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Sport 
Korányi Lajos 

Szegeden várta a teljes 
gyógyulást 

Szenzációja van a Faragó-uccai háznak; 
itthon van K o r á n y i Lajos, a Korányi-nem-
zettség legnevezetesebb tagja. Nem ugy jött 
haza. ahogy várták; frissen, egészségesén, ha-
nem botra támaszkodva, hogy a szanatóriumi 
kezelés után az anyai kéz ápolja. 

Az Ízlésesen berendezett Faragó-Uccai lakás 
pamlagán fekve találtuk Korányit. 

— Olyan jó itthon a családi körben — mon-
dotta. Mindenki itthon van: Mátyás, Dezső és 
én is . . . A körülményekhez képest kitűnően 
érzem magam. Lábam szépen gyógyul, fájdal-
maim már nincsenek. Remélem, hogy már-
ciusban már tréningbe állhatok... 

— Hogyan történt a sérülés? 
<— Ezt már annyiszor megírták, — de egy-

szer sem ugy, ahogy történt. Taccs volt. A be-
dobott labdára startoltam, mivel nagy előnvöm 
volt, vezetni akartam a labdát. Éppen a rüs2-
temen volt a labda, amikor valaki oldalról ro-
gásszeriien benyúlt érte; egy reccsenést hallot-
tam, mindketten elestünk. Azt hittem először, 
hogy ellenfelemnek tört el a lába, amikor azon-
ban láttam, hogy Cesarini felugrik mellettem, 
i jedten kaptam a lábamhoz . . . eltört A többi 
már ismeretes; mentők, szanatórium, gipsz, vi-
rágcsokrok, levelek és Cesarini csókja . . . Ha-
»aiöttem, mert itt nyugodtan pihenhetek. 

Máris jobban érzem magam: egv bottal is tu-
dok már járni! Vasárnap visszautazom Buda-
pestre, ahol újból alapos vizsgálat alá vetnek. 
Nagyon bizom abban. — mondotta végül Ko-
rán vi, — hogy márciusban ismét nálvára lép-
hetek. 

A Szeged FC szabadságon levő játékosai kö-
zű! Bognár és Havas csütörtökön visszaérke-
zett Szegedre. Schmidt, Grósz, Somogvi, Gyur-
csó visszaérkezését a napokban vár ják. 

Bognár szerződé««. A PLASz intézőbizottsága 
tigy határozott, hogy február 15-ig be kefl nyújtani 
a szövetséghez azoknak a játékosoknak a névso-
rát, akiknek szerződésfik február 15-én lejár. A 
Szeged FC-t a PLASz rendelkezése nem érinti, 
mert Bognár szerződésének meghosszabbítását 
még a mult hónapban bejelentette a szövetségnél. 
Bognárnak február 15-én lejárt volna a Szeged 
FC-hez szőlő szerződése, de ezt a játékos kérésére 
a vezetőség meghosszabbította. 

Solti IV-et Nádas Ödön szövetségi kapitány 
arra kötelezte, hogv a vasárnapi Phöbus—fi. 
ligaválogatott mérkőzésen az újpesti csapatban 
iát^zék. Az elterjedt hirek szerint a szövetségi 
kapitány azzal a gondolattal foglalkozik, hogy 
Scllit a január 21-i Budapest—Páris mérkőze-
«en szerepelteti. 

Biró, a m . kerfitet válogatott hátvédje — be-
avatott körök szerint —, a tavaszi szezonba« — 
az Ufpest játékosa tesz. Bíróért két játékost és 
ötezer pengőt kap az újlaki egyesület. 

A SíAJC pmg-fwvpa: szakosztálya vasárnap dél-
után 6 órakor az ipartestületben bemutatóval egy-
bekötött teadélutánt rendez. 

Nem lesz kerékpárpálya a sportcsarnokban. 
Az OTT csütörtökön este a sportcsarnok ügyé-
ben értekezletet tartott. Az értekezlet résztvevői 
sportáganként ismertették álláspontjukat a 
sportcsarnok kérdésében. Beható vita után a 
kis sportcsarnok létesítése mellett foglaltak ál-
lást azzal az indokolással, hogy a nagy sport-
csarnok, amely a kerékpárpálvát is magába 
foglalná, nem szolgálja a birkózás, vívás, és 
asztali tennisz érdekeit, miután a nagy távol-
ság miatt a közönség nem élvezhetné ezeknek 
a sportoknak a versenyeit. A többség ugy dön-
tött. hogy a kerékpársportot nem veszi figye-
lembe a sportcsarnok létesítésénél. 

A déli kerületi ifiusád hirkozóbainoksá^okat 
vasárnap rendezik meg a rókusi tornacsarnok -
ban. 

A magyar válogatott csapat péifteken utazik 
Frankfurtba, ahol vasárnap a németek ellen 
játszik. A csapat még nincsen összeállitva, 
erre csak a mérkőzés előtt kerül sor. Nádas szö-
vetségi kapitány elhatározta — a frankfurti 
mérkőzés után vidéki körútra indul, hogy a 
vidéki játékosokat jobban megismerje. Utjának 
első állomása Miskolc lesz, ahol végignézi az 
Északmagyarország—Attila mérkőzést. Hogy 
mikor látogat el Szegedre, erre vonatkozólag 
még nem nyilatkozott a kapitány... 

SsziMkJ&ász 
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HETI MÜSOB: 
Pénteken este: Csipetke. Operett. A. bérlet 25. 
Szombaton délután: Oeakay brigadéros. Ifjúsá-

gi előadás.. Filléres helyárak. 
Szombaton este: Csipetke. Bérletszünet. Ked-

vezmények érvényesek. 
Vasárnap délután: Csókhcrcegrő. Délutáni bér-

let Mérsékelt helyárak. 

Csipetke 
Abba a veszedelmesen ponyvaizü érába, amely-

be jó néhány éve jutott az operettirodalom, ép jó-
kor pottyant hete a C s i p e t k e . A jazz és gang-
szter csemege-keverék egész stílszerűen illik az 
tij operetthez, hiszen frakk és börtön, estélyi ruha 
és börtöndressz nem olyan ritkaság korunkban, 
ügyes kis és nagy szélhámoskodás svédületeinek 
bedőlnék kint az életben, miért ne dőlnének be az 
operettben, ahol megengedetten szikrázhat a fan-
tázia. Itt nincsenek irodalmi gátlások, sőt, minél 
nagyobb humbuggal játsszák kt az emberi értelem 
törvényeit, annál boldogabban kacag a közönség, 
amely fáradtan jön, fényről és ritka szerencséről 
akar ábrándozni. Ma oly kevés kell a sikerhez. Jó 
lábak, jó gyomor. 

Török Rezső a Csipetke szövegírója és mü-
ve nem minden számítás, szimat és jő orientáló-
dás, sőt afcttftffitás nélkül való. Hazudni, lopni, 
szeretni, meggazdagodni. Minderről ngy ir, mint-
ha csak egy His Masters voice lemezen vette vol-
na fél a körülöttünk zajló történések hangját. Ah-
hoz azonban, hogy igazán abban a megbomlott 
tempóban maradjon az operett, ahogy élnek, ha-
ztidnak. lopnak, csalnak, fellendülnek és elbuknak 
körülöttünk az emberek széthámosezrei, kissé sok 
az elérzékenyült operettromantfka Törők Rezső 
darabjába». Mégis azt kell momdaui, hogy gondo-
latnak groteszk és mulatságos, a kivitelben azon-
ban kevesebb okoskodásra és több cselekedetre 
lett volna szükség. 

Fényes Szabolcs igen Jő mnzstktrs-márka. 
Sok szép dallam és táncos sláger fűződik nevéhez. 
A Csipetkében szakit»nl akart mégis finom meló-
diának tüzével és a pikáns hangzatok Jazz-szóta-
mára hangolta át valamennyi zeneszámát, holott 
Fényes Szabolcsnak meg kellene maradnia az egy-
szerűség és dallamosság mellett. Jazzek mögé 
többnyire azok bnjnak, akiknek nincs melódikws 
invenciójuk. 

Nagy apparSTtrssal látott hozzá a színház, hogy 
méltóképen hozza ki a Csipetkét. Nem is lehet 
semmi panasz. Dekoratív, szép volt a színpad va-
lamennyi képe. Határozottan tehetséges. Ízléses a 
diszletfestő akinek sok érzéke van a hnmor és a 
karrikatura iráni is. Külsőségekben tehát a siker 
biztosítva volt. Jnrik Ica fess. csinos, kecses és 
nagyon kedvesen játszotta meg a kis wfszéli jazz 
átváltozását. Jtirik Julcsi akrobata táncával, 
közvetlen modorával tetszett a közönségnek. G a-
fami Jwlán ismét komoly és Őszinte ábrázolással 
gyarapította sikereit. Tapolczay Erzsi kis 
szerepben is finom volt. Mulatságos figurájával 
Fülöp, rokonszenves és nem fuloző humorával 
Körőssy aratott tapsokat. Erőssége volt az 
onerettnek D e r é k y és jó szerephez jutottak K r é-
mer, Cselle, Herczeg és még többen. 

A zenekart nagy ambícióval vezette B eck Mik-
lós. 

A Csipetke felbukkanása a közönséget láthatóan 
mulattatta, tapsokban, virágban, kihívásokban, jó 
hangulatban nem volt hiány és így Csipetke Jó 
néhány estén át ujra kezdheti csalafintaságait 

A második 
filharmonikus hangverseny 
vendégszereplői, F e r e n c s i k János, az Ope-
raház karnagya és R á k o s Arnold hegedűmű-
vész, a miskolci városi zeneiskola igazgató-
helyettese ma érkeznek Szegedre, hogy az utol-
só próbát a zenekarral megtartsák. Mindkettő-
jük szereplése elé nagy várakozással tekinte-
nek. A zenekar F i g e d y-F i c h t n e r Sándor 
törzskarmester vezetése alatt lelkiismeretes 
felkészültséggel várja a művészeket, hogy va-
sárnap délelőtt a Belvárosi Moziban 11 órakor 
kezdődő hangversenyen igazi műélvezetet sz -
rezzenek. 

4 színházi iroda hírei 
Bombasiker a „Csipetke". A közönség tombolt a 

premieren. Minden táncot, éneket háromszor is 
meg kellett ismételni. 

•Tűrik „Csipetke" a megtestesillt báj, kedvesség, 
vig kedély és közvetlenség, Kőrössy Zoltán a ka-
cagtatás ezermestere, Jurik Julcsi elragadó jelen-
ség, Fülöp Sándor gróf Kamathy Kázmér sze épé-
ben ragyogó. Aki a többiekre, szereplőkre, zen-
zációs kiállításra, a remek rendezésre, ezernyi 
viccre, fordntafra és a pompás slágerszámtikra kí-
váncsi, nézze meg a „Csipetke" Utolérhetetlen elő-
adásait. Minden este színre kerül. 

Szombaton délután Itjftságl HRtodáft. Herczeg 
Ferenc legszebb magyar színmüve, a ktiruc kor-
szakból mritett meséjü „Ocskay brigadéros" ke-
rül színre filléres helyárakkal, a legjobb szerep-
oszlásban. Tisza Ilona — Könyves Tórth Erzsi, 
Ocskay László — Kemény László, Tarics — De-
réky János, Ocskay Sándor — Cselle Lajos. 

A hideg vasárnap délutánt legkellemesebben a 
színházban töltheti el, ahol mérsékelt helyárakkal 
a premier szereposztásában Kőrössy Zoltán pom-
pás operettjét, a ,.Csókhercegnő"-t játszák. 

A Nemzeti Szinház idei legnagyobb sikert ara-
tott újdonsága, „Szegény Mavrier" francia vígjá-
ték kedden délután filléres helyárakkial megy. 

„Carmen" január 22-én, hétfőn a hirdetett 
együttessel. 

.Tégy valamennyi pesti színházba 25 százalékos 
engedménnyel a Délmftgyíirorszáis előfizetőinek. 
Vigszinház: Aranyifjn, Magyar Színház: Bál a Sa-
vovban. Belvárosi Szinház: Helyet az ifjúságnak; 
Király SzinháZ: Kék Dtma, Fővárosi Operett: Csi-
petke, Városi Színház: Magyar Szivárvány, Ka-
maraszínház: Ketten a hintán, Bethlen-téri Szín-
ház: Üzen a Hargita, Andrássy-nti Színház: Brid-
ge; A koma: Analfabéta tanfolyam. Pallós-La-
dies, Te»ézköni<i: Saldo 1933. 

Szeged, Csefeonics- és Kiss-ucca sarok 
TTAZTA1ÍTÍSI CTKfcEK 

6 drb egyötödös csikós vizes pohár 
100 drb íiOsSO-as damaszt papírszalvéta 
Fatálca 42 cm hosszú 
16 drb vasporkup 

ÉLELMISZEREK 
1 üveg Btto 16 dkg mustár 
1 kg 10 csomag kéttojásos levestészta 
Fél kg kék mák 
1 kg szilvalekvár 
FARSANGI CIKKEK 

Gyermek álarc 
Dominó álarc 
10 csomag konfetti 
10 csomag szerpentin 
Papir sapka 
Miniatűr papirsapka s-,12, 
Női DIVAT 

Rayécsikos műselyem sál szépséghibás 
Gyapja sál-sapka garnitúra 
Gyapjú női sapka -—28, —24 
5 gombolyag stoppoló pamut —.24 

—.21 
—.78 
—.2-1 

>-.24 
—.98 
-.24 
—.68 

—.38 
—.18 
—.12 
•—.14 
1—.08 

—.98 


