
— X6bori levelezőlap. F. 593. számú 
postáról Sándor István tizedes küldi 
* Délmagyarország utján üzenetét fe-
leségének Pusztamérgesre, SZent Ist-
ván-ut 1. szám alá Azt üzeni, hogy 
egészséges, nincs semmi baja. Ugyan-
erről a tábori számról üzeni Hcbők 
István honvéd Királyhalom 473. szám 
alá feleségének, Petrovics Ferenc 
bonvéd Kiskundorozsmára Damjanich-
utca 25 szám alá nővérének, Móra 
Györgvnének, Katónak, Gyuszinak és 
öcsikének és Czékus Antal honvéd 
Pusztmaérges IV ker. 16. szám alá 
feleségének és hozzátartozóinak, hogy 
egészségesek, jól vannak, nincs sem-
mi bajuk s kérik, hogy Írjanak gyak-
ran. 

_ A Városi zeneiskola hangverse-
nye ma délután 5 órakor a Tisza-szál-
lóban. 268 

— Képkiállítás a muzeumban. Pfei-
fer Elek festőművész tanár a városi 
muzeumban kiállítást rendez repre-
zenta'iv müveiből. A kiállítás egyelőre 
május 31-lg tart, majd junius 17-én 
újra megnyílik és 28-ig tart. 

— Majdnem agyonütötte a leszakadt 
erkély. Szerdán délután 7 órakor a 
Horthy Miklós-utca 4. számú ház első 
emeleti erkélyének első része tesza-
kadt. Az erkély alatt éppen akkor ha-
ladt el Juhász Amália 17 éves náztar-
tási alkalmazott- A lehulló kődarabok 
fején és kezén megsértették. A mentők 
Juhász Amáliát a sebészeti klinikára 
szállították Az erkély megmaradt ré-
szeit, hogy ujabb szerencsétlenség ne 
történhessék, a kivonult tüzol'ók le-
bontották. 

— Nehézfegyverlövészpi a baktói 
lőtéren. A m. ktr. Hunyadi János gya 
Igezred I. zászlóalja juuius 10-én 7 
árától délután 5 óláig és ll-én 7 órá-
tól délután 5 óráig a bakloi harcszerű 
lőtéren nehézfegyverlövészetet tart A 
lőgyakorlat 'artama alatt az alább) 
rendszabályokat léptetik életbe: A 
lőtér területét a fenti napokon jelzett 
idő alatt tezárják A lőtér területét ha-
tárolja: a szeged—hódmezővásárhelyi 
vasútvonal, a rúktisi pályaudvar észa-
lti kijáratától a bak'ói töltésig, majd 
Innen északra a baktól töltés. Székha-
tom, Macskástöltés. Sándorfalva köz-
ség déli szegélve a szatymazi vasúti 
megálló fele húzódó vonal a münfig. 
majd délre a mflut Kettősbatár vas-
ul I megállóig, majd Innen az öthalmon 
és téglaégetőn át vezető taligaút a 
vasútig. A lőgyakorlat tartama ala'f 
piros-fehér jelzőzászlókat helyeznek 
ki az alábbi helyeken: baktói iskola. 
Székhalom, sza'ymazi halom, Báezok 
Vertje, öthalom 90-es ponton, sándor-
falvi mflut és hódmezővásárhelyi vas-
út kereszteződésénél. Amig ezek a 
zászlók kint vannak, a lőtér terű1 été-
re polgári egyéneknek lépni nem sza-
bod. Aki az őrök felállítási helvét tn-
dafosan megkerüli és igv ju' be a lő-
tér területére, az azoknál előforduló 
balesetekért a honvéd kincstár fele-
lősséget "cm vállal A lőgyakorlat be-
fejezését a >lefuvás» kürtjét adja tud-
tul, mire a jelző zászlókat bevonják és 
a lő'ér területe felszabadni Aki a lő-
tér területén fel nem robbant lövedé-
ket Vagy alkatrészt tatái, az ne érintse 
meg, mert az még hosszú idő eltelte 
után Is életveszélyes Az Ilyen lővedé 
k© meg kell Jelölni és az Illetékes 
közigazgatási hatósásnál, esendőrség-
nél be kell jelenfeni A tövészettpl 
kapcsolatosan előforduló esetleges ká-
rokat a károsultak bevonásával egv 
bizottság állaplfla meg és a helvszf 
nén megtéritl. A kár' legkésőbb ju-
lius 15-ig be kell jelenteni A lő'ér te-
rületén tevő kincstári tárgvakaf meg-
rongálni vagy elvinni nem szabad. 

SZÍNHÁZ 

Teivet. a szege© szinhczkan 
az operakultusz .ejiesztesete 

Amint ismeretes, vitéz Bánky Ró-
bert színigazgató a mult héten két 
napig Szegeden tartózkodott és tár-
gyalásokat folytatott dr Pálfy Gyöigy 
tanácsnokkal a jövő színházi szezon 
előkészítéséről. A táigyalások folya-
mán szóbakerült a szegedi operaelő-
adások ügye. Bánky igazgató azt terve-
zi, hogy néhány fiatal operaénekest is 
szerződtet társulatához és igy lehető 
vé válik, hogy egy-egv nevesebb ven-
dégművész keretéül szolgáló szegcdi 
opcraegyütles nemcsak olyan reper-
toár dalművek, mint a Rigoletto, Sze-
Villal borbély, Sosca. stb. sorozatos 
előadásá1 valósithatja meg. hanem ké-
pe® lesz arra is. hogy vidéken ritkán 
vagy még soha elő nem adott Bolvgó 
hollandi, Don Jüan, Falstaff. Köpeny. 
Puccini: Le Vitli operák megszólalta-
tásával is szoglálja a zenekultúrát A 
szegedi operatörzstársulat megszerve-
zésére már meg is történt az első lé-
pés. amennyiben Bánkv igazga'ó és 
Friesav Ferenc karnagv tárgyalásokat 
folytatnak Budapesten néhánv fiatal 
énekessel, szerdán pedig az egyik fő-
városi lapban fplh'vás jelent meg. 
hogy a szegedi szinház munkájába be-
kapcsolódni óhajtó ének°sek. ugy a 
szólisták mint a kórustagok (25 főhől 
álló énekkar megszervezéséről is szó 
van!) Budapesten az Uj Magyar Szín-
házban érdeklődienek 
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A sxmházi iro^a Wzieménve' 
H E T I M Ű S O R : 

világ 

J L h u h b m 
Legveszélyesebb ellenfelével játszik vasárnap a SzVSE 

Csütörtök este: Egy nap 
(I és lf. bemutató hórlet). 

Péntek este: Egv nap a világ (A-
bérlet). 

Szombat este: Egy nap a világ 
''Tisztviselői bértet). 

Vasárnap détntán: Egy nap a vi-
lág (Mérsékelt hetvárak). 

Vasárnap este- Egy nap a világ. 
Hétfőn esfe: Egy nap a világ (Mun-

káselőadás. Szezonzáró előadás), 
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Ma este I. és II . bemufató bérlet-
ben kerül szinre Vaszary János 3 fel-
vonásos mai története, az Egy nap a 
világ A női főszerepei Sonilay Júlia, 
az Uj Magyar Szinház kitűnő tagja 
alakítja, a többi szerepekben dr. Vá-
rady Szabolcs, Szegedi Szabó Islván, 
Völcsey Bózsi, Nagy Anna, Horváth 
Mária Petőbftzy Miklós, Parragh Éva, 
Sipos lla, Sorr Jenő. Szemethy Endre 
és Szántó Mária lépnek fel. Áz Egy 
nap a világ pénteken este A-bérieiben, 
szombion tisztviselői bérletben, va-
sárnap kétszer bérlet szünetben, hétfőn 
este pedig munkáselőadásban kerül 
szinre Jagyekről ajánlatos előre gon-
doskodni 

Héttőn 13t> mnnnáselőadásl Hélfőp 
este az Egy nap a vjtág munkáselő-
adásban kerül színre a bemutató sze 
reposrtás ában Csoportos iegvigénvté 
sek a színházi pénz'árnál JegvkíadV 
az igéivlések érkezésének sorrend]'-" 
ben. 

Bérlők figyelmébet Az igazgatós*! 
felkéri az igei tisztelf bérlőket fngv 
Csefiegos elmaradt részleteiket s «zin 
házi irodában befizetni szíveskedj!1 

nek tekintettel a sziniévad végére Te 
tefon: 26-90 

Budapesten a BVSC-vel kivívott 

győzelemmel felérő döntetlen után, 

vasárnap itthon játsza második osz 

tályozó mérkőzését a Vasutas. Ez 

úttal a BSzKRT-tal kerül szembe 

a SzVSE. Annak ellenére, hogy a 

BSzKRT vasárnap első osztályozó 

mérkőzése alkalmával vereséget 

szenvedett a DVSC-től, vitathatat-

lan, hogy az NB I-be való beju-

tásért küzdő csapatok között a leg-

ereősebbnek tekinthető A Vasutas-

nak tehát nehéz feladatot kell meg-

oldania, ha a BS'.KRT-ot le akarja 

győzni. Pedig a Vasutasban nem 

titkolják, hogy győzni akarnak a 

veszedelmes ellenféllel szemben. A 

SzVSE számit rá, hogy a közön-

ség, amey lelkes biztatásával a sze-

zon folyamán mindig a csapat tnö 

gött állt és hozzásegítette a bajnok 

ság megnyeréséhez, most- Is teljes 

számban jelenik meg a sorsdöntő 

mérkőzésen és biztatásával lelkesítő 

bátorságot önt a játékosokba. A 

csapat szorgalmasan készül a mér-

kőzésre. Kétkapus edzést ugyan a 

héten nem tartanak, mivel uem 

látja szükségét Berkessy edző, cAi 

pán szerdán végeztek kondíció-

gyakorlatot. Némi aggodalommal 

tölti el a vezetőséget, hogy Tihanyi 

és Koppány a BVSC elleni mérkő-

zésen megsérült. Bíznak azonban 

benne, hogy vasárnapig mind a két 

játékos rendbe jön, számítanak 

ezenkívül Bakos játékára is. 

A SzVSE—BSzKRT osztályozó 

mérkőzést Vass Antal vezeti Pál és 

Körösi partjelzők segédletével 
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Változatlan összeállításban 
utazik a Szeqed Salgótar-

jánba 
A Szeged ma, csütörtökön détu án 

Baróti Lajos csapatkapitány, edző ed-
zésével kétkapus edzésen készül a sal-
gótarjáni mérkőzésre. A piros-fehér 
játékosok egymás között játszanak. 

JMivel a vezetőség elégedett a csapa' 
mult vasárnapi játékával, az összeál-
lításon valószínűleg nem változtat. Er-
ről különben a csütörtök esti sportbi-
zottsági elnök dönt véglegesen. 

A Szeged-ben különben napirendre 
tértek a kiesés kérdése felett, egyesek 
azonban még mindig bíznak valami 
csodában, amelynek révén a csapat 
bentmaradhat az NB I. osztályban. 

központhoz. A központ helytadott az 
óvásnak, igy a szegedi Felsőipar ja 
tott tovább az országos középdön őbo. 
Szombaton Újvidéken játszanak felső 
iparistáink az újvidéki tanítóképzőéi 
len az alábbi összetételben: Híabák-* 
Lukács. Kovács — Vctró, CsetnekL 
Nagy — Heine, Parovén, Horvá'h. 
Totb, Petrovits. A csapat pénteken ii> 
dul Újvidékre. 

Ti+ok 
Nők tiszta teintjfiket gyakran 
esak annak köszönhetik, hogy 
•emésztésükre kellő figyelmet 
fordítanak. KltOnő hatásával 

te.'? rcSSEö 

A szeged 1. osztály állása; 

1. HASE 
2. CsLE 
3 Vasutas II. 
4 Szeged I I 
5 Postás 
6. SzTE 
7. KRVSE 
8. Mrtraváros 
9. KMAV 

10. SzFIB 
11. HMTE 
12. SzATE 

21 19 
21 14 
21 12 
21 12 
21 10 
21 8 
20 
21 
21 
21 
21 
20 

t 59:17 39 
6 77:53 29 
5 76:27 28 
5 83:37 28 
5 68 :38 26 
8 46:46 23 
9 4907 20 
9 40 :42 18 
9 46:70 19 

13 32:58 12 
1717:110 5 
18 17 70 4 

özv. Réti Jakabnő sz. Frfed Anita fájdalmas szívvel tudatja 
hogy szeretett férje, az önfeláldozó jóság cs szeretet mintaképe 

H é t ) J a k a b 

ny. MÁV. f őműveze t ő 

életének 74-ik, boldog házasságának 48-ik évében elhunyt. Kívánsága 
szerint csendesen leme lük el 

Gyászolják unokahugai, unokaöccse és jóbarátai. 

Eszményi jóságodéit örökké áldjuk emlékedet? 
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Á Fe lső par továbbfutott 
n i orszáqos 

K| cOK-ba no'-s-iqban 
A szegedi Felsőipnriskola labdaru 

gó csapata vasárnap Kaposváron két-
szeri hosszabbítás után 4:3 arányban 
kikapott. A rendes játékidő alatt azon-
ban 2:2 volt az eredmény. EzérJ az 
ipariskola óvást nyújtott be a KISOK- az ő tulajdonukba kerül St. 

J© ön moát a ayönyörü 

SZOVÁTÁRA 
Szivét, idegejt Bóspárás levegő-

je meggyógyítja. Most nagy ked-

vezmény. Prospek'ust küld: 

sáska Elei, az iniim-vii 
bérlője, Szováta-fürdő. 291 

X A Szeged visszavonja a UiMAVAG 
elleni óvását. A tavasszal Diósgyőrött 
lejátszott és a DSMAVAG által 2:1 
arányban megnyert DiMAVAG—Fe-
rencváros-mérkőzést — mini ismere-
tes — a Ferencváros megóvta. Az 
ügyben volt is egy tárgyalás az egyes-
bíró előtt. A második tárgyaláson a 
Ferencváros nevében vitéz Kemenessy 
Sándor az óv&st visszavonta és bejelen-
tette, hogy a Ferencváros belenyug-
szik a pályán elért eredménybe. Érte-
sülésünk szerint az Elektromos és a 
Szeged is vissza fogja vonni a Diós-
győri M A VAG—Ferencváros mérkő-
zés ellen beadott óvását. 

X Május 80-án lesz a Szegedi MOVff 
céllövőversenye. A szegedi MOVE má-
jus 30-án rendezi országos oéllövőver-
senyét. amelyen kiírásra kerül a Kor-
mánvzó nr 20 éves kormányzása alkal-
mából alapított vándordtj, valamint e 
MOVE ál'al alapított ezérpengős ser-
leg, amelyei jelenleg a hódmezővásár-
hetvi lövészek védenek. Amennyiben a 
vásárhelylek most is megnyerik ezt 
a versenyszámot, a serleg véglegesen 

A Haas Fülöp és'Fiai-Jele Rt. igazga'ósága, félügyclöbizottsága. 
tisztikara, a szegedt fiók tisztviselői "és alkalmazottéi mély sajnálat-
tal jelentik, bogy a vállalat főtisztviselője, a cég szegedi üzletének 
veze'ője. 

nemes Állaga Rudolf ur 
elhunyt. A megboldogult igaz lelkesedéssel látta el munkaköréi, szór® 
gairnával, szaktudásával mindenkor megnyerte feletteselbek bizalmát. 
Kartársai őszinte munkatársukat veszítették el benne 

Emlékét mindenkor kegyelettel őrizzük meg. j j 


