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Halát egy elszabadult 
stiglic miatt 

(A Débaagyar ország munkatársitól.) Csütörtö-
kön délután a szegedi közkórházban meghalt 
Nacsa Mihály egyetemi altiszt. Halálát — egy 
stiglic madár okozta, amely megunta a rabságot 
és szabadulni szeretett volna a kalitkától. 

Néhány nappal ezelőtt Csala Mihály szobájá-
ban üldögélt és gyönyörködött a stiglic ugrán-
dozásaiban. Hogy-hogy nem a madár kisza-
badult a kalitkából és a lámpának repült, 
Nacsa Mihály felugrott az asztal mellől, hogy 
a madár után kapjon, de hangos sikoltással 
összerogyott, mielőtt a madarat megfoghatta 
volna. M ik a sikoltásra beszaladtak szobájába, 
megdöbbenve látták, hogy Nacsa ruhája csupa 
vér, melléből dől a vér.' Beszállitatták a kór-
házba, ahol megállapították, hogy állapota sú-
lyos. 

Kihallgatása során elmondotta sérülésének 
történetét Egy nyitott, éles kés feküdt előtte 
az asztalon, hegyével kifelé, az asztal szélén. 
A kés mögött egy nehéz vasfazék állott Ami-
kor a stigHc kirepült a kalitkából és ő utána 
kapott, a kés belefúródott testébe, testének 
súlyával szinte belenyomta magába a kést. 

Nacsa Mihály tüdőgyulladást kapott sebesü-
léséből kifolyólag és ez a betegség végzett 
vele csütörtökön délután. 

Meghívás közgyűlésre. 
'A Szegedi Keramit és Mütéglagyár Rész-

vénytársaság 1933 március hő 25-én délelőtt 
10 órakor tartja 

x x x v n . t n r e n d e s k ö z g y ű l é s é i 

a gyártelep irodahelyiségében, melyre a t rész-
vényeseket ezennel meghívja. 

Szeged, 1933 március hó. 
Ax Igaxgatósög. 

Tárgysorozat: 

1. Két részvényes kiküldetése a közgyűlési 
jegyzőkönyv hitelesítésére. 

2. Az igazgatóság és felügyeiöbizottság je-
lentése és mérleg előterjesztése és megálla-
pítása. 

3. Határozathozatal az üzleteredmény tár-
gyában. 

4. Igazgatósági tagok választása 3 évre. 
5. A felmentvény megadása iránti intézkedés 

az igazgatóság és felügyelőbizottság részére. 

Jegyzet: Mindazon részvényesek, kik a közgyű-
lésen résztvermi óhajtanak és szavazati jogaikat 
gyakorolni kívánják, felkéretnek, hogy részvé-
nyeiket az alapszabályok 8. §-a értelmében 8 
nappal a közgyűlés előtt a Szegedi Keramit és 
Mütéglagyár RT. irodahelyiségében, a Míigyar Al-
talános Takarékpénztár RT., szegedi fiókintézeté-
nél, vagy a Szeged-Csongrádi Takarékpénztárnál 
— letétjegy ellen — letétbe helyezzék. 

Az alapszabályok 26. §-a értelmében a mérleg és 
űzleteredményszámla az igazgatóság és felügyelő-
bizottság jelentésével együtt a gyártelep irodahe-
lyiségében a közgyűlést megelőző 8 napon át 
¿árki által betekinthető^. 167 

Sport 
A Szeged FC csapaía 

a Nemzeti ellen 
A Szeged FC csütörtökön a csapat tartalék-

jaival megerősített UTC ellen tréningmérkő-
zést tartott. A tréningen — amelyen valamennyi 
játékos résztvett - a Szeged jó formáról tett 
tanúságot. Kipróbálták az eddigi hátvédet ját-
szó Kovácsot a csatársorban. Kovács ezen a 
poszton is jól mozgott, de látszott rajta, hogy 
több tréning szükséges ához, hogy a jobbösz-
szekötő posztját rábízhassák és igv beállításától 
egyelőre eltekintettek. 

A Szeged FC csapata szombaton utazik Bu-
dapestre és a Nemzeti ellen valószínűleg a kő-
vetkező csapattal veszi fel a küzdelmet: 

Pálinkás — Werner, Riesz — Gyurcsó, So-
mogyi, Bertók — Kronenberger, Grősz, Lukács, 
Kiss, Harmat Tartalékként Kovács utazik a 
csapattal. 

Négy amatőrmérkőzés 
Vasárnap négy érdekes amatőrbajnoki mér-

kőzés kerül eldöntésre Szegeden. A SzAK-pá-
lyán játszák le a KEAC-SzTK mérkőzést Sugár 
bíráskodása mellett és a SzAK-MTK-t, amelyre 
a BT Kohauteket delegálta. Az előmérkőzésnek 
kijelölt Postás-Földeáki TC II. osztályú baj-
noki mérkőzés elmarad az FTC lemondása 
miatt Valószínűnek látszik, bogy az erede-
tileg a Hunyadi-térre bejelentett Vasutas-CsAK 
meccset is a SzAK-pályán játszák le. 

A negyedik szegedi mérkőzést az UTC-pályán 
bonyolítják le, ahol az UTC a Móravárossal 
méri össze erejét Biró Pataki. A kecskeméti 
derbit szintén vasárnap játszák le Klein bí-
ráskodása mellett. Kiskunfélegyházán a KTK 

—MAK mérkőzést Vezér Dezső vezeti 
* 

A vasárnapi 11. osztálya mérkőzések: Szöreg: 
Rákóczi—FÖC, Kiszombor: KAC—ASE, Kiskun-
dorozsma: KPLE-KfTE. 

* 

A Hunyadi-téren délelőtt lesz az SzTK-KEAC 
szövetségi és ifjúsági mérkőzés. A Vasutas— 
SzAK Zrinyi-dijmérkőzést délután 1 órakor tart-
ják meg. 

5 százalékot keres 
ha bevásárlásait bejegyez-
teti a Dé lmagya ro r s z ág 
t a k a r é k o s s á g i 
Igazolványába 

A KEAC uj sportpályájának elhelyezésének 
kérdését március 13-án délután 5 órakor a köz-
ponti egyetem IL emeleti 1. számú tantermében 
vitatják meg. Az ankétra az érdekelteken kívül a 
város és a DLASz képviselőit is meghivták. 

A SzIKE feloszlatta futballszakosztályát A sú-
lyos gazdaisági viszonyoknak tudható be, hogy a 
többi7,ben elsőosztályu, jelenleg a másodosztály-
ban játszó SzIKE feloszlatta futballszakosztályát 
és a bajnokságtól való visszalépését csütörtökön 
bejelentette a DLASz-nak. A SzIKE futballszak-
osztálya nyolc évig működött 

öt szegedi játékos a főiskolai válogatottban. 
A március 19-én Budapesten eldöntésre kerülő 
magyar—cseh mérkőzés előtt a főiskolai világ-
bajnokságra készülő főiskolai válogatott Budapest 
amatőrjeivel játszik. Erre a mérkőzésre a főisko-
lások kapitánya Szegedről Herrzeg dr.-t, Bakost, 
Solti TV.-ei, Bukoveczkyt és Tóth Il.-őt jelöfte ki. 
Faragó kapitány vasárnap Szegeden lesz és vé-
gignézi a KEAC—SzTK bajnoki mérkőzést. 

A Helsinkiben eldöntésre kerülő finn—magyar 
birkozóversenyen Zombori Ferenc, Finyák, Fará-
nyi és Bodó képviselik a magyar színeket. 

Békéscsabán nagyarányú mozgalom indult meg 
önálló uszcegyesület megalakítása érdekében. A 
csabaiak akciója valószínűleg sikerrel jár, miután 
egy 75 méteres uszoda van a városban, a város 
az uszodát az uj egyesület rendelkezésére bo-
cs, áj t ja. Az uj egyesület a CsUE nevet viselné. 

es Mtívésszeí 

Vidéki színházak 
A színházi decentralizáció eszméjéhez és a kí-

sérleti színpad érdekességedhez ujabban 
Pécs 

szolgáltat adatokait Ezen a héten megint számot-
tevő szenzációja lesz. Előadja Zsikó Gyula, fiatal 
pécsi poéta népszínművét, A brró fiát. A szerző 
diákkorában verseket irt a „Zászlónk" hasáb-
jain és ma is innen van jóval a harmincon. Ifjú-
sági regényeket, novellákat ir és Pécseit igen ked-
velt A biró fia első színpadi alkotása. A nép-
színmű zenen betéteit Bédy Károly, fiatal zene-
szerző írja. A pécsi színház egyébként mozgalmas 
hétnek néz elébe. A Heidelbergi diákéletet követi 
a Víg özvegy Zöldhelyi Annával és Szedő Miklós-
sal, a pécsi hadirokkantak díszelőadása, A sze-
relmi Rt. ós Luxemburg grófja, ugyancsak Szedő 
Miklóssal a Drótostót és Egy kis senki. A pécsi 
színház naponta játszik délután és este, déhrtán 
állandóan „propaganda"-belyárakkai Uj fogrrtorn 
ez is, moziszerű, de beválik. 

Detwcsi 

Mindig Tesznek JuKáfc, Muzsikus Ferfcé, Zsákba-
macska és Dzsimbi eimft darabokkal fejezi be ezt 
a hetet 

Hnlvkiink 

zenés eseménye lesz. Lányi Ernő, az ottani zene-
iskola megalapítója halálának 10 éves forda lójá-
ra leleplezik a zeneszerző bromzreliefjét a zene-
palotában és ebMl az alkalomból emlékhamgver-
senyt rendez a Közművelődési Egyesület zenei 
osztálya, amelyen szerepel Rösler Endre és Elek 
Szidl Megjelenik Szabados Béla zeneszerző és még 
sokan Budapest zenied kapacitásai közH. A hon-
védzenekar is koncertet ad ezen a héten, amelyen 
színre kerül Bartók I. szvitje. 

Swtttwi® 

bevoimft a Magyar Játékszín Kamara Srfnffife, 
Bárwvny Aladár igazgatóval és műsorokon sze-
repel az Agglegény apa. Szépség vására, Nászin-
duló, Becsületes megtaláló. 

A színházi iroda hirei 
Ma van a Tul a Dunán Baranyáiban premierje. 

A színtársulat első operettpremierje ma este lesz. 
Színre kerül Erdélyi Mihály legújabb slágerope-
rettje, a Tul a Dunán Baranyában. Ezt az operet-
tet a színház szép, nj kiállításban mutatja bet A 
főszerepeket a társulást aperettegyüttesének leg-
kiválóbb művészed játezák: Horváth Böske, PaDay 
Manci, Rá só Ida, Belláik Miklós, Lázár Tihamér, 
Várady Pál, Sötét Balázs, Marinkovics Seb& 

Tul a Dunán Baranyában ma nremierbérletben, 
holnap A. bérletben. 

Szombat délután: Krétakör. Klabund leghíre-
sebb és világsikerű misztikus, kínai tárgya szín-
müvét, amelyet a nwrlí héten njitott fel a srintár-
snlat Könyves Tóth Erzsivel a főszerepben, szom-
baton dél n tán filléres bejárakkal tűnte műsorára 
a színház. 

A Krétakörnek a sromhad délotáni lesz az utol-
só előadása. 

Szombat este: Tul * Dunén Baranyában. 
Vasárnap délután: Három grácia. Filléres 

helyácrak, délutáni bérlet 
Vasárnap este: Árvízi megemlékezés a szín-

házban. Program: Nyitány. Magyar ftrotázia. Elő-
adja a m. kir. Hunyadi János 9. honvéd gyalogez-
red teljes zenekara. Vezényli Figey-Fkhtner Sán-
dor a szerző, Szabados János: Tisza. Elmondja 
dr Hajnal István. Tul a Dunán Baranyában. 

Kedden délután gvermek előadás: Hüvelyk Ma-
tyi. Kioese* László meseszínháza réfíi ismerőse a 
szegedi gyermekeknek. Az előad;'s külön érdekes-
sége lesz két kedvenc szegedi gyermekszereplő-
nek, Bemete Dusikénak és K. Nagy Csillának f 
lépfe. 

Gyerekek f Mindnyájan gyertek el Kincses bá-
csi meseszínházának előadására. 

Városi Színház 

M a e s t e 

T u l a D u n á n 
B a r a n y á b a n 
Erdélyi Mihály slAgeropereltje. 


