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Budapest. 9.15: Délelőtti hangverseny. (Temesváry—Kerpely—Polgár-trió.) 12.20: Gramofonhangverseny. 15.30: A »Tündérvásár« meseórája. 16.45:
Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés, hirek. 17.15: Bura Károly és cigányzenekarának
hangversenye. 18 30: »Mit üzen a rádió?« 1 9 ^
Az Operaház előadása szereplőinek közlés* és
tartalmának ismertetése. 19.30: Az Opecaií5z előadása. I. (Először.) »Oedipus Rex« Orarförio-opera
két felvonásban. Zenéjét szerzette Igor
Strawinsky. 22.30: A Duna-palota nagyszállóból Baehmann jazz-band. — Bécs. 11: Délelőtti zerie.- 16:
Délutáni hangverseny. — Berlin. 16.30: Délutáni
hangverseny. 20: Esti zene. — Bern. 16: Zenekari hangverseny. 17: Szórakoztató zene. 20: Zongorahangverseny. 20.30: Arthur Honegger »Le Roi
Dávid« oratóriumának előadása. 22.15: Zenekari
hangverseny. — Bordeaux. 19: Zenekari hangverseny. 19.35: Részletek Massenet »Werther« cimü
operájából. — Breslau. 16.30: Szórakoztató zene.
20.15: Strauss-valcerek. 21: Szimfonikus hangverseny. — Brüsszel. 17: Zenekari hangverseny. 18.30:
Kamarazene. 21.05: Tánczene. — 5. G. B. Daventry Experimentál. 15: Színházi zene. 16: Zenekari hangverseny. 16.25: Hegedühangverseny. 22.15:
Kamarazene. — Frankfurt. 13.30: Déli hangverseny.
16.35: Zenekari hangverseny. 21: Kétzongorás hangverseny. — Köln. 13.05: Déli hangverseny. 17.45:
fenekari hangverseny. 19.20: Finn-est. — Königsberg. 16: Délutáni hangverseny. 19.30: G. Puccini
»Turandot« cimü operájának
előadása.
22.30:
Tánczene. — Lausanne, 15.40: Szórakoztató zene.
17: Délutáni hangverseny. 20.45: Zenekari hangverseny. — 2. L. O. London és 5 XX. Daventry.
12: Ward Jackson (bariton) hangversenye. 18.45:
Schubert zongora-szonáták.
21.35: Katonazene.
Tánczene. — Milánó. 16.30: Rádió-kvintett. 20.30:
Szórakoztató zene. 23: Jazz-band. — München.
12.55: Déli hangverseny. 16.30: Szórakoztató hangverseny. 18: Délutáni hangverseny. 19.30: H. Pfitzfier »Das Christelflein« cimü operájának előadása.
21.50: Tánczene. — Nápoly. 17: V. D'Evsh (szoprán) hangversenye. 21.02: Szórakoztató hangverseny. 23: Jazz-band. — Róma. 13: Rádió-trió.
17.30: Szórakoztató zene. 20.45: Jandonai »Francesco da Rimini« és G. Meyerbeer »Gli Ugonotti«
cimü operáknak részletei. — Stuttgart. 16.15; Délutáni hangverseny. 20: Edgár Hunger »Weltaumfahrt« cimü hangjátékának előadása. Utána: Filharmonikus hangverseny. — Zürich. 15: Zenekari
hangverseny. 17.15: Gramofonhangverseny.

E s ő e r d ő k óvári árakon
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M'háiy építőmester szomorú szívre!
hegy édesanyii

tudatit,

özv. GáS Józsefné szül. Sánta Anna
102 íves koriban meghalt.
Temetése t. hó 19 én d. u 3 órakor lesz a Csillag-uccu
3. sz. alatti gpászh.izból. Uyászoljík még menye, unokái, dédunokái és nsgys'ámu okunság.

Sport
Könnyen győzött m Ferencváros
a Bocskay ellen
Az utolsó I . o. ligamérkőzés, amely a Ferencváros és a debreceni csapat között vasárnap folyt
le, a fővárosi csapat nagy gólarányu győzelmével végződött. Nekünk ez nem jelentett meglepetést, már legutóbb rámutattunk arra, hogy a
Ferencváros elkeseredett csapata nagyobb gólarányu . győzelemmel fog kikerülni ebből az öszszecsapásbóL A Bocskay felugrása a második helyre és a Ferencváros lemaradása egyformán abnormális tünet. Aminthogy a Ferencvárosnak tudása
alapján, nem az ötödik helyen kellene feküdni,
ugy a Bocskaynak sem jogos helye a mai harmadik hely. Ez előbbit a pechek sorozata üldözte és nyomta, az utóbbit a véletlen szerencse
emelte szárnyaira.

Most, amikor szembekerültek, ki kellett StSdni
az erőkülönbözetnek és az 5:l-es eredmény mindenképen reális. A debreceni együttes jó csapat,
de több klassziskülönbség választja el a Ferencváros tudásától, ahol még ma is a legjobb magyar futballklasszist állapithatjuk meg. Lehetnek
szembenálló
csapatoknál
pillanatnyi zavarok,
aminthogy a Bástya—Ferencváros meccset is ez
döntötte el, de ha pontos méréseket akarunk eszközölni, akkor a Ferencvárost a mai vidéki csapatok fölé kell helyeznünk. Ez a különbség nyert
a Bocskayval szemben is beigazolást és ezért nem
meglepetés ez az eredmény, sőt ebben az eredményben látjuk a végleges erőviszonyokat
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Közponí! Tejcsarnok R t .
össres IKSkteJcsernokalban.

Ingyen kap
epw malacot
h á 2 pengSórt legszebb

|karács©síyi c s o k o l á d é é r ó l j
vásárol. —• Boldogasszony s u g á r u t 25.

Karácsonyi
£e&5ire&ebJ>

maayar

másik után aratták. Minden

Két szegedi inasgyerek
ellenfelüket perceké alatt dobták, végül az egész
zsűri és a nagy versenyző gárda legnagyobb megSzentesen birkozóbainokságot lepetésére mindketten suly csoportúkban mega bajnokságot. Koszó a pehelysúlyban és
nyert
| nyerték
Dékány a légsulyban lett egy évre Délkerület ifjú-

Vasárnap reggel két fiatal SzAK-ista birkózó
fiu állított be Zemkó Jánoshoz és kérték, hogy adjon nekik kölcsön tíz pengőt, mert elakarnak
utazni Szentesre, ahol a Délkerület rendezi meg
a kerületi ifjúsági birkozóbajnokságokat. Indulni
akarnak a versenyen— mondották —, de nincs
pénzük. Zemkónak tetszett a két inasgyerek, mert
Koszó Lajos és Dékány Géza még inasok és bár
nem voltak benevezve a versenyre, útra bocsájtotta őket. A két fiu el is utazott Szentesen
jóindulattal fogadták őket és megengedték hogy
induljanak a versenyen. Nem sokat néztek ki a
gyengén öltözött két birkózóból. Annál nagyobb
volt a meglepetés aztán, amikor kiálltak a szőnyegre. A két SzAK-ista lurkó remekül küzdött,

képkiátlliiás

sági bajnoka.
Hétfőn Szentesről visszajövet első utjuk Zemkó
Jánoshoz vezetett, aki mikor megmutatták neki
a bajnoki szalagon lógó érmet, odalett a bámulattól. Ma nincs boldogabb fiu Szegeden, mint
a két kis SzAK-ista inas, akik megnyerték a
Délkerület ifjúsági bajnokságát — kölcsön útiköltséggel.
•

A verseny részletes eredménye a
Légsúly: I. Dékány Géza SzAK.
Béla SzMTE. III. Vastagh Ferenc
Pehely: I . Koszó Lajos SzAK. II.
III. Feketü József SzMTE.

következői
XI. Bárány
SzMTE.
Holcz Makó.
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