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Művésszett* 
« • aaHBB iMaMsnBMBBHBB« 

Városi zeneiskola magyar hangversenye ma dél-
után 5 órakor a Tiszában. 

A színházi iroda hirei 
A Párisi divat rendkívüli sikere. Békefy—Lajthay 

legújabb operettjének összes eddigi előadásain telt 
házak közönsége. folyton fokozédó érdeklődéssel 
és figyelemmel kisérte a szinház áldozatkész és 
fővárosi nivóju produkcióját. A Párisi divat ép-
ugy a közönség szeretetébe férkőzött, mint a nép-
szerű tfrsszerzők előző operettjei, a Mesék az Író-
gépről és a Régi nyár. A Párisi divat ezen a héten 
még ma és csütörtökön este van műsoron a fő-
szerepekben Sz. Patkós Irma, Dayka Margit, Tol-
nay, Páger, Vágó, Ves:ely, Egyed Lenke, Wlassics 
Györgyi, Keleti Erzsi és üt i Gizával. 

Csütörtökön délután rendkívül mérsékelt hely-
árakkal: Mersz-e Marj? 

Péntektől kezdve minden este: Túzok az éj-
szakában. 

Pénteken délután glyermekelőadás gyermeksze-
replőkkel: János vitéze 

Szombaton délután Hiúsági előadás: Ócskay 
brigadéros. 

Vasárnap délután mérsékelt h el várakkal: A tá-
bornok. 

S p o r í 
Felcserélt kapusokkal játszák le a Bástya—üj« 

pest Ugameeeset vasárnap Újpesten. Acht , a volt 
Bástyalka pus Újpest csapatában fog védeni, Be-
ll ed a, Újpest volt kapusa pedig a Bástya kapujá-
ban fog őrt állani. Az elmúlt tavaszi fordulóban 
még megfordítva volt, most az érdekek is meg-
foltoztak. Tavaly még A c h t r a esküdött a szegedi 
drukker és B e n e d á r a az újpesti ember, most 
az uj emberben van minden bizalom. Meglátjuk 
vasárnap, melyik klub csinált jobb cserét 

Weigthoífer Játéka Újpest ellen még bizonytalan, 
rímennyiben nem tudna játszani, ugy Kronen-
berger játszik helyette bekket és W a h l iőn 
a halfsorba. 

Soronkivüli osztrák—magyar mérkőzést tervez« 
és* tavaszra Budapesten, ha az osztrákok nem 
egyeznének bele a cserébe miszerint most nem 
Bécsben, hanem Budapesten játszák lo az esedékes 
válogatott mérkőzést 

K belgákkal tárgyalásban áll az MLSz elnöksége 
egy belga—magyar válogatott meccs létrehozása 
ügyében, mely Budapesten lenne lejátszva. Döntés 
B—10 nap múlva lesz. 

őszkor a csehekkel Prágában és az olaszokkal 
itlhon játszunk az Európai Kupáért 

A Hungária egy F e k e t e Jenő nevű fiatal hát-
védtehetséget fedezett fel egyik tréningjén, akit 
azonnal le is szerződtetett 

Beneda április l-én végleg Szegedre költözik, 
ahol állást is fog kapni. 

Spanyol nátha ellen megvédi szervezetének ellen-
állóképessége növelésével: baktértcld hatásával a 

FERRAVIN CHIHBVIISBOR. 
Kapható minden gyógyszertárban. Megváltó QYÓBV 
szertár. Fcrravfn laboratórium, Kelemen ncca II. 519 

Fáidalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy 
szeretett testvér, sógor és rokon 

Csányi János 
súlyos szenvedés ulán f. hó 11-én délatán fél 
4 órakor életének 48. évében az Egek Urának 
étadá leikéi. 

Temetése f. hó 13-én délután 3 órakor lesz, 
a Mars tér 20. szám alatti gyászházból a felső-
városi gyevi temetőbe fogjuk örök pihenőre 
elhelyezni. 

Engeszlelő gyászmise f. hó 14-én délelőil 
8 órakor lesz a rókusi templomban bemu-
tatva. 

Gyászolják : 
Ozv. Szűcs Jánosné, Erdei Sámuelné test-

vérei, sógorai és a rokonát m 

N E M C S A K Á L L Í T J U K , 
hanem 

bízonuttjuk, 
hogy 

D U R A N T 
a legkellemesebb és legtartósabb amerikai autó! 
Sajíos Mihály kir. járésbirósági végrehajtó ur Makóról, 1929 február 21-én a követ-
kezőket közli velünk: 

múlt év őszén Önöktől vásárolt Durant kocsi — miután azt hivatalos 
teendőim ellátásához haszn&lom — idő- és utválogatás nélkül járja Csanád-, 
Arad-. Torontálmegye nem éppen elsőrangú ulait és a minden kövezelnélküli föld-
utakat, melyek a nagykiterjedésű tanyavilágol hálózzák be és mely utóbbiak az őszi 
feneketlen kerékragasztó sárral, azután pedig a téli rugókisériő fagygöröngyökkel és 
ugratókkal valóban komoly próbautai leheltek egy autónak. Megelégedéssel közlöm 
Önökkel, hogy a Durant kocsi fényesen állja ezt a próbát és egyetlen egyszer sem 
hagyöit cserben, amennyiben a legkisebb üzemzavarom sem volt. A motorház fedelét 
sem kellett még a kenőanyagellátáson kivül felnyitni másért, minthogy egy érdeklődőnek 
megmutathassuk a minden részében praktikusan, hozzáférhető módon összeépített 
kllünő motort. A kocsi benzin- és olajfogyasztása kedvezően alacsony még az európai 
kocsikhoz viszonyítva ls. Egyáltalában csak jót mondhatok a Durant kocsiról, annak 
kitűnő rugózásáról, valamint kényelmes és masszív karosszeriájáról is.* 

Művészies klviielU csukott és nyitott karosszériák I 
Meglepően olcsó árak! H.S 

Ábrás ismerietővel és árajánlattal készséggel szolgál a vezérképviselet: 

Fehér Miklós Gépgyár Rt., Budapest, V., Váci ut 80. 

< 

J-1 nagyobb leadóállomások 
mai mUsora 

Budapest, 9.15: A Temesváry—Kerpely—Polgár-
trió hangversenye-. 12: Déli harangszó az Egyetemi 
templomból, időjárásjelentés. 12.05: Gramofonhang-
verseny. 16.10: i . Dr. Pataky Mária előadása: »A 
magyar asszony és a magyar zene.« 2. Jollenz Mar-
git előadása: »A testnevelés.« 17.10: Orbók Attila 
felolvasása: »Párisi diákok.« 17.40: Radies Béla 
és cígányzenekarának hangversenye. 18.40: Rádió-
amatőrposta. 19.25: Olasz nyelvoktatás. (Gallerani 
Bonaventura.) 20: A Budai dalárda hangversenye. 
21: A Külügyi Társaság előadássorozata. Lukács 
György v. b. t. t. frandanyelvü előadása: »Ma-
gyar—francia kapcsolatok« (Relation franco-hong-
roise). 21.30: Másfélóra könnyű zene. 23: Rigó 
Jancsi és cigányzenekarának hangversenye. — Bar-
celona. 13.30: Rádió-trió. 14.10: Operaáriák-. 17.30: 
Rádió-sextett 18.10: Rádió-sextett. 21.10: A házi-
zenekar hangversenye. 21.20: M. Bertran Reynu 
hangversenyénekesnő hangversenye. — Bécs. 11: 
Délelőtti zene. 16: Délutáni hangverseny. Vita Keld 
közreműködésével. 20.45: Franc Schmidt est. A 
bécsi filharmonikusok hangversenye. — Berlin. 11: 
Gramofonhangverseny. 17: Szórakoztató zene. 20: 
Björnstjeme Björnson: »Über die Kraft« cirnü 
müvének előadása. — Bem. 12.50: Gramofonhang-
verseny. 16: Délutáni hangverseny. 17: A délutáni 
hangverseny folytatása. 21.20: Zenekari hangver-
seny. 22: Késő hangverseny. — 5. G. B- Darcntry 
Expérimente!. 15: Katonazene. 18.30: Könnyű zene, 
William Frith (bariton) és Beatrice Eveline (he-
gedű) közreműködésével. 20: Karénekhangverseny. 
22.20: Tánczene. 23: Tánczene. — Frankfurt. 15.35: 
Délutáni hangverseny. — Koppenhága. 15.30: Dél-
utáni hangverseny. 20: Az olasz opera-staggione 
vendégszereplése: Verdi »Rigoletto« cimű operá-
jának közvetítése, az előadást vezényli: Tango 
Egisto. — Köln. 12.10: Gramofonzene. 13.05: Déli 
hangverseny. 17.45: Opera-áriák és duettek. 20: 
Szimfonikus hangverseny. — Lausanne. 13.02: Gra-
mofónhangverseny. 15.40: Tea-hangverseny. 21.45: 
Hangverseny. — Leipzig. 12: Gramofonhangverseny. 
16.30: Délutáni hangverseny. 20: Népszerű zenekari 
hangverseny. — 2. L. O. London. 5xx Daventry. 
11: Gramofonzene. 12: Lilian Graham (szoprán) 
és Hugh Phelps (basszus) hangversenye. 13: A 
Frascati-zenekar hangversenye. 15.45: Könnyű 
klasszikus hangverseny. 16.45: Orgonahangverseny. 
18.45: Chopin-mazurkák. 22.20: Wilton (szoprán) 
és Niels Hansun (tenór) hangversenye. 22.45: Tánc-
zene. — Milánó. 16.30: Rádió-kvintett. 20.30: Köny-
nyü zene. 21.53: Nagy zenekari hangverseny. 23: 
Tánczene. — München. 12.55: Déli hangverseny. 
16: Szórakoztató zene. 20: Katonazenekari hang-
verseny. 21.20: Népdalok. 22.45: Gramofonhanfi-

verseny. — Nápoly. 17: V. D'Evoli (szoprán) hang-
versenye. — Prága. 11.15: Gramofonhangverseny. 
12.50: Déli hangverseny. 19.05: Fúvószenekari hang-
verseny. 20: Zenekari hangverseny, közreműködnek 
Klimová-Hajková kamaraénekesnő és Kari Hruská 
operaénekes. — Róma. 13: Rádiótrió. 17.30: Szóra-
koztató zene. 20.45: Részletek Puccini operáiból. 
— Varsó. 15.50: Gramofonhangverseny. 17.55: Zene-
kari hangverseny. Műsoron operazene. 20.10: Rab-
cewic zongoraművésznő hangversenye. Közreműkö-
dik A. Dobosz (tenor). 22.30: Könnyű zene. — 
Zürich-12.02: Déli hangverseny. 15: Gramofonzene. 
17.55: Gramofonzene. 18.05: A fuvóskvartett hang-
versenye. 

125 Legszebb, 
legjobb ét legolcsóbb 
B & J I I A és kellékek, valamint accumulátor 
K O a i O töltéseket elvállalok. 
I H A M A M A I * ujak és használtak nagy 
l l O S « P « K | választékban. 
l l A v A I r n i v eredeti WaHenrad Fegyver-

5 « w l fi, gyári csak nálam kapható. 
Kedvező r é s z l e l f l z e t é í l feltéteiek. 

Nagy mechanikai javítóműhely. Telefon 13-22. Kelemen Márton 
Főposta mellett. Kelemen ucca 11. 

M E G J E L E N T 
Molnár János 

ünódpótlők 
építése és Kezelése 

115 szövegábrával 

és 14 méretezési táblázattal. 

(Rád i ó-Könyv t á r 4. kötet) 

Ara 4 pengő. 
Kapható 

a Délmagyarország 
kiadóhivatalában. 

i 


