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Legolcsóbb, legke'iemesebb téli-nyárt üdülőhely. — Magaslati,
amely megtaláltatja ezekkel a kitűnő művészekkel
• döUtsT 4 9
I m Q U Í S O ™
erdei levegő, ideqbelegck, lábbadozók, üdülésre szorulók réa klasszikus zene mindéit alakjában a sejtett nagy• t * « »
szére elsőrendű Hízó, fogyó és tejkurák, állandó orvosi tetságot. mélységei. Sem tehet határi vonni, miben
Ügyelet. 40 csinosan berendezett szoba fürdőszoba használattal.
áll missziójuk nagysága, az olöharcban, vagy a H ű v ö s v ö l g y .
Rádió. Kíiiínfi magvar és diétás konyha. Figyelmes szállodai kizene mcgkedvcllctésében, az bizonyos, hogy min83-as
végállomásnál. szolgálás, Kérje kimerítő dílmen'i'i prospektusunkat.
M.22
/len müliől kivetíti tényét kutatásuk .szelleme,amely BuCaocsi
haladó mai vész cl törekvéseinek életösztönéi éppn
megnesicsiti. életrevalóvá leszi friss és rugamiivífc/i sejlelmriikkel, mint az áhítat az
"iCVievczcII .régiekkel szemben, akiket tormásabban, kongeníUlisibban Középeurópában egy k\artett-lazaság s<e interpretál. 1'udj.i Kodály és tudja
Bartók, Jemnitz és n tehetséges fiatalabb gárda
hogy Waldbaueerék kezében még a vas is viasszá
válik és a közönség szive nem lesz kiilömbségel
klasszikus icú'jinód és uj stilus közölt. Ha megA HgáBajnoI&ágok folyamán többször álll
A Szegedi Munkás Testedző "Egyesület március
érttette és megéreztette valaki az. uj hangok mömár a szegedi proficsapat nagy feladatok meg- 24-én tartja revánsmérkőzése!, a Kecskeméti T E
gött a lükSető emberi lelkei és ví.iskodásának
hatalmát, a hallgaló boldogan lép a legújabb oldása előtt, sokszor indult útnak a piros- boxolóíval. A versenyre nagy ambícióval készülzene varázskörébe..
fekele együttes gondlerhesen, de talán a mai nek a szegedi boxolók, mert legutóbbi kecskemeti szereplésük kudarcot vallott, amit most akarWaidbauerék műsorukban Kodálynak egy ré- mérkőzésénét egyik sem volt nagyobb feladat. nak helyrehozni. A versenyt a felsőkereskedelmi
gebbi szerzeménjél hozták első számul. A kitel- Újpest mindig nagy ellenfél volt még Szege- iskola tornatermében tartják esti 7 órai kezdetlel.
jesedett- és szinte apotheozissá váló lira lépi ezen
den is, a Stadionban pedig még félelmetesebb.
A Zrtnyi-KAC kerékpárosat ma délután 2 órakor
miiben a tormák láncait. Kodály felépítésben meg
Különben a lila-fehérekkel sosem volt szerentartja az. eloírl kvartett-szabályokat, de a mai i cséjc a Bástyának. Most, a szezon elején • I urakirándulást rendeznek, amelyen vendégeket szívesen látnak. Indulás az*- Km ke. kávéháztól.
ember érzésének' és akaratának már nem tudnak
Újpest a legulébbi tréning alapján tegnap összeparancsolni o*ek' a kötöttségek. Elöntik a víziók í mindkét csapat jól indult. A Bástya nagy
és egy lépéssel elhagyja a romantikusok meg- | játékkal győzte le a Boqskayl, Újpest pedig állította a Bástya ellen kiálló csapatát, amely a
a 33-asokat. ü g y látszott, hogy ha mindkét következő lesz: Acht-Jíővágó, Fogl III.—Borsákezdeti úttörését. Az impresszionizmusnál meg»111. színekéi, hangulatokat fest.-'Csodásabb pasz- csapat koinpleUenn tud kiállni, hatalmas küz- nyl. Lutz, Wilhelm-Török. Avar, Ved?r, Spitz,
lorált — a természet himnuszát — nem festhet delmet huz a találkozás. Győzelmi esélye ter- P. Szabó. Ezek szerint a Bástya ellen a komplett
Újpest fog küzdeni.
festő, mint ennek a kvartettnek Lento télclébt'u
mészetesen több volt Újpestnek, de a kompA Ferencváros nem tudta összehozni vasárnap*
megálmodta Kodály. Utána M o z a r t C-dur vonós- iéit Bástya kemény ellenfélnek mutatkozott'.
négyese a legérdekesebb kontraszt volt. Finom, Sajnos, azonban a szegedi csapat egyik leg- ra a debreceni különvonatot, mert kevesen jelentkeztek.
bárok lélekalkafu poézis, amely mértéktartóan za.
a Nemzeti elA Subáría szombaton és vasárnap jálsza fcéí
holázzn a nndodía őserejének zuhatagát. Végül erősebb oszlopa: Weiglhoffer
játszhat
utolsó mérkőzését Amerikában.
Szombaton 9
megcsendült a töprengő és a fin-dc-siéelf -t leg- leni mérkőzésen megsérült és nem
jobban jellemzi) Rx-ahms a-moll vonósnégyes, ma Újpest ellen. Ez kiszámíthatatlan hendí- Hakoah, vasárnap a Giants ellen játszik Xewkeppet jelent a Bástyának, mert az elismer- yorkbah, aztán hajóra ü l és 28-án Szombatheamelyben már benne él a századvég harca a
múlttal és a jövővel. Brahms. Wagner ellenlábasa, ten' kiváló Biisíya védelmi trió egyik pillére lyen lesz.
Tänzer csütörtökön aláirta a Ferencvároshoz
minden külsőséget elüldöz, és mélyen száll le az szinte pótolhatatlan. Bcck, aki
Weiglhoffcr
való szerződési- Kiadatása valószínűleg simán fog
alakuló lélek belsejébe, amely becsukta maga möhelyén játszani fog, régi rutinirozott játékos,
menry, mert a Kinizsi ígéretet tett, hogy nem
gött a mull ajtaját, de még item lát tisztán a
jó futballista, de Újpest ellen nagyon nehezen
gör'dit akadályt kiadatása elé.
nyíló uj rések világosságában.
fogja pótolni Weiglhoffert. A tökéletesen funkBírkozóverseny (esz. húsvétkor. Húsvét vasárA műsor tehát céltudatosan vitt az érzések
cionáló trió ereje, taktikai Iwcmodora nem napján a Budapesti MTE és a Szegedi MTE
és korok különféle rétegein kérésziül és Waldjuthat érvényre és bizony nehezen fogja közölt tartandó klubközi birkozóverseny iránt uagy'
l-aucrék mindegyikben kiválót produkállak. A
ludni visszaverni Újpest csatárainak táma- érdeklődés mutatkozik, mivel a főváros első he1- varlelt-társaság czullal máskép alakult, a másolyen álló birkózói jönnek le Szegedre. A munkás«
dásait.
dik- hegedül O r s z á g h Tivadar vetlc át, aki
birkózók nagy ambícióval treníroznak a versenyre.
A hendikepp- tehát, szerintünk, csak itt je.kitűnően asszimilálódott W a t i l b a u e r és Kerp c l y nemes fölfogásához és T c m c s v á r y ki- lentkezik, mert a többi formációt nem kell
emelkedő brácsa tónusához.
A szegedi kjr. járásbiroásg, mint t?lekkönyvl
félleni. Ha különös pech nem fogja üldözni a
hatóság.
A közönség felejthetetlen élmény hatása alatt Bástyát, tisztességes eredménnyel
térhet haza,
fapsuH. Fx a hangverseny a szezon egyik legszebb
mert a csapat lelkesen, minden erejét meg- 39.6 48-928. szám.
884
élmcnyc volt.
1- v. feszítve fog küzdeni. ,

Snort

Újpesten Újpest ellen

Harmónia
hangversenyek:
Bari ók Béla, a konlíneus legünnepeltebb zongoraművésze április 6-án, szombaton adja Harmónia 'utolsó bérletében hangversenyét. Műsoron
Perthoven, Bach, Scarlatti, Liszt, Kodály, Karlók müvek. Kevés jegy 2 pengőtől.

SzAK—KEAC amatőr bajnoki
mérkőzés

hisz ma a KEAC-pályán. Ez lesz az egyetlen
t'utbalmeccs ma Szegeden, amely dr. Hegyi
bíráskodása mellett fog lefolyni. A mérkőzést
Bartók Béla IV. 6. Tisza.
az amatőrök között nagy érdeklődéssel kiséj'ik, mert döntő jelentőségűnek tartják. H a
Pr. Kernller .Ipníi, a Zeneművészeti főiskola
győz a KEAC, akkor aligha vitatható el tőle
tanára személyesen is jelen lesz. az 1939 március a bajnokság. Ha a SzAK győz, akkor ínég bele
/7.(7,7 ötödik
rendes
filharmonikus
hangversenyen,
fog szólni az első hely. kérdésébe. A mérkőzés
hogy meghallgassa Szuitjének szegedi benmlaló- nyilt.
előadásál.

árverési

hirdetmény-kivonat.

Szepesi Anna végrehajtatónak Szepesi Mihály
cs társa végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság végrehajtási
árverést
22 pengő
40 . fillér tőkekövetelés és járulékai behajlása végett a szegedi
kir. járásbíróság területén levő. Sándorfalva községben fekvő s a sándorfalvai I. rész 558. sz.
betétben A. -f 1 - 2 . sorsz. 565—1., 565—2. hrsz.
beltelekbcn levő 468. hrsz. 656 négyszögöl területű Szepesi Mihály, Gergely, István, András, János és kk. Szepesi Ilona neveu álló ház, udvar
és kertre 2-360 pengő kikiáltási árban ezennel elrendeliAz árverést 1929- é\i április h ó 17. n a p j á n ,
délelőtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében, 16. sz. ajtó, fogják megtartani.
Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár,
felénél alacsonyabb áron nem. adható el.
Az árverelni szái-.dékozók kötelesek bánatpénzül
a kikiáltási á r százalékát készpénzben, vagy a z
1881 ¿LX. tc. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számítolt óvadékképcs ér lékpapírosban a kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek előleges
biróí letétbe helyezéséről kiállított letéti elismer*
vényt a kiküldöttnek á t a d n i és az árverési feltételeket aláirni (1881 L X . le. 117., 150., 170. § § ;
1908 :LX. tc.. 21.
Az, aki az ingatlanért a kikiáltási á r n á l maga«
sabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem
akar. köteles nyomban a kikiáltási á r százaléka
szerint megállapított bánatpénzt az általa igirt
á r ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 ;XLI.
25. §.).
Szeged. 1928. cvi november l i ó 28. napján.

Utazó tisztviselő

Hogyan akar a Bástya futballistákat nevelni

tix és jutalékkal {elvétetik.

A prol'i futballnál a legnehezebb' probléma
a játékosnevelés és ezzel kapcsolatban az után]fóUás. Különösen áll ez a vidéki profi klubokra. ahol csak igen rilkán és korlátolt számban áll rendelkezésre az amatöranyagból játékos. A Bástya most elhatározta, hogy megpróbálkozik a játékasneveléssel, még pedig
ugy, hogy felhívja a város mindazon futballsporttal foglalkozó fiatalságát. 13-től 18 éves
korig, akik komolyan akarnak futballozni és
később esetleg a profi futball szolgálatába
óhajtanak lépni, hogy jelentkezzenek akár a
Tisza-kávéházban, akár a tréningnapokon az
ujszegedi pályán Weiglhoffer
trénernél, aki
felszerelést iög adni és rendszeres kiképzésre
l'ogja a fiatal játékosokat. Természetesen a
fiatalok egyelőre semmiféle kötelezettségben S z o b o n y e , s. k.
kir iárásbiró.
nem állnak a klubbal és kizárólag az a dolguk. hogy játszani tanuljanak. Weiglhoffer
ettől.az akciótól sokat remél, mert ugy gonU r a d a l m i
dolja. hogy Szegeden igen sok tehetség van.
akiket ha rendszeres kiképzés, illetve tréning
alá fognak, rövid idő alatt bő utánpótlási ad
a Báítiáiuk.

Ajánlatok adandók személyi
Orbis miiszaki rt. Szeged

adatokkal
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Egyei kötet könyveket,
tfijes könyvtáraim! és használt tskolakönyveket »eszek,
olyant is, emlt már iskolákban nem'használnak,

Hungária Antlcjuarlum
Rallhyány ucco 2. s í é n .

™

Telefon 12—51.

Keresőnk
ifayonképviselőt,

'esetleg FIÓKVEZETŐT, elsőrangú > illamos
mosógép és porszivógép részére. A mosógép
háztartások részére kiválóan alkalmas. Ü l nöki szervezettel rendelkezők, vagy szakmabeliek előnyben. Csak nagyon agilis, megbízható urak ajánlkozzanak
Nagy kereset
1 <»22:1 jeligére Sikrag 11 irdrtöir ódába,
Budapest, VI., Vilnius cwis:ár ut 33.
" B29

és

/efiér

A kiadmány hiteléül:
Vdálllé, shiy. tiszty
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