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B Városi S z i n h á z heti m ű s o r a : 
Kedden délután mérsékelt helyárakkal: A regi 

nyár . 
Kedden este: Az utolsó Verebély lány. 
Szerdán: Végre egy úriasszony. (A. bérlet.) 
Csütörtökön: Végre egy úriasszony. 
Pénteken: Az utolsó Verebély lány. 
Szombaton: A farkas. (Premierbérlet.) 
Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: Sze-

gény lányt nem lehet elvenni. 
Vasárnap este: A farkas. (A. bérlet.) 

Harmónia hangversenyek: 
PATAKY KÁLMÁN ÁRIA- ÉS DALEST 

hétfőn, I. 7-én este 9. Belvárosi Moziban. Mű-
soron Mozart, Schubert, Brahms, Grieg, Donizetti, 
Bizet, Erkel, Poldini müvek. Jegy pengőtől. 

POGÁNY MARGIT I . Ó. 
pedagógiai előadása a »gyermeki hazugságról és 
a felvilágosítás komoly kérdéséről«. Kass nagy-
terem, vasárnap délelőtt fél 12. 

Szegedi zongoraötös Il-ik kamarazeneestje I. 10. 
Tisza 8. Jegy 1 pengőtől. 

Szentgyörgyí László hegedüestje I. 17. Tisza 8, 

A színházi iroda hirei 
Az utolsó Verebély lány. Ezen a héten még két-

szer szerepel a szinház játékrendjén Harmath 
Imre és Ábrahám Pál párat lan sikerű és végte-
lenül mulatságos operett je, Az utolsó Verebély 
lány, még pedig ma és pénteken este. 

Végre egy úriasszony. Szerdán A., bérletben 
és csütörtökön bérletszünetben kerül színre ez a 
franciásan szellemes vígjáték, mely a Magyar Szin-
ház ezidei legnagyobb kasszasikerc volt. 

Ma délután mérsékelt helyárakkal: A régi nyár . 
Az idei sziniévad egyik legnagyobb sikerű operett-
revüje, A régi nyár ma délután mérsékelt helyárak 
mellett kerül színre, a főszerepekben Á. Harmath 
Hilda, Futó Klári, Páger, Főidényi, Vágó, Egyed 
Lenke és Rónaival. 

A farkas. Molnár Ferenc egyik legragyogóbb 
vígjátéka, mely a világ összes jelentősebb szín-
padain szerzett dicsőséget a magyar névnek, szom-
baton premierbérletben kerül felelevenítésre, a fő-
szerepekben Komjáthy Mária, Kováts, Főidényi, 
Vágó, Uti Giza, Herczegné, Szakáts, Egyed Lenke, 
Végh Kálmán, Paskay Magda és Rónaival. 

Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: Sze-
gény lányt nem lehet elvenni. 

l e g n a g y o b b 
v á l a s z t é k b a n I 

P©Slák Testvéreknél 2801 
S z é c h e n y i i é r é s C s e k o n l c s u . j 

Liszt- és fűszeráruban 
havi bevásárlásait legolcsóbban 82 

Kertész Adolfnál szerezheti be 
Szeged, Tisza Li»los körnt 38 sz.. szeppanpiac mellett. 
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Iparművészeti 
rgyar 

Fenyő és Geguss 

Tervez és készit művészi lakás-
és üzletberendezéseket, portá-
lokat és egyes bútordarabokat. 

k 9 

Iroda: Szeged, Deák Ferenc ucca 24. 
Telefon Í2-67. «» Gyárlelep: Erzsébeil 
rakpart 19. Telefon 20-07.1 
9ES53 

Sport ' 

túrázó csapatok eredményei: 
Hungária—Dominante (Genova) 5:1 (1:0). 
Újpest—US Fiorentia G:0 (3:0). 
NemzeU-FC Padova 5:3 (1:1). 
Somogy—AS Poultiano Edera (Trieszt) 5:4 (3:2). 
Bocskay—Szaloniki válogatott csapata 2:1 (2:0). 
33-as—US Cremonese 2:2 (1:2). 
Ferencváros—Sporting (Liszabon) 6:0. 
Valamennyi túrázó csapat újév napján ú j ra 

mérkőzik. 

Kerületi ping-pongverseny 
A két napos kerületi ping-pongverseny, dacára 

a közönség minimális érdeklődésének, a legtelje-
sebb siker jegyében zajlott le. A versenyen több 
mint nyolcvanan vettek részt, ami a ping-pong 
egyre fokozódó népszerűségét bizonyítja. Megle-
petés volt a kecskemétiek jó szereplése, a csapat-
bajnokságot is elvitték a szegediek elől. Ennek 
oka azonban az volt, hogy a KEAC kijelölt tagjai 
nem mind vehettek részt a versenyen és az egyik 
helyett például egy tréningben nem levő hölgy-
tagot kellett indítani. 

Résüietes eredmények: 
Kezdők: 1. Bóka Kecskeméti AC. 
Ifjúsági: 1. Kenyeres KAC. 2. Geller felsőipar. 
Ifjúsági páros: Geller—Vermes. 

Vegyes páros: 1. Gál Magda—Csányi KEAC, 2. 
Tenner Lili—Kárpáti dr. 

Férfi egyes: 1. Csányi KEAC, 2. Dénes KAC. 
Csapatverseny: 1. KAC, 2. KEAC. 
Szombaton éjjel 2 óráig, vasárnap 11 óráig tar-

tottak a versenyek, ami alaposan kifárasztotta a 
versenyzőket. Gál Magda ezúttal is kitűnő for-
mát játszott ki, úgyhogy a legnagyobb remények-
kel indulhat a világbajnokságokban. 

A Hungária egyiptomi túrá ja bizonytalan, mert 
még mindig nincs megegyezés az egyiptomi szö-
vetség tagjai között. 

A Spárta párisi veresége erősen megtépázta a 
közepeurópai futball tekintélyét. A cseh csagat 
minden ambíció nélkül játszott a franciák ellen 
és igy a kevesebb tudással, de lelkesen játszó 
párisiak győztesen kerültek ki az összecsapásból. 

Elhalasztják a SzAK-bálat. A S2AK-Bástya-
bálát január 5-ére tervezte a két klubból alakult 
rendező bizottság. Később ugy határoztak, hogy 
miután ez a terminus nem egészen alkalmas, mer t 
nagyon közel esik a karácsonyi, szilveszteri és 
újévi vigasságokhoz, két héttel kitolják és j anuá r 
19-én fogják megrendezni. A rendező bizottság ez-
úttal tudat ja a közönséggel,- hogy a bál 19-én 
lesz és azok, akik meghívót esetleg nem kaptak, 
de ar ra reflektálnak, fordul janak a rendező bi-
zottsághoz (Tisza-szálló). A bál műsoros lesz, ame-
lyen a szegedi színtársulat elsőrendű művészei 
vesznek részt. 

Hz Mil egy évi mérlege 
A nagy szorgalommal és szép eredménnyel dol-

gozó Szegedi Munkás TE minden sportágban te-
kintélyes eredményt ért el az év folyamán. A' 
birkózó szakosztály hetven taggal dolgozik. Har-
minc-harmincöt birkózó áll tréningben és ez az 
egy év óta fennálló gárda az eddigi bajnokságo-
kon és versenyeken 18 I.. 16 II. és 14 111. dijat 
nyert. 

A tornászok működései is dicséretes. A női 
tornászcsapat az országos munkásbajnokságokban 
első dijat nyert, ami tekintetbe véve a nagy fő-
városi konkurenciát, igen értékes teljesítmény. 

Atlétáik, különösen a hosszútáv futószámokban, 
kiválóak. Megnyerték a kerületi egyórás futóver-
senyt u j rekorddal, Kovács György megnyerte a 
15 kilométeres versenyt u j rekorddal. 

Szeged város 5000 méteres bajnokságában Ko-
vács I., Vass II. Juhász 111. lett. A kezdők ver-
senyén is szép helyezést értek el. Megnyerték 
Békéscsaba bajnokságát 1500 méteren, 5000 mé-
teren Juhász I . lett. A 100 m. női versenyt Bun-
ford Julia 15.6 ker. rekorddal nyerte. 

A kerületi csapatbajnokságokban tekintélyes sze-
repet játszottak. Egy csomó versenyt megnyertek 
és valamennyi számban helyezést értek el. 

Az országos maratoni versenyen Gyetvay har-
madik lett. 

Egy év alatt nyertek 12 egyéni és csapatbaj-
nokságot, 6 II. és 8 111. helyet. Munkastatiszti-
kában a kerűsethen III. helyen vannak. 

Mindent összegezve, az MTE egy évi eredménye 
kitűnő és minden klub büszke lehet erre. 

állandó aktaulátortöllés dlnamóva?! 
„STARTER" akkumulátortöltő üzem 
Szeged, Boldogasszony sugárut 1. 57 

Dozzi szalámi Budapest, világmárka. Kapható mindenütt! 


