését. A Csókról-
csókra pénteken harmadszor kerül szinre. 

Bakoss Károly a »aga, Károly 'is és a rokon 
tág mvében fajdalomtól megtörten tudatja, 
hogy a legjobb lelet ég, anya é; tokon 

BAKOSS KÁROLYNÉ 
szül. PAPP ANNA 

fotvó bó 11 én rövid ezenvedét u'án rlhunjt. 
Drága hiiottun'í hu t telemeit e hó 13 án 

délután fél 6 órakor kiiéijiik utolsó útjára 
a közkórház halottis há ából a rókusi 
temeti be. 470 

Köszönelnyilvánilás. 
Mindazon rokonoknak, jóbarátok-

nak és ismerősöknek, akik felejthe-
tetlen Pistánk temetésén megjelenve, 
ravatalát virágaikkal elhalmozták, rész-
vétüket nyilvánították és ezáltal mély 
bánatunkat enyhítették, ezúton mon-
dunk hálás köszönetet. 

Farkas Mihály és családja. 

Gőzmalom átvétel! 
Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomására hoz-
ni, miszerint a Hettyessoron a hidász lakianya melletli 

E l s ő /llföldi gőzmalmot 
átvettem és i-mét üzembe helyezve búzaőrlési a 

e g j u l á n y o s a b b a n v á l l a l o k . 
"Darálást 5 százalékért végzek. 
Buza, korpa és magdara á l landóan kapható. 

Az őrlető közönség s?ives támogatását kéri 
teljes tisztelettel B é l * e S MíáTtOIk, 

363 az Alföldi Gőzmalom bérlője. 

Nyugágy lO pengő 
d b ' ént, l. rendü Vivit jlben. 

irodaberendező Vállalat ^ A S . 1 0ro3z4n 
Telefjn 12-21. Mhi99 Teiep: Petóíi Sándor sugArut 36. 

Sport 
Az erőszakosan játszó aradi csapat 

csütörtökön döntetlent csikart ki a fáradt Bástyától. 
Arad, május 12. (A Délmagyarország táv-

irata.) Csütörtökön a Bástya az aradi kerület 
bajnoka az AMTE ellen játszott és azzal 

2:2 arányban döntetlenül 
végzett. A Bástyán erősen meglátszoLt, hogy 
ez már a harmadik mérkőzése ezen a héten 
és éppen fáradtságánál fogva nem túlságosan 
forszírozta a játékot. Az aradi bajnok AMTE 
rendkívül erőszakosan lépett fel, viszont a 
Bástya a megtorlatlanul hagyott faultokra nem 
akart ujabb erőszakosságokkal felelni, inkább 
lefékezte tempóját és kényelmes stílusban ját-
szotta végig az egész mérkőzést. Emellett a vé-
delem is feltűnően bizonytalan volt, amit bi-
zonyít Weiglhoffer öngólja, amely az aradiak, 
egyben az első félidő egyetlen gólja volt. 
Szünet után a Bástya továbbra is megtartja 
nagy fölényét, llöss egalizál, majd Wahl a 
vezetést is megszerzi, de az AMTE egy példát-
lan offseid góllal egyenlít. 

Az AMTE pályát csütörtökön is óriási kö-
zönség kereste fel és szakadatlan ünneplésben 
részesítette a Bástyát. A csapat bástyái Holtzer 
Tivadar elnök és Prágay Ferenc intéző ve-
zetésével ma érkezik vissza Aradról. 

Hármas futballmeccs 
a Sz/lK-pályán. 

Vasárnap nagy futball programot bonyolít 
le a SzAK pálya. Három mérkőzés kerül 
döntésre ezen a napon az ujszegedi pályán, 
még pedig egy nemzetközi és két I. osztályú 
amatőr bajnoki mérkőzés. 

Nemzetközi mérkőzést játszik 

a Bástya a Wiener Sport 
Clubbal 

és ennek a mérkőzésnek igen messze kiható 
jelentősége van. Ausztria a legutóbbi váloga-
tott mérkőzésen lehengerelt bennünket. A 

Sabária volt az első, amely némiképpen repa-
rálta a katasztrófális vereséget, mert majd-
nem hasonló gólarányu vereséget mért az 
osztrák bajnok Austriára. A Bástyán van most 
a sor, hogy nemcsak a maga nevében, ha-
nem a magyar labdarugósport nevében is 
alapos revánsot vegyen. 

A két amatőrmeccs közül igen érdekesnek 
Ígérkezik a 

S z / I K - M T K 
meccs, amelyen a SzAK-nak be kell bizonyí-
tani a Zrinyi-KAC és az SzTK felett aratott 
sikereinek realitását. Az MTK valószínűleg 
bajosan tud majd ellenállani a megszélesített 
pályán és a SzAK szép győzelmet könyvelhet 
el majd a maga javára. 

Ezt a mérkőzési az 

VTC—HTVE 
mérkőzés előzi meg. A favorit ugyan a HTVE, 
de az UTC-nél saját pályáján sohasem lehet 
biztosra venni egy meccset. 

Hála a békésen működő egyesületek gon-
dos előrelátásának, lesz még mérkőzés aKFAC 
pályán, de lesz a Hunyadi-téren is. 

Az egyetemi pályán a 

KEAC—SzVSE 
meccset játszák le, mig a Hunvadi-téren a 

Zrinyi-KAC—MÁK 
mérkőzés kerül eldöntésre. 

A vasárnapi mérkőzések birái a követ-
kezők: Bástva—WSC Petényi, SzAK—MTK 
Pataki, KEAC—SzVSE Löwg Henrik, Zrinyi-
KAC-MAK Boros, UTC—HTVE Czeglédi. 

Elhalasztották 11 női atlétikai versenyt. A vasár-
nap gazdag sportprogramjába volt igtatva az első 
női atlétikai verseny is. Ez a verseny azonban 

' éppen a pályák túlságos igénybevétele iniatt most 
j elmarad és csak egy héttel később, május 22-én 
' tartják meg. 

A W S C — B á s t y a nemzetközi mérkőzés j e g y e i 
a D é l m a g y a r o r s z á g j e g y i r o d á j á b a n kaphatók. 

MchHÓ 
A. nagyobb leadóállomások 

mai műsora. 
Wienben 20.05-kor Tatárjárás, operett. 

Budapest 555.6. 9.30, 12 és 15: Hirek, közgazda-
ság. 16: Onkcl Hans mesél a gyermekeknek. 17. 
Szórakoztató zene. 18.15: Egészségügyi előadás. 
18.45: »Mit és kit idézek?« Irodalmi rejtvényver-
seny. Tartja: Dr. Bánóczv Dezső. 20.30: Hang-
verseny. Közreműködnek: Kerpely Jenő, Cliristian 
Lilly és Christian Nelly. Zongorán kisér Polgár j 
Tibor. 22.30: Magyari Imre és cigányzenekará-
nak hangversenye. — Berlin 483.9. 566, 1250, 252.1. 
17: Bolgár zene. Hangverseny. 20.30: »200 Jahre 

Orchestermusik«. Hangverseny. 22.30: Éjféli 
hangverseny. — Bern 411. 17: A Kursalon zeneka-
rának hangversenye. 20: Colette Wyss ének- és 
dalestje. 21.20—22—30: Kursalon zenekarának hang-
versenye. — Breslau 315.8, 250. 20.15: Beethoven-
ünnepély. Népdalok egy énekhangra, zongora, he-
gedű és gordonkával. — Brünn 441.2. 19: Zon-
gorafcangverseny. 20: Morva zeneszerzők estje. 21: 
Tánczene. 22: Átvitel Prágából. — Frankfurt a/M 
428.6, 272.7. 19.15: »Tliomas Mann«. Előadás. 2015: 
Énekkari hangverseny. 21.15: Szimfonikus hangver-
seny. Utána: Tánczene. — Hamburg 394.7, 100, 
297, 254. 16.15: Dalok gitárkisérettel. 20: Burrkáfer 
költeményei. (Felolvasás.) Utána: Hangverseny. — 
Königsberg 329.7, 272.7. 16.30: Hangverseny. 20: 
Szavalatok. 21.15: Dalok, duettek vonósnégyes kí-
sérettel. — I.angenberg 468.8. Dortinund 283. Miins-
ter 241.9. 17: Hangverseny. 20.30: Vidám költemé-
nyek. 22.40: Hangversenyátvitel. Leipzig305.8.294. 
20.15: xEdelvvild«, dramatisches Gedicht in 5 Aktén 

von E. Gött. 22: Újság- és sporthírek. 22.15. 
Tánczene. — Milánó 322.8. 16.15: Jazzband. 21: 
»Radiorario« rádiószaklap estje. 22.45: Jazz-band. 
München 535.7. 303.16: Hangverseny. 19.30: Kreuz-
trio hangversenye. — Prága 348.9. 17: Hangverseny. 
20.40: Hangverseny. 22.20: Ilangversenyálvitel. — 
Kóma 449. 17.15: Jazz-band. 20.45: Mario Costa 
»11 Re di Chez Maxim« cimü operettje. — Stock-
holm 454.5. 19.30: Ének- és zenekari hangverseny. 
Stuttgart 379.7. 16.15: Hangverseny. 20: »Der Ab-
schied«, szomorújáték két felvonásban. — Toulouse 
389.6. 20.45: Nagy zenekari hangverseny. — Wien 
517.2, 577. 16.15: Hangverseny. 20.05: »Ein Herbst-
manöver« (Tatárjárás), operett három felvonás-
ban. Irta: Bakonyi Károly, zenéjét szerzette Kál-
mán Imre. — Zürich 494. 16: Gramofouhangver-t 
seny. 20.30: Zenekari hangverseny. Francia zene-
szerzők. 22.10: Újsághírek. 

A m. kir. Ferenc József-Tudományegyetem 
Gazdasági hivatala. 

866/1927 . 

A szegedi m. kir. Ferenc József-Tudomány-
egyetem klinikái részére szükséges ágy-, ruha-
és fehérnemüek szállítására kb. 80.000 pengő 
értékben versenytárgyalást hirdetek. 

Felhívom a pályázni óhajtókat, hogy aján-
latukat lepecsételt borítékban hozzám legké-
sőbb f. évi május hó 28-án déli 12 óráig 
adják be. 

Részletes szállítási feltételek hivatalomban 
kettő (2) pengőért kaphatók. 

Szeged, 1927. évi május 10. 
Dr. Loókg 

460 gh. igazgató. 


