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Sporí 
Osztrák—magyar válogaloll mérkőzés Szegeden. 

Rendkívül nagy érdeklődés előzi meg a 
Szegeden most első ízben szereplő osztrák— \ 
magyar válogaloll mérkőzést. A csapat, bécsi 
híradás szerint, csaknem ugyanolyan játék-
erőt képvisel, mint a Bécsben szereplő I. 
garnitúra. I I a a csajjal összeállítását f igye-
lemmel kísérjük, azt látjuk, hogy annak zö-
mét a bécsi 1. ligában kitűnően szereplő 
Slován adja. Különösen kitűnő erőt képvi-
sel a csatársor, amely a tipikus bécsi iskolái 
játsza. Mögötte a kitűnő halfsor és a közvetlen 
védelmet Bécsnek legkiválóbb védőjátékosai 
alkotják. A bécsi csapat összeállítása a kö-
vetkező: 

Louscek (Slován)—Reichard (S lován) Grü-
ner (Slován)—Cerniczki (Slován) Koch (Ad-
mira ) Ehrl ich (S immering )—Danis (Sim-
mering) l lahncl (W íenna ) Zdarski (Slován) 
Stepan (Slován) Eckl (Slován). 

Ezzel a csapattal szemben a válogató bi-
zottságnak csak technikás csapatot kellett ki-
állítani és örömmel állapíthatjuk meg, hogy 
a Szegeden szereplő magyar válogatott csa-
pat összeállítása ugyancsak kitűnően sike-
rült. 

A közvetlen védelmet a fiatal Acht kivéte-
lével régi kipróbált játékosok alkotják, akik 
közül Senkei 1., a Hungária kitűnő hátvédje 
többszörös válogatott, míg Beck, bár először 
ölti magára a címeres dresszt, ugyancsak sok 
tűzpróbán esett már keresztül a kerületi vá-
logaloll mérkőzéseken. A fiatal Acht szerep-
lését a legnagyobb bizalom előzi meg, mert 
a kitűnő kapus korát megcáfoló tudással és 
rutinnal védte eddig is hálóját. A halfsorban 
ott látjuk Kléber mellett a Bástya kitűnő 
Tóthját és Eichbaumot, a Budai 33-asok fő-
erősségét. E halfsor bizonyára ellent fog állni 
a bécsi kitűnő támadó sornak és frontban 
f o g j a ludni tartani saját csatársorát is. A 
csatársorban ult szerepel Kautzky, a sokszo-
ros válogatott mellett Spitz, a Nemzetiek ör-
döngös csatára, aki a mi kitűnő Soltiakkal 
félelmetes baloldalt alkot. A jobboldalon a 
fiatal Varga mellett Senkei Il-t, a Hungária 
kitűnő szélső csatárát látjuk, aki szintén sok 
tűzpróbán meni már keresztül. Mindent egy-
bevéve, rendkívül heves, nagy mérkőzésre van 
kilálás, ahol a közönség igazán szép futballt 
l'og láni. 

A nagy érdeklődésre való tekintettel ajánla-
tos a jegyeket előre megváltani, jegyek a 
Délmagyarország jegyirodájában vasárnap 
dé l i g válthatók. 

A Vasutas sport-nap programja. 

A MAV Sportegyletek szövetsége által kiirt s a 
Szegedi Vasutasok Sport Egyesülete rendezésében 
vasárnap Szegeden, a rókusi SzVSE pályán tar-
tandó országos mezei futóbajnoki és a MASz 
délkeri'ilcle által kiirt Kerületi mezei levente futó-
versenyt a következő sorrendben bonyolítják le: 
Délelölt. Gyülekezés a Széchenyi-téren a Város-
háza előtt. Zenés felvonulás a rókusi SzVSE pá-
lyára. Szegedi leventék 3 km.-es mezei futóver-
senye. (MASz. délker.; SzVSE leventéinek sza-
badgyakorlatai. Vasutas leventék 3 km.-es mezei 
futóversenye. Ferencvárosi Vasutas Sport Egylet 

hölgytornász csapatának rythmikus gyakorlatai 
Vasutas ifjúsági 3 km.-es mezei futóbajnoki ver-
senye. SzVSE. liölgylornászok rytmikus gyakorlatai. 
Vasutas senior G km.-es mezei futóbajnoki ver-
senye. SzVSE levente csapatának szertorna gya-
korlata. Ferencvárosi Vasutas Sport Egylet hölgy-
tornász csapatának szabadgyakorlatai. SzVSE 
hölgytornász csapatának szabadgyakorlatai. Fe-
rencvárosi Vasutas férfiak botgyakorlalai. SzVSE 
levente csapatának botgyakorlalai. Esős idő ese-
tén a tornagyakorlatokat a KEAC tornatermében 
mulatják be. — Délután fél 3 órakor Ferencvárosi 
Vasutas—SzVSE barátságos labdarugó mérkőzése 
az ujszegedi SzAK pályán. Este 7 órakor Vasutas 
Sport Szövetség propaganda gyűlése a Boldog-
asszony-sugáruti MAV nevelő- és tápintézet nagy-
termében. 

Amatörnap Alakon. 
KEAC—MAK, M T K - H T V E . 

A makóiak kettős bajnoki programról gondos-
kodtak vasárnapra. Amíg azonban a KEAC—MAK 
meccs nem ígér különösebb izgalmakat — mert a 
KEAC legalább egy klasszissal jobb, mint a MAK 
—, annál érdekesebb és elkeseredettebb harcot fog 
eredményezni a két egyforma' erősségű MTK és 
HTVE találkozása. A kiegyensúlyozott erőviszo-
nyok figyelembevételével, a honi pálya előnyével 
startoló makói csapat látszik előnyösebb hely-
zetben lévőnek. 

Fing-pong bajnoki elődöntő. 

A múlt vasárnap Debrecenben 18:18 arányban 
döntetlenül végződött vidéki ping-pong bajnoki elő-
döntőt ma ismétlik meg Szegeden a DTE és a 
KEAC csapatai. Az érdekes küzdelem délután hat 
órakor kezdődik a KEAC tornatermében. 

Vasárnap folyó hó 10-én délután 4 órai kezdettel 
a SzAK ujszegedi sporttelepén 

Nemzetközi 
válogatott footballmérközés 
Ausztria—Magyarország 

p ro f i B. -vá logatott 

Bécs—Budapest, Szeged között. 
Magyar csapat felállítása : 

Acht (Bástya) 
Back (Bástya) Senkei I. (Hungária) 

Tóth (Bástya) Kléber (Hungária) Eichbaum (Budai 33) 
Senkei II. Varga Kaulzki Spitz Solti 
(Hungária) (Bástya) (Soroksár) (Nemzeti; (Bástya) 

Eckl Stepan Zdarski Hahnel Danis 
(Slován) (Slován) (Slován) (Wienne) (Simmering) 
Ehrlich (Simmering) Koch(Admira) Cerniczki (Slován) 

Criiner (Slován) Reichradt (Slován) 
Louscek (Slován) 

Osztrák, csapat felállítása : 
Előzőleg délután 2 órai kezdettel: 

F rencvárosi Vasutas—Sz6£refli Vasutas 
Budapest Szeged 

amatőrcsapatok serlegdöntő mérkőzése. 
Jegyek elővételben a Délmagyarország jegyirodájában kaphatók. 

HÁZASSÁGOT biztos sikerrel, vallás-
különbség nélkül, leg-
nagyobb hioktsitáa mel-

lett, a legrCvidebb időn be ü! közvetít 20 év óla fennálló 
ügynökség csaki? komoly reflektá óknak, válaszbélyeg 

beküldésR e-et^n válaszolok. 740 
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I szegedi városi szinház műsora: 
Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: Nem 

nősülök. 
Vasárnap este: Dezséri Gyula vendégfelléptével: 

A vén bakkanesos és fia a buszár. 
Hétfőn: Dezséri Gyula vendégfelléptével: Rang 

és mód. (Bérletszám A. 14.) 
Kedden: A diktátor. (Bérletszám B. 14.) 
Szerdán: A diktátor. (Bérletszám A. 15.) 
Csütörtökön: Nem nősülök. (Bérlelszünet.) 

Színházjegyet a Délmagyarország jegyirodá-
jában telefonon is lehet rendelni. A jegyeket kí-
vánatra házhoz küldjük. 

Kamarazeneest áj>rilis 18-án Waldbauer— 
Kerpe ly vonósnégyes és az operai fuvóskar 
közreműködésével. Jegyek Harmóniánál. 

Fuehs Erv in zenetanár növendékhangver-
senye május 8-án. 

fl s z i n h á z ! i r o d a h i r e i . 
Dezséri Gyula vendégjátéka. A kiváló magyar szín-

játszó, Dezséri Gyula, vasárnap kezdi meg a leg-
teljesebb érdeklődésre érdemes és két estére ter-
jedő vendégjátékát. A művész vasárnap este Szi-
geti József értékes népszínművében, a Vén bak-
kancsos és fia a huszár-ban személyesiti a vén 
bakkancsost, mig hétfőn a Rang és mód-ban, 
mint Bannai Gerő lép a közönség elé. Mindkét sze-
rep népies figura és ezeknek az ábrázolásában 
tűnik ki csak Dezséri Gyula páratlan színjátszó 
talentuma a maga ritka értékeivel. 

Nem nősülök. A szezon egyik legnagyobb síkere 
volt Szenes Béla: Nem nősülök című vígjátéka, 
amely vasárnap délután és csütörtökön este a 
tetszést aratott együttes előadásában kerül szinre. 

A diktátor. A francia drámairodalom ujabbkori 
termékei közölt nagy értéket jelent Jules Roinains 
színmüve, A diktátor, amely értékes tárgya és 
irodalmi hangja miatt müsordarabja lett a drámai 
színpadoknak. A Nemzeti Kamaraszínháza mutatta 
be Jules Homains színmüvét, amelyet két hét előtt, 
a szerző tiszteletére, díszelőadásban hozott szinre 
a Nemzeti Szinház, amely az idei szezonban leg-
nagyobb irodalmi sikerét A diktátor-ban aratta. A 
szegedi színpad kedden mutatja be A diklátor-t, 
amelynek két politikus alakját: Dcnist és Fé-
réolt: Hagymássy és Főidényi, mig a királyt Oláh 
személyesiti. A színmű jelentősebb szerepeit Pár-
tos Klári, Bardócz Rózsi, Rohonczy és Szilágyi 
ábrázolják. 

családi fyázat, tanyás birtokot, 
szölöbirtokot, üzleteket, t>áz-
telket, lakást, földbirtokosoknak Jfrosszu 
lejáratú kölcsönt legolcsóbb 

kamat mellett közvetít 136 
Ц а ч а м i n g a t l a n v á l l a l a t a S z e g e d , H o r t h y 
W l C t C I Miklós ucca 2. (Kultúrpalotánál.) 


