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VÁROSI SZÍNHÁZ. Március 20-án este 8 
'órakor Troubadour. Szerepelnek Halmos Já-
*os, Svéd Sándor, Báthy Anna, Elek SzidL 
Dirigál Fleischer Antal. Kiegésziteit zenekar 
és kórus, legyek Déllmagyarorszdgndl és a 
színházban. 

A színházi iroda hírei 
Ma délután gyermékelőadás. SzinrekertH a bu-

dapesti Meseszínház kitűnő gyormcktársulatának 
előadásában a Hüvelyk Matyi című mulatságos 
gyermekoperett. Előadás előtt Kincses bácsi kon-
ferál, Toífy cukrot ad a jó gyermekeknek. Az elő-
adáson fellépnek K Nagy Csilla és Remete Dusi-
ka, a szegedi színház népszerű gyennekszinószei 
Filléres hejyárak. 

Ma este közkívánatra még egyszer színre ke-
rM Hasenclover kacagtató modern zenés bur-
leszk je, a nagysikerű, njszerfl kiállítása Talpig 
Briember. 

Szerdán: Ünnepi díszelőadás március 15 alkal-
mából A filharmonikusokkal kiegészített honvéd-
zenekar előadja Figedy-Fiehtner: 1848 ciimű nyi-
tányát és a Hunyady László indulót. Ünnepi be-
szédet mond: dr. Széchényi István, Móra Ferenc 
megemlékezik Március idusáról, a színtársulat 
előadja az Elnémult harangok első felvonását. 

Csütörtök: Az élet álom. Calderon 8 képes szín-
játéka. A Színházbarátok Társaságának második 
számú bérleti előadása. Rendezi Hont Ferenc. Az 
t*3 színpadi terveket Temesváry József festőmű-
vész készítette. 

Táray Ferenc Az élet álom előadásán kezdi 
Ineg szegedi vendégjátéksorozatát. 

Csütörtökön délután még egyszer színre kerül 
« legszebb revü operett: a Három grácia. Katona-
előadás, filléres helyárak. 

Péntek: Az élet álom. 
Szombat, vasárnap: Az ember tragédiája. Kiss 

Ferenc, a Nemzeti Szinház nagynevű művészének 
¡és Táray Ferencnek kettős vendégfelléptével. 

Kiss Ferenc és Táray Ferenc művészversenye 
országos érdekességü művészi esemény. 

Vasárnap délután fél 4: Tul a Dunán Baranyá-
ban. Délutáni bérlet, filléres helyárak. 

"Vasárnap délután R: Az ipartestületi mtíked-
Veftőt. gárda vendégjátéka, szfnre kerül Züahy La-
jos remekműve: Süt a n<ap. 

Hétfőn: Trubadur. Verdi operája a m. kfr. 
Operaház művészeinek: Báthy Annának, Ekker-
Eljek Szidóniának. Halmos Jánosnak, Svéd Sán-
dornak felléptével. Vezényel Ftei^er Antal. Je-
gyek már válthatók. 
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Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF. 

Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország 
Hirlap- és Nyomdaváilalat Rt. könyvnyomdájában 

Felelős üzemvezető: Klein Sándor. 

aame gélhetét 
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5 százalékkal olcsóbban él9 

de 5 százalékkal csökkent-
heti kiadásait, ha bevásár-
lásainál a Délmagyarország 
takarékossági könyvecské-
jét használja. 
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aki a Délmagyarország be-
vásárlási könyvecskéit ál-
landóan használja. 

Sport 
Szerencse nélkül 

egy poníot szerzeit a Millenárison a Szeged FC 
A Szeged FC a Nemzeti elleni játékával is-

mét bebizonyította, hogy tud küzdeni, de — 
a szerencse ismét elpártolt tőle és igy csak az 
egyik pontot hozta el a Millenáris túlfűtött 
hangulatából. A Nemzeti, hogy a Szeged FC 
meg-megujuló rohamai elől megvédje kapu-
ját, unfair eszközökhöz folyamodott; Szendrő, 
Buza és Belesik durvaságokkal igyekeztek a 
ltndületes szegedi ostromokat meggátolni és 
igy nem csoda, hogy a megfélemlített, sérülé-
sektől megtizedelt csapat nem tudta a megér-
demelt győzelmet megszerezni. 

Az első félidő változatos mezőnyjátékának 
már a 3. percében Kiss nagy helyzetbe került 
de elidegeskedte a kitűnő alkalmat. A Nemzeti 
gyér támadásait a szegedi védelem Pálinkással 
az élen, biztosan hárította el. Szünet után a 
szegedi csapat döntő fölénybe került és való-
sággal ostromzár alatt tartotta a Nemzeti ka-

Íuját, amelyet a legszabálytalanabb eszközök-
éi védtek meg a góltól. 
A Szeged védelme és halfsora elsőrangú volt, 

a lendületes csatársorban Lukács és Korányi 
II. jeleskedett 

Egy meglepetés és három súlyos 
sérülés az amatőrbafnokság va-

sárnapi fordulóién 
A vasárnapi amatőrfordulón csak a Móravá-

ros csinált meglepetést azzal, hogy 2:l-re győ-
zött az UTC ellen. A KEAC csak nagy küzde-
lem árán tudta legyőzni a 10 emberrtl játszó 
SzTK-t 2:0 arányban. A SzAK a szintén 10 
emberrel játszó MTK-t győzte le 4:0-ra. A 
Vasutasnak méltó ellenfele voll a 2:1 arány-
ban vereséget szenvedett CsAK. A Kecskeméti 
derby gólnélküli döntetlent hozott. A KTK Síi-
re győzte le a MAK-ot. 

II. osztályú eredmények: Rákóczi—FÖC 7:0. 
KAC—ASE 0:0, KiTE—KPLE 2:2. 

A vasárnapi amatőrfordulónak három saj-
nálatosan súlyos sérülése van. Szélpál (SzTK) 
rípcsonttörést, Szopori (MTK) koponyaalapi 
én Gelb (Rákóczi) súlyos agyrázkódást szen-
vedett Valamennyiüket a kórházban ápoljál-

A boxbafnokság 
A MÖSz keleti kerületének vasárnap meg-

rendezett ökölvívó csapatbajnokságát az SzTK 
nyerte meg és igv az idén is a tulajdonában 
marad bástyái Holtzer Tivadar vándordíja. 
Részletes eredmények: 

Légsúly: 1. Turi (SzTK), 2. Klein (Vasutas). 
Bantamsuly: 1. Bozsik (KAO, 2. Kakas (SzTK). 
Pehelvsuly: 1. Kiss (SzTK), 2. Hegedűs 
(HTVE). Könnyüsulv: 1. Kirják (Csabai Máv-), 
2. Dörner (Vasutas). Weltersulv: 1. Pálinkás 
(Cs. Máv.), 2. Klapcsik (HTVE). Kozénsulv: 
t. Jámbor (KAC), 2. Hegedűs (SzTK). Kisne-
hézsulv: 1. Gera (MTK), 2. Szigeti (Mezőtúr), 
3. Radnai (SzTK), Nehézsúly: 1. Szabó (MTK). 
2 Biricz (SzTK). ^ 

Ligaeredmények: Bocskay—Hungária 2-1 
(0:0). A profiforduló legnagyobb meglepetése. 
Újpest—Attila 2:1 (2:0). Ferencváros--Budai 
11 6:1 (4:1), Kispest—Somogy 3:0 (2:0), III. 
ker.—Soroksár 2:1 í l : l) . 

Az MTE versenye. Az SzMTE-nek a Gedó 
mellett mintegy 3000 méteres távon megrende-
zett háziversenyének részletes eredménye: 1. 
Gyetvay 10 p. 30 mp., 2. Kakusri 10 p. 34 mp, 
3. Kovács 11 p. 10 mp., 4. Gunczer 11 p. 10 mp. 

Villányi Ármint, az MBSz déli kerületének el-
nökét a birkozósport terén kifejtett eredményes 
munkásságáért az országos szövetség ezüst pla-
kettel tüntette ki. 

Mezei futóverseny. A MASz déli kerületének 
Cegléden megrendezett mezei futóversenyén a sze-
gedi Vasutas atlétái domináltak. 8ze-nior egyéni 
eredmények 5000 méteres távon: 1. Szalma (Vas-
utas) 17 p. 09.7 mp., 2. Szél (Vastrtas) 17 p. 20.2 
mp. Tfjnságf egyéni Hiwny 3000 méteren távon: 
S Barát (Vasút9«) 10 p. 40.8 mp. A szenior csa-
patversenyt a Vasutas nyerte 18 ponttal, az ifjo-
ságl csapatversenyben második 42 ponttal. 

Szerdán az Ü I I M o n : 
Ferencváros—Szeged FC 

kupa középdöntő 
A bonyodalmat okozott Ferencváros 

—Szeged kupamérkőzés ügyében abban álla-
podtak meg, hogy a mérkőzést Budapesten 
játszák le. Igy szerdán az Üllől-uti pályán 
rendezik meg a mérkőzést A Szeged FC játé-
Nemzeti mérkőzés után Budapesten maradtak. 
A két játékos szerdán reggel utazik a csapat-
kosai — Harmat és Gyurcsó kivételével — a 
hoz. 

Értekezlet az egyetemi 
sporttelep Ogyében 

A KEAC-pálya kérdését hétfőn vitatták meg a 
központi egyetemen. Kovács Buna János egye-
temi lektor előadó szerint mivel a mostani 
pálya a követelményeknek nem íelel meg, a leg-
megfelelőbb a Szukováthy-térl katonai sport, 
telep volna. Vitéz dr. Shvog Kálmán vegyes-
dandárparancsnok kijelentette, hogy a Szuko-
váthy-térl pályát csak abban az esetben haj-
landó átengedni a KEAC-nak. ha a wfcros a 
laktanyától egy ugyanilyen távolságban lévő 
pályát ad a katonaságnak. Kérte az egyetem 
vezetőségét, hogy másítsa meg elhatározását 
annál is inkább, mert a Szukováthy-téri pálya 
nem alkalmas az egyetem célj£Í-a. A vegyes-
dandárparancsnok a leventepályát tartja a« 
egyetemi sport részére a legmegfelelőbbnek, 
de tréningekre hajlandó a körlotpályát is áten-
gedni Ezután Schmidt Henrik rektor szólalt 
fel és ő is arra az álláspontra helyezkedett, 
hogy a Szukováthy-tér nem alkalmas az egye-
temi sporttelep felépítésére. Dr. Törők Béla 
a Korcsolyázó Egyesület nevében ellenezte a' 
KEAC pályatörekvéseit 

Az értekezleten ugy határoztak, hogy az uf 
pálya kijelölésének kérdését egy szűkebb bi-
zottságra bízzák amelyben a katonai hatóság, 
a város és az egyetem képviselői vesznek részt 
Tekintettel arra, hogy Shvoy altábornagy javas-
lata a legéletrevalóbb, ebben az irányban fogják 
a tárgyalásokat folytatni 


