
— Miikcrískedö az oroszlánok között. Budapest-
ről jejentik: Laudon József 44 éves műkereskedő 
ma délcldtt a Bekelow-cirkusz próbaelöadása után 
az ¡fiiatok etetését nézte és olyan közel ment az 
cgvik öroszlánketrecbez, hogy a benne fogva tar-
tott oroszlán karmaival elérte, ruháját leszakította, 
karját és gyomrát megsebesítette. A szerencsétle-
nül ember sérüléseit az előhívott mentők kö-
tözték' be: Laudon bekötözése után fogadásból 
Labero állaíhipnotizőrrel bement az oroszlán ket-
recébe-, ahol egy üveg pezsgőt fogyasztott el, A 
megsérült műkereskedőt autótaxival vitték a kór» 
házba; ahol további kezelés alá vették. 

x Árverés. >Fehérlóc-szálIódában, Bánomkerlsor 
és Bokor-utca sarkán különféle díszes ingóságok 
eladásra kerülnek 27-én délután 3 órakor és foly-
tatólagosai». 192 

— Jóíéfcanyság. Egy magát megnevezni nem 
óhajtó i.ír betfun száz pengőt adományózott a pol-i 
gárm'esteri hivatalban a szegény szegedi gyerme-
kek között való azonnali szétosztás céljaira — el 
nem fogadott ügyvédi honorárium cimén. Az ada-
kozó azt' kivantí, hogy adományát a D é 1 m a • 
g y a í? a r s z á g nyugtázza. 

x Száraz tűzifa és a legjobb porosz szén ház-
hoz szállítva kapható minden mennyiségben Sze-
ned Feretíc telepén, a Damjanich-ucca végén. Ya-
gonté|éíeknél előnyös feltételek és árkedvezmény. 

-— 'Siwpilőáwr — uiögvakulásgal. Budapestről 
jelentik: Ez éy* elején Vidinszky Ilona hivatal-
noknő ú|y drogériában kenőcsöt kért szeplői el-, 
len. A. kert saert megkapta és lakásán azt azonnal 
ki is próbálta.'Pvövid idő múlva a tisztviselőnőt 
rettenetes fájdalmak Ippték el, ájultan rogyott ösz-
sze. Az orvos,' akit. a leányhoz hívtak, megvizsgál-' 
tatta a szépítőszert és megállapították, hogy az 
tele van higannyal és egyéb mérges anyagokkal. A 
leájiy. állapota állandóan rosszabbodott, ugy, hogy 
látóképességét elvesztette és csak hosszú hónapok 
kezelése után nyerte azt vissza. Arca azonban el. 
torzult. A leány anyja 20.000 pengő kártérítés 
cimén indított pört a drogérista ellen, mint aki 
okozója volt a leány szerencsétlenségének. 

s Harisnyák, zokuik, keztyük és fürdőtrikók leg-
olcsóbbak Cbiíla. Raymond »Körúti Nagyáruházai-
ban, Szeged, Tisza Lajos-körat 32. szám alatt. 

Müvés^&t^ 
4* Országos Kamara S z í n e z № 1 misser«; 

Szcrd^: Pirosriihás hölgy (vigj. 3. felv. Irta: 
Schöpflin Aladár.') 

Csütörtök: Hamlet. (Modern öltözetben.) 
Pénteken: Igazgyöngy (vigj. 3. felv. Irta Tóthy 

János.-} Mágori Mária utolsó fellépte. 
Szombat: Az orvos dilemmája. (Komédia 5 felv. 

Írig: G. B. Shaw. Ford. Hevesi Sándor.) 
Vasárnap délután: Annuska (vígjáték. Irta: Gár-

donyi.) 
Vasái-iRip este: Doktor ur (bohózat. Irta: Mol-

nár 1-'. Szent irányi Béla első fellépte.) ' 

Sámson és Delila. 
{Az; Orseégoí Kamara Színház eisü estije.) 

• ix . . : I. 
Tiszta és finom költő S v e n L a n g e, aki ezt a tra-

gikomédiát irta. Nem a nagyok közül való, de az 
igazak közül. Dán költő, a Jucobsenek és Kierke-
yardok fajtájából. A költészet és valóság, a férfi 
ós a iiii őrök ellenkezését, é meleg, mély és ke-
gyetlen versengést mutatja be, nem először, de 
meggyőzben. Ilebbel mélyebben, Ibsen igazabban, 
.Sírindberg erö&ebben és Wedekind bátrabban csi-
nálta ezt, de Syen Lacge is valaki, Poéta. Nem 
közönséges közönségnek való., 

' ' 1 II . 

Kedden este m e g é r t ő közönsége volt Szege-
den. Szóval kevesen voltak, de lelkesen. A ti-

liszteusok nagyon távol maradtak. Nekem nem 
hiányoztak, a társulatnak igen, Kitűnő előadás 
volt, mint mindig, ha Alapiék játszanak. Egyszerű 
színpad, minden csak jelzés, tökéletesen érett össz-
játék. A d a r a b .lelkét e g é s z e n adták. A l a p i 
Nándor volt a költő,'csupa ideg, M á g o r i Mária 
volt a nő, merő melódia a hangja, nemesség és 
báj egész lénye. Csak talán nem volt eléggé kö-
zönséges. Mágori Mária mindent tud, ám közön-
séges, az nem tud lenni. Sebaj, gyönyörű volt, 
pompás volt, valódi művészet tündökölt szavaiban 
és hallgatásában. M í-s k cy József elsőrendű fi-
liszteus volt és kisebb szerepeikben Mac zon-
kay , V e r z á r és á többiek u siker egyenrangú 
tényezői. A l a p i Nándor rendezte az előadást, 
amely a legteljesebb sikert aratta. Még a darab 
-végén is tüntető tapsokkal köszöntötték a nagy-
szerű gárdát, amely ma egyetlen avant gárdája az 
i r o d a l m i s z i n , h á z n aü Magyarországon. Re-
méljük, hogy a további előadásokon nem csak 
kellő megértés lesz, de kellő közönség is. 

\ ; (j. gy.) ; 

a Kamara Szinhíz hírei. 
A ;Pirosriihás hölgy.« Schöpflin Aladár vígjá-

téka kerül ma este színre. Holnap, csütörtökön a 
modern ruhás Hamlet előtt J u h á s z Gyula poéta 
tart előadást. 

A Bástya aqgiiszípsl programiéról 
mosá folynak a tárgyalások. 

' A Bástya augusztusi programjában, közbe-
jött akadályok miatt, bizonyos változások tör-
téntek. Az augusztus 7-iki Sand mérkőzés 
egyelőre az egyetlen fixpont. E z a mérkőzés 

le van kötve. A szabadkai bajnok egészen bi-
zonyosan eljön 7-;én Szegedre, hogy revánsot 
vegyen a Bástyától., Augusztus 15-én és 16-án 
Belgrád volt lekötve, de mert a két belgrádi 
csapat a ) Középeurópai Kupa« előmérkőzé-
séit ekkor játsza le, a Bástyát le kellett mon-

dania. így most már uj. tárgyalások váltak 
szükségessé. Sajnos, 'itthon e napokon nem 
játszhat a szegedi csapat, mert az országos 
dalosversenyt a SzAK-pályán bonyolítják le 
és így a Bástya vezetősége az Attilával és a 

Bocskayval kezdett tárgyalásokat, hogy ott 

játszanak barátságos mérkőzést. Ha a két vi-
déki klub szabad e. napokon, ugy minden 
bizonnyal szívesen fogadja a Bástyát. 

Szent Istvánkor'kettős ünnep lesz és erre a 
terminusra a temesvári Kinizsi ajánlkozott 

Szegedre, még podig ugy, hogy az egyik na-
pon a Sabáriávai, a másikon itt- Szegeden a 
Bástyával játszana. Ez a megoldás azonban 
kivihetetlen. A Bástya ezért egy közelebbi 
városban akarja elhelyezni a Kinizsit, még 
pedig vagy Kecskeméten, vagy Debrecenben. 

mm 

Ez irányban folynak most a tárgyalások és 
minden valószínűség szerint augusztus 21-én 

Szegeden lesz a mindig nagy érdeklődéssel ki-

sért Bástya—Kinizsi meccs. A következő va-

sárnap aztán megkezdődnek az őszi ligabaj-
nokságok, amelynek első mérkőzése itthon a 
Bástya—llt. kerület találkozás. lesz. 

Mi lesz az újonnan alakult profi klubokkal? Hét-
főn este Budapesten megejtették a II. oszt. profi 
ligabajuokság sorsolását, egyben elvi döntést hoz-
lak a létszám és a kiesésre vonatkozólag is. A 
II. osztályú egyesületek vezetői elhatározták, hogy 
a li-cs létszám helyett 12-es létszámot fogadják el, 
így a Bocskay és az Attila helyett nem vesznek 
be v] klubot. Kimondották azt is, hogy jövőra 
két III. osztályú egyesület jön fel és kettő esik 
ki. Az újonnan alakult klubok ezek után magukra-
hagyva most már vagy megalakítják a harmad-« 
osztályt, vagy pedig önállóau m-egszerv-ezksdve, 
kimondják, hogy. ők is II. osztálynak -és tárgya-
lásba kezdenek az első osztálya ligával, hogy a 
bajnoki év végén vegye ez fel a közülük kikéi 
í'ülő bajnokot. Ha ez a tervük sikerűink, akkou 
hároHm autonom profi osztály szerepelne, akik 
egymástól függetlenül játszanának és a két alsdi 
osztály mint párhuzamos II. osztály szerepein^, 
Minden további ezek után most mái* az I. o. lii 
gától íügg, mert, ha ő nem ismeri él az újonnan 
alakult klubokat II. osztályuaknak és a kiesés 
és előrejutás kérdését velük nem tisztázza, aki 
kor azok csak mint III. osztály indulhatnak el, 

Hirzer, Konrád II. és Haar a Hungáriában. A 
Hungária, ugy látszik, alaposan hozzálátott csapata, 
nívójának felemeléséhez. Preizmann, a klub el-
nöke kijelentette, hogy Hirzer szerződését már be-
nyújtotta a PLSz-hez. Hirzert három évre szerződ-
tette le a Hungária. Konrád II. is a legnagyobb 
valószínűség szerint alá fogja írni a szerződés^ 
akikhez még Haár leszerződtetése jön. így a Huni 
gária csatársora szenzációsan meg fog erősödni^ 
mert Hirzer és Konrád II., Orth Gyurival egy, 
csapatban, a legszenzációsabb erőt jelenti. .Hir-
zer heti fizetését 60 pengőben állapította meg a. 
Hungária, 40, illetve 15 pengő a prémium, hái-orp, 
év múlva 3000 pengő végkielégítés, 5 óv múlva 
pedig 8000 pengős jutalomjáték. 
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péntsMi másnapig Ó a Széchenyiben, 
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özv. Frietfric& József né síül. Krier Jozettn ugy a ni'g?, mint gyermekei 
Gtíís Józseínú №... Friedrtca Jóssá, Göiz József ti unoiája Gertrúd, valamint az 
t gesz rokonság nevéto»! m« á d omina. tuda j i hogy > zeietstt térje. a legfőbb apa, nagyapa és rokon 

JFrieüricJfr Jéss&ef 
évi juüus hó 25 éa délelőtt lü ó?akor rörid életének 48 ik, boldog hiüsssáfeánts 24-ik évében f. 

¿zenvedís utin e hunyt, 
A megboldogult földi maradíányait. f. h5 27-éu délnttn 4 órakor helyejzüí? örök pihenőre 

a bslvároxi rőm, ksíb. íem&íö halottas bézáöól az ueyanoíí e<ö családi sírhelyre. 
Az engeszte ö sieat mise áldozat f. fcó 28 án délelőtt 8 érakor fog a bslvárosi fogadalmi 

templomban sz Ep:»* Urína* fcemutattaíni. 
Síeged, 1927. juüw 26. 

EmléKéi szeretettel fogfuU megőrizni. 
" KüiSo' vill-imoK kocsik a Dugonics lérrő 3 crafeor mdaloak. 202 

a létező legjobb márkák, m. m.: HUrUopp,, CtlcMer, VikléHa. Síyria stb. legolcsóbban részieúe kaphat^, 
K A R D O S K. Szeged, Csekonits ucca 5. JaviftfsoSc f ó i á l l á * melleit* 

"1027 'juTius '27; 


