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CITADELLA Jeliek Goudal és 
Wíllí£tm Boyd 

nagy filmje 

péntektől a Ke r zéban . 
— Klár Zoltán jogerős büntetése: 5 hónap. Bu-

dapestről jelentik: 1924. decemberében dr. K l á r 
Zoltán rálőtt a fajvédőpárt klubhelyiségében D á-
n ér Bélára. A törvényszék Klár Zoltánt 5 havi 
fogházra itétte. A tábla felmentette Klár Zoltánt. 
Az üggyel ina foglalkozott a Kúria Magyar-tanácsa, 
és a törvényszék 5 havi fogházról szóló Ítéletét 
jogerőre emelte. 

— Három testvér a kocsmában. Hágenből jelen-
tik: Három testvér egy kocsmában összeveszett, 
egyikük pisztolyt rántott elő és lelőtte két lest-
vérét, majd önmagái lőtte fejbe. 

x Slnger gépselyem mindenféle színben kapható. 
Singcr varrógép fióküzlet, Szeged, Iíárász-ucca 
1. szám. 

— Két évre iléllék, meri agyonlőtte menyasz-
szoinyát. Budapestről jelentik: A budapesti bün-
tetőlörvényszék ma vonta felelősségre szándékos 
emberölés bűntettével vádolt N a g y I.ászló ma-
gánhivatalnokot, aki a mult év májusában agyon-
lőtte menyasszonyát, Kovács Irén inagánhivatal-
noknől. A tárgyaláson a vádlott azzal védekezett, 
hogy menyasszonya szemeláttára öngyilkosságot 
akart elkövelni és maga sem tudta, hogy mi képen 
lőtte le menyasszonyát. A pörbeszédek elhangzása 
után szándékos emberölés bűntettéért Nagy Lász-
lót az enyhítő köriilméuyek figyelembevételével 
2 évi börtönre ítélték. 

x Ne főzzön otthoni mert olcsóbban nem tud 
jobbat előállítani, 
Feketesas-ucca 22. 

mint a Belvárosi Étterem ad. 
Telefon: 8-92. 295 

— Itahlógyilkosság — a kislány kosaráért. Deb-
recenből jelentik: A hajdúszoboszlói rendőrség 
a város melletti patakban halvatalálta N a g y 
Margit 8 éves iskolásleányt, A vizsgálat kiderítette, 
hogy a leányka rablógyilkosság áldozata. A bűn-
tényt egy 10 éves hajduszovátai leány követte 
el azért, hogy Nagy Margit kosarát elrabolhassa, 
amelyben értékes dolgot sejtett. Mivel a kosár 
üres volt, azt ellopta. Megállapították, hogy Nagy 
Margitot a leány a deszkapadu hidról lökte a 
patakba. 

x Diákuyuraló Fnnsben, az ősrégi gyönyörű vá-
roskában, Felső-Ausztria legkiesebb fenyőerdők-
koszoruzta vidékén, az Enns folyó mentén. Leg-
elsőrangu ellátás, gondos és állandó felügyelet. 
Fürdő, sport, kirándulások. N é m e t , f r a n c i a , 
a n g o 1 t á r s a l g á s . Bővebbet prof. Desider Ja-
kab Wien, VIII., Lerchenfelder-strasse 66., II. 69. 
Jelentkezési határidő junius 15. 

— Halálos ugrás a robogó vonatról. Budapest-
rőt jelentik: Ma reggel 7 órakor Csepelen a vi-
cinálisról leugrott Manglitz Gyula 16 éves giinná-
zista és a teljes sebességgel robogó vonat elkapta 
a fiút, aki a vonat alá került. A kerekek tőből 
levágták mindkét lábát. Beszállították a csepeli 
Weiss Manfréd-kórházba, ahol azonnal műtétet 
hajtottak rajta végre. A szerencsétlen gimnázista a 
műtét után, anélkül, hogy eszméletéi visszanyerte 
volna, kiszenvedett. Pontosan 10 évvel ezelőtt, 
ugyanezen a helyen járt hasonló körülmények kö-
zött szerencsétlenül a fiatal gimnazista nővére, 
Manglitz Gyöngyike 6. gimnáziumi lanuló. 

Sport 
Csütörtökön Verbászon, 

vasárnap Újvidéken játszik a Bástya. 
A Bástya kedden reggel Palicsfürdőre ér-

kezett és most már innen indul ki a különböző 
mérkőzésekre. Csütörtökön Verbászra rándul 
ki, vasárnap Újvidéken mecccsel. Az újvi-
déki mérkőzés lesz az első nehezebb feladat 
a jugoszláv túrán, ahol a Bástya szintén jó 
néhány góllal fog győzni, de tucatnyi gólt 
már aligha küldhet az Obililynél és Kadi-
mánál jóval erősebb ellenfele hálójába. A 
Délmagyarország tudósítójának értesítése sze-
rint egész Jugoszláviában nagy feltűnést kel-
tetlek a Bástya becskerekí győzelmei, mert 
ilyen katasztrofális gólaránvu vereségre még 
a legpesszimistábbak sem számítottak. Való-
ságos Bástya-láz töri ki a Vajdaságban és 
mindenütt nagy ünnepségekkel készülnek fo-
gadni a szegedi csapatot. 

Különösen Szabadkán nagy az izgalom és 
türelmetlenül várják a Bástya bemutatkozását, 
ami junius 25-én fog megtörténni. Ekkor ját-
szik ugyanis a Bástya az osztál,vbajnok Sand-
dal, míg a Bástya- Sabária találkozóra 27-én, 
kedden kerül a sor a jubileumi serlegmérkő-
zések keretében. A másik mérkőzés ugyan-
ezen a napon a spalatói Hajdúk és a Sand 
közöli lesz. szerdán pedig a két győztes és a 
két vesztes játszik. Eredetileg a belgrádi Jugo-
szlávia játéka volt beillesztve a programba. 
A Jugoszlávia azonban lemondotta a mér-
kőzést, mire a dalmát bajnok, a spalatói 
Hajdúk kapta a meghívást. 

IIt jegyezzük meg, hogy az uj játékosok 
szerződtetésére vonatkozó tárgyalások folya-
matban vannak, döntés azonban még semilyen 
irányban nem történt. 

Csütörtökön Szegeden lesz 
faiskola! aliélikai bajnokságok döntöj e. 

Bilka sporteseményben lesz része csütörtö-
kön a szegedi sportközönségnek. A főiskolai 
atlétikai bajnokságokat fogják lebonyolít ini 
a KEAC-pálván, a döntőbe kerüli szegedi 
KEAC és a budapesti MAFC közölt. A ver-
seny iránt szokatlanul nagy érdeklődés nyil-
vánul meg, mert azon a MAFC teljes verseny-
gárdája (Balogh, Dénes, Magdics. Tóth,Gyar-
mati slb. indul. A KEAC szintén legjobb-
jait, Ottovayt, Orbánt. Tasst. Iíorponait, Kge-
tőt, Kochot. dr. Ilbyért indítja. A küzdelem 
heves lesz. de azért talán sikerül a KEAC-nak 
itthon tartani a bajnokságot. 

Özv. Fischer Zoltánné szül. Weisz Frida ugy a maga, mint 
az egész rokonság nevében fájdalomtól megtört szivvel tudatja, hogy 
a legjobb férj, a legszeretőbb rokon és a legodaadóbb barát 

f. hó 14-én hajnalban rövid, kinos szenvedés után életének 38-ik, boldog 
házasságának 6-ik évében elhunyt. 

Drága halottunk hült tetemeit f. hó 15-án délután háromnegyed 
2 órakor kisérjük a zsidó temető cinterméből örök pihenő helyére. 

Gyászolják: Felesége, testvérei, sógornői, sógorai, anyósa és 
megszámlálhatatlan jóbarátja. 797 

Külön villamoskocsi negyed 2 órakor indul a Dugonics térről. 

fiz utolsó amatörbajnoki forduló. 
Eddig még sohasem történt meg a szegedi 

amatőrbajnokságban, hogy az ulolsó forduló-
ban dőljön el annak sorsa. Ebben az 
évben mindenki azt hitte, hogy a Vasu'as 
amely meggszabadull a SzAK konkurrenciá-
jától, kenlerben nyeri a bajnokságot. Ilyen 
reményekkel is fordult a tavaszba, de egyre 
több és több meglepetésben részesítette a 
SzYSE Szeged amatőrvilágát. Érzékeny vere-
séget mért rá az MTK, a SzAK, pontot adott 
ee az utolsó helyezett MAK-nak és most leg-
utóbb a Zrinyi-KAC-nak. Úgyannyira, hogy 
még ma is bizonytalan bajnoksága, ma. ami-
kor csak egyetlen forduló — a vasárnapi — 
van hátra és éppen nem bizonyos, hogy si-
kerül-e majd a SzVSE-nek legyőznie az 
SzTK-t. így tehát váratlanul ritka érdekessé-
geinek avanzsált ez a mérkőzés, amely a sze-
zon elején szürke sporteseménnyé zsugorodott 
volna össze. Ila a SzVSE nem nyeri meg ezt a 
meccsét, elbúcsúzhat a bajnokságtól. A Zrinyi-
KAC-nak ugyanis utolsó ellenfele a HTVE 
lesz, amelyet a papírforma szerinl a kék-
sárgáknak feltéllenül meg kell nyernie. A 
KEAC- MTK és SzAK -MAK meccsek már 
nem lehelnek befolyással az élcsapatok he-
lyezéseinek kialakulására, a SzAK a legjobb 
cselben harmadik lehet. 

Erna Morena 

Conrad Veidt 
Akit a nök szeretnek 
péntektől a Széchenyiben. $ 

A vltóghlrU 78 

TRIUMPH és STYRIÜ kerékpárod 
egyedül SZÁNTÓ SÁNDOR cégnél kaphatók Kiss ucca 2 

ЧЭ Zsák ® 
2 Üzlethelyiségem g 
Д Bocskai ucca 7. sz. alatt Д 
^ BucOivaldl Tivadar. Telelőn 205. ^ 

708 Kötéláru kereskedés 

OLCSÓN eladó H Á Z A K . 
Sugáruton üzleti ház 3500 P. évi jövedelemmel 
21 .ezer pengő. Belvárosban szép modern ma-
gánházak és jövedelmező szép üzleti bérházak,-
a Tisza Lajos-körúton és azon belül. Uj-térnél 3-
lakásu téglából épüli cseréptetős ház 5200 P. 
Belvárosban szép fekvésű üres lelkek és a város 
minden részén kisebb, nagyobb házak. Kálváriá-
ul mellett és végén szép. jóininőségü kisebb da-

rab szántóföldek terméssel. Cím: 

Dávid~IngallanIroda 
Kossutli Lajos-sugárut 9. szám. Telefon: 

KERÉKPÁROK, GYERMEKKOCSIK, VARRÓGÉPEK 
a létező legjobb márkák, u. m.: Dilrkopp, Cucifer, Viktória, Styria stb. legolcsóbban részletre kaphatók 
KARDOS I. mUszerész Szeged, Csekonits ucca 5. Javítások jótállás mellett 


