
— Kiállítás u Időszerű közellátás! 
kérdésekről. Budapestről jelentik: Az 
Országos Kémiai Intézet fennállásá-
nak 60. évfordulója alkalmából a Me-
zőgazdasági Muzeumhan érdekes kiál-
lítás nyílik meg. Ennek keretében a 
mezőgazdasági tudományos és kisér-
letügyi intézményeink összefoglaló 
képet adnak az időszerű közellátási 
kérdésekről. A kiállítás május 22-én 
nyílik meg. 

— Szeged város árverés! csarnok 
1943 május 20 és 21-én hivatalos he-
hűségében árverést tart, mely alka-
lommal az összes szegedi záloghá-
zaknál 1943 március végéig lejárt tár-
gyak kerülnek árverésre és pedig 
'JÓ-án délután fél 4-kor ékszerek, 2t-én 
ingóságok. Az árverési csarnok ma-
gánosoktól is elfogad vételi és eladá-
si megbízásokat, legkésőbb 21-én déli 
12 óráig. Keresünk megbizóiak részé-
re szőnyegeket, kerékpárokat, írógé-
peket és vászonárukat A kiállított 
bútorok, dísztárgyak, márkás fes'mé-
nvek és egyéb holmik a csarnokban 
naponként délután fél 4-től 6-ig 
megtekinthetők Igazgatóság. 

S P O R T 
Vasárnap: Szeged—Haladás a Temesvári-köruti 

sporttelepen 
Halvány reménysugár az NB l-ben való bentmaradásra: 
az Elektromos— Ferencváros mérkőzés esetleges ujrajátszása 

Az NB I. osztálytól búcsúzóban va- ros mérkőzés ügye, amelyben az Elek-
sárnap a Szeged utolsóelőtti bajnoki tromosnak ítélték a bajnoki pontokat, 
mérkőzését játsza Itthon a szombat- még mindig nincs jogerősen elintézve, 
helyi Haladás ellen. Ezenkívül még a Az ügy jelenleg a legfőbb sporthato-
Törekvést látja vendégül a Szeged, ság előtt fekszik és a Szeged abban 

N v i l t t é r > 

Nyílt Javéi Hűnek Emil 
igazgatóhoz! 

Csodálkozással olvastam a Szegedi 
Uj Nemzedék május 13-iki számában 
az ön nyilatkozatát, amelyben csat-
lakozik ahhoz a cikkíróhoz, aki a 
névtelenség leple alatt a felsőipar-
iskolát végzettek által felvett • mü-
nök > nevet maró gúnnyal illeti. 

ön egyike azoknak a szerencsés 
keveseknek, akiknek oincs ugyan mű-
egyetemi végzettségük, de akiket a 
Mérnöki Kamara a tagjai sorába fel-
vett. S ön, aki ilyenképpen használja 
a mérnöki címet, mojt a kivülmara-
dottaknak ajánlja, mllst magasztos 
megnevező jelzőt, a >mester« nevet. 

Kedves direktor ur! Nem gondolja, 
bogy ön mást beszé! és máíst cselekszik ? 
Mert kérdem, miért használja ön az 
ugyancsak rosszul képzett és magvar 
talan »mérnök« eimet, amikor nem Is 
végezte el a Műegyetemet? Ha meg 
használja, miért fáj önnek az. hogv 
az a tizennégyezer felsöipariskolát 
végzett, aki eddig a magyar ipari 
éle'hen névtelenül végezte nagy fon-
tosságit munkáját, most felvette és 
használja a >mflnök« nevet? 

Gáspár Zoltán gépészmflnök, 
a Felsöipariskolát Végzettek 

Egvesülete elnöke 

•1 Ehhen a rovatban Közöltekén 
tem a szerkesztősén sem a ktadóhl-
rata* nem válta' fol»lA««éffítt 

másik két meccse vidéken, Saigóiát-
jár,ban, illetve a Diósgyőrött lesz. Ha 
a pá ros-fehérek a múltkor győztem 
volna a Kolozsvári AC ellen, most 
reménykedéssel nézhetnénk a vasár-
napi mérkőzés elé, sajnos azonban az 
a helyzet, hogy még akkor sem re-
mélhetjük már a Szeged hentmaradá-
sát, ha győz a Haladással szemben. 
Másik három meccsét is meg kellene 
nyernie ugyanis, hogy taigja marad 
hasson az NB I-nek, már pedig Sal-
gótarjánban és Diósgyőrött vajmi ke 
vés a győzelmi remény 

A Szegd vezetőségének legopti-
mistább tagjaiban él ugyan még a 
reménynek egy halvány sugára 
bentmaradást illetőleg de ez sem 
vidéki mérkőzésekhez fűződik, hanem 
a Ferencvároshoz. Az emlékezetes 
félbeszakadt Elektromos—Ferenlrvá-

bizik, hogy az OSK elrendeli a mér-
kőzés ujrajá szását, a Fradi győz s 
ezesetben a Szeged itthoni két rnecs-
csének megnyerésével elkerüli a ki-
esést. 

Az ábrándok világába tartozó eme 
eshetőség mellett a rideg tény az. 
hogy készülni kell a vasárnapi Hala 
dás elleni mérkőzésre és ugy játszani 
a szombathelyiek ellen, mintha a baj 
nokság megnyeréséért ntenne a küz-
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S Z E R D A , IMS m á j u s 1». 

SZÍNHÁZ 
A színházi iroda koziemenyei 

H E T I M Ű S O R i 
Szerdán este: Aimée. 
Csütörtökön este: János vitéa (II. 

bemutatóbérlet). 
Pénteken este: Rigoletto (L bemu-

tató bérlet). 
Szombat délután: Mária főhadnagy 

, Ifjúsági előadás). 
Szombat este: János vitéz (A- ét 

klasszikus bérlet). 
Vasárnap délután: János vitéz (Retu 

des belyárak). 
Vasárnap este: János vitéz, 
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Ma este Heincz Coubier rendkívül 
szellemes és mulatságos vígjátéka, az 
Aimée szerepel ismét a szinház játék-
rendjén. A várható nagy érdeklődésre 

delem. Ezzel tar ozik önmaga becsű (tűzte ki ismét a szinház igazgatósága 
lésének és közönségének a piros 
fehér együtles. 

A vasárnap délután fél 6-kor a 
Temesvárt körúti sporttelepen kezdő-
dő Szeged-Ilnladás mérkőzést Hu-
szár nevit felvidéki bíró vezeti. 

A mérkőzés jegyeit elővételi ked-
vezménnyel csütörtökön kezdi árulni 
a Délmagvnrország jegyirodája 

Vasórncp rendezik 
a délkerületi kardcsapatba no'ci versenyt 
Vasárnap a Szegedi Vivó Egyesű 

let rendezésében kerül lebooyolitásra 
az 1943 évi délkerülett kardcsapat-
bajnokság. 

A verseny délelőtt 9 órakor kez-
dődik a Szegedi Honvéd Tiszti Vivó 
Club sporttermében, a Zsótér-názban 

A verseny iránt nagy 

TŐZSDE 
Budapesti értéktöz-dezárlat Nyi-

tástól zárlatig csendes volt kedden a 
budapesti értéktőzsde forgalma). A 
részvénypiacon folytatódott az élénk 
kereslet, de a az árukínálat nagyfokú 
tartózkodása is. A kötvénypiac vala-
mivel élénkebb volt és az államadós-
sági cimletek. valamint más közköl-
esönök és záloglevelek iránt agyaránt 
volt érdeklődés. A zárlati irányzat tar-
tott volt- Hitelbank 136.5. Nemzeti 
Bank 432.—, Kereskedelmi Bank 239 5 
Pesti Hazai 168.75. Magyar Kender 
74.1, Szegedi kenderfonógyár 311.75. 
Szikra 513.5. 

Zürichi devizszárlat. Páris 4.50. 
London 17.30, Newvork 431—, Rrüsz-
szel 69.25. Madrid 39.75, Milánó 23.66 
fél. Amszterdam 229.37.5. Rcrlin 172.55. 
Ssófia 5.37.5, Bukarest 2.37 fél. 

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos 
valutaárfolyamai. Szlovák kor. 1145— 
11-75, Ura 1740-1790, svájci frank 
76.60^80.60, svéd kor- 7170-8270. 

Budapesti torBíény tőzsdezárlak A 
« forgsloip C8«tf<fes 

veit, az árak nem változtak. 

nyilvánul meg, miután valamennyi 
vívással foglalkozó déli egyesület be-
nevezett a bajnokságra Részvételű 
ket bejelentették a hódmezővásárhelyi 
Kokron-gyári Spor Kör, a Halast 
MOVE, a Szabadkai Vivó Club, míg 
Szögedről az SZTK és az Egyetemi 
Atlétikai Club vesz részt a küzdelem-
ben, A versenyzsüri elnökségét Vigh 
Ferenc, a többszörös kerületi bajnok 
vállalta. A versenyre belépődíj nincs, 
érdeklődőket szívesen lát a rendező 
egyesület. 
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Topolyán játszik vasárnap 
az SzTK 

Az SzTK vasárnap Topolyán ját-
szik uto'só bajnoki mérkőzést. Rend-
kívül fontos mérkőzés ez a Testgya-
korlók számára, mert ezen a mérkő-
zésen dől el az NB II-ben való bent-
raaradása. Ugyanis, ha a Vasutas be-
kerül az NB T.-be, a Goldberger SH 
hátralevő két mérkőzésé elveszti, az 
SzTK pedig győz Topolyán, va.gv leg 
alább ts eldöntetlent ér el, ugv ben|-
maradása biztos. Sok kívül álló kö 
rillménvtől fiigg tehát a kék-fehérek 
bentmáradása; mindenesetre igyekez-
nek a maguk részéről mindent meg-
tenni, hogy a vasárnapi mérkőzés' 
megnyerjék. Kedden kondicióedzés 
volt a Hunyadi-'éren. csütörtökön pe-
dig kétkapus edzést tartanak. 
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Vasárnap játsza első osztá-
lyozó mérkőjését a SzVSE 

A szegedi vasutascsapat, mely nagy 
pontelőnnyel megnyerte az NB II. osz-
tály Zrinyi-csoporljának bajnokságán 
vasárnap játsza első osztályozó mér-
kőzésé" az NB J . .sztilybu való beju 
tásért. Az;ulső"fói(iutólian a bzVSI- a 
Budapesti Vakulás Sport Clubbal ke-
rül szembe. A Budapesten lejátszásra 

kerülő mérkőzésre a szegedi csapat 
nem a legszerencsésebb körülmények 
között kcsziil Ugyanis _ amint isme 
retes _ a vasárnapi Kábelgyár ellető 
mérkőzésen a játékvezető Koppányi 
kiálli otta és most a Vasutas vezető-
sége attól fél, hogy a kiváló játékosi 

jeltiltják a szerepléstől. Nagy szeren 
érdeklődés jesetlenség lenne ez a Vasutasra néz-

ve, éppen ezért Koppány fegyelmi 
ügyének szerdai tárgyalására Berkes-
sy Elemér edző Budapestre utazik, 
hogy megvédje játékos&t a fegyelmi 
hatóság előtt. 

A Vasutas egyébként kedden kon-
dicióedzést tartott, csütörtökön pedig 
kétkapus edzés lesz a Vasutas-sta 
dioitban. A SzVSE I. csapa ának ellen-
fele az ifjúsági válogatott lesz. mely 

Szabadka ifjúsági válogatottja 
készül. 
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ellen 

a bemutató pompás szereposztásában, 
Radnóthy Éva. Márkus Lajos, Szegedi 
Szabó István és dr. Várady Szabolcs 
felléptével Rendező: Both Béla. 

Csütörtök este I I bemutatóbérfet-
ben Ihász Aladár uj rendezésében újít-
ja fel a szinház Kacsóh Pongrácz Ízig-
vérig magyar daljátékát, a János vi-
tézt, melynek halhatatlan meldódiái 
és nagyszerű szövegkönyve soha nem 
téveszti el hatását a közönség köré-
ben. Ihász Aladár annakidején a Sze-
gedi Szabadtéri Játékok emlékezetes 
János vitéz előadását rendezte és min-
denképpen érthető, hogy érdeklődést 
kelt a darab újszerű zár1 színpadi be-
állítása. A zenei vezetés Fest Vidor 
kezében van, aki rövid ittléte alatt 
megmutatta kitűnő képességeit. A szin-
ház a legjobb erőit állította a siker 
•szolgálatába, hogy a sziniévad utolsó 
nperettelőadásai a legteljesebb siker 
jegyében kerüljenek a játék rendre. 

Pénteken Rigoletto dr. Palló Imre, 
Szabó Ilonka, Laczó István, Littassy 
György és Solymossy Margit fellép-
tével, Fricsay Ferenc vezényletévet, 
Közreműködik az Operaház énekkara. 
Kevés jegy a pénztárnál. 

Szombaton délután filléres hely-
árakkal utoljára: Mária főhadnagy. 
Közkívánatra szombaton délután 3 
órakor népies előadás keretében fillé-
res hetyárakkat a szezonban utoljára 
a Mária főhadnagy kerül szinre. Ezt 
az előadást a szinház kizárólag azok 
részére rendezi, akik a darabot még 
nem látták és igy most nagy kedvez-
ménnyel nézhetik végig. A nagy ér-
deklődés miaf Jegyekről máris aján-
latos előre gondoskodni. 

A Höpfner-nSvérek balettestje Sze-
geden. Hédi és Margót Hópfner, az is-
mert német testvérpár, akiket a Tá-

X A SzEAC asztaliteniszezflinek 
győzelme az UTC felett. Vasárnap a 
testnevelési intézetben a SzEAC asz-
talitenisz csapata barátságos mérkőzés 
keretében 5:4 arányban győzte le az 
NB I. uj tagjá1, a kendergyári UTC-t. (bori Szinház cimü nagyszabású UFA-
A két csapat a következő felállítás- 'filmből a szegedi közönség is jól is~ 
ban játszott SzF.AC: Sándor, Milán- |tner, megérkeztek Budapestre, ahol két 
kovics. Fári, UTC: Péterfy, Farkas és balettest keretében mutatkoznak be. A 
Pákáski A mérkőzés elején az UTC szinház igazgatóságának nagv áldoza-
már 4:2-es vezetésre telt szert, de az tok árán sikerült lekötnie egy előadás-
egyetemisták lelkes jáékkal ezt az ra a világhírű láncospárt, akik május 
előnyt behozták, végül is Sándor há 24 én. hétfőn este fél 7 órakor kitűnő 
romszettes, heves küzdelemben győze műsorral tartják meg egyetlen balett-
delmeskedett Péterfy felett és ezzel -s'jüket. Jegyek mától kezdve a pénz-
megszerezfe csapatának a győzelmet tárnál 

A váratlan csapástól lesújtva jelentjük, hogy felejthetetlen fér-

jem, illetve drága jó édesapánk és nagyapám 

Weil Emil téglagyári igazgató 
ittbegyott bennünket 

Felesége: Weil Emiiné Robitsek Irén, leányai: dr. Klein Dronóné 
Weil Lilly (London), özv. Fodor Ferencné, Weil Magda, Weil Gyűr. 

gyi, unokája: Fodor Anikó. Gyászolják még testvérei, sógorai, sógor-

női, veje, rokonai és jóba rátái. 

Aki ismerte, sosem felejti ell 

Temetése 19-én, szerdán d. e. 10 órasor lesz a einterembül 

RészveUálügatáiok inellőzósét kérjük. 


