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Szerdán uiabb színházi különvonat 
érkezeti Szegedre 

A makói kfllfinvonaf 200 utasa nézte végig az Ordöglovas előadósál — Csütör-
tökön Sóndnrfa Ivóról, vasárnap a kecskeméti vonalról érkezik kOlön vonat 

A Dtimagyarország akciójának sikere 
(A Dél magyar ország munkatársától.') A 

Délmagvarország az »ördöglovasc szege-
di előadásaival kancso^'^an — mint is-
merc'es — u'törő ielmtő égü akrió indí-
tott, amelvnek célja a vidék bekapcsolása 
volt. Elhatároztuk, hogy különvonatokon, 
külJnautóbns zokon Szegedre hozzuk a vi-
dék közönségét. Ezzel az akcióval a Dél 
magyarország dokumentálni akarta art a 
régi álláspontját, hogv Szened az Hföld 
kulturális központja lehet. Kezderré^erő 
akciónkat teljes siker koronázta. A mult 
héten az alsótanyaiak és a dorozsmaiak 
látogattak be Szegedre autóbuszon, illet-
ve kisvasuton. 

Szerdán este Makóról érkezett --in-
házi különvonatuhk Szegedre. 

A szervezés munkáját makói szerkesz-
tőségünk és kiadóh ;mta 7nnk -é"ezt"f>rc({-
ménvesen. Makói különvonatunk este hat 
órakor érkezett Szegedre kétszáz utassal 
akiket négy kocsiban helveztek eV \ ma-
kóiak a legjobb hangulatban né'ték Ví-
gig a Kálmán-operett előadását. 

— Örömmel fogadtuk a »Délmagyaror 
szág« akcióját, — mondották. Reméljük, 
hogy a -»Délmagyarország« máskor is gon-
dol ránk. mi minden alkalommal szívesen 
jövünk Szegedre. Ezzel a vonattál ujabb 
lcancsolat létesült a két szomszédváros kö-
zött. 

Csütörtökön a negyedik transzportot 

Sándorfalváról 

hozza autóbuszon Szegedre a Délmagyar-
ország. Körülbelül 80—100 főnyi sándor-
falvai közönség fo£"'a az ördöglovas-t csü-
törtök este végignézni. 

• 
Vasárnap Kecskemét, Félemiriá-

za és Kistelek közönséae 
Szegedre. 

jön 

A vasárnapi kulturvonat halszáz utast hoz 
Szegedre. A Délmagyarország akcióját a 
kecskemétiek, félegvházaiak és kistelekiek 
a legnagyobb örömmel fogadták, ami! leg-
jobban bizonyít az a körülmény, hogy 
hatszáz utas jelentkezett a vonalra. 

A kulturvonat vasárnap délel"tt 10 óra 
45 perckor indul Kecskemétről, 11 óra 
25-kor Fél egyházáról és 12 óra 10 perc-
kor Kistelekről. Szenedre érkezik 1 óra 
8 perckor. A vonat éjfélután 39 perckor 
indul vissza Szegedről, Kistelekről 1 óra 
29 perckor fut ki, Félegvházát 2 óra 12 
perckor hagyja el és három óra előtt 8 
perccel érkezik a kecskeméti állomásra. 

HETI MŰSOR: 
Egész héten minden este: ördöglovas. Rendes 

helyárak. 
Délntáni előadások: 

Csütörtök délután: Csipetke. Katonaelöadás. 
Filléres helyárak. 

Szombat délután: Velencei kalmár. Ifjúsági elő-
adás. Filléres helyárak. 

Vasárnap délután: ördöglovas. Rendes esti 
helyárak. Bérletszünet 

Sport 
A Ferencváros 

meg akarja szerezni Bognárt 
A Szeged FO vezetősége meglepetéssel 

értesült arról, hogy a csapat jobbössze-
kötője, Bognár Kálmán, a Nemzeti elleni 
mérkőzés után — azzal az indokolással, 
hogy beteg édesanyját akarja meglátogat-
ni — engedély nélkül eltávozott a csapat-
tól és Budapesten maradt, sőt a mai na-
pig sem tért vissza Szegedre, A vezető-
ség tanácstalanul állott az ügyben szer-
dáig, amikor Bognártól levél érkezett, 
amelvből kiderül, miért maradt Budapes-
ten. Bognár azt irja, hogy azért maradt 
Budapesten, mert a Ferencváros meghív-
ta őt, vegyen részt a csütörtöki trénin-
gen. Bognár leveléből arra lehetne követ-
tetni, hogy Bognár — a Ferencvárosba 
gravitál, illetve a Ferencváros szeretné 
megszerezni a szegedi fiit ballistát. Ebből 
egyelőre természetesen seatmi sem lesz, 
nemcsak azért, mert Bognár 1935 augusz-
tusáig szerződtetett játékosa a Szeged FC-
nek, hanem azért is, mert ebben a sze-
zonban — mivel a Szeged FC színeiben 
bajnoki mérkő/ést játszott — a szabá-
lyok értelmében nem lehet tagja más 
egyesületnek. 

A Szeged FG vezetősége szerdán táv-

iratilag Szegedre rendelte Bognárt, aki a 
csütörtöki tréningen jelentkezni tartozik. 

A Szeged FC készülődése 
áz Újpest ellen 

Somogyi elfoglalja helyét a csapatban 
A Szeged FC az Újpest elleni készülő-

dése során csütörtökön kétkapus trénin-
get tart, amelyen a SzAK csapata lesz 
az ellenfele. A tréningen már a Nemzeti 
elleni mérkőzésen megsérült Gyurcsó, 
Grósz, Havas és Korányi is résztvesz. A 
centerhalfposzton vasárnap ismét játsz'k 
Somogyi, akinek egyhetes letiltása letelt. 
Ilyen körülmények között Grósz csatár 
lesz. A vezetőség csak a csütörtöki tré-
ning után állítja össze a csapatot. A ki-
szivárgott hirek szerint a következő együt-
tes veszi fel a küzdelmet az Újpest el-
len: 

Pálinkás — Schmidt, Biesz — Gvttrcsó, 
Somogyi, Varga — Korányi, Bognár, 
Grósz, Kiss, Havas. Eszerint a csapatból 
kimaradna Szojka, aki a Nemzr 'i 11 en 
gyengébben játszott. 

Back jáié .ára a vezetőség nem számit, 
mivel a futballista az Atli'ával folytat 
szerződtetési tárgy-l 'i okat és a miskolci 
csapat csütörtöki tréningjén próbát ját-

A színházi iroda hírei 
„Az ördöglovas" diadalt diadalra halmoz mlo-

den este! • 
Egész héten az „ördöglovas" megy változatla-

nul nagy érdeklődés mellett 
A nappali pénztárt állandóan nagy tömeg os- , 

tromolja az „ördöglovas" előadásainak jegyeiért. | 
Ma délután „Csipetke" bűbájos vig operett ka-

tonai előadásként kerül színre filléres hejyárakkal. 
Deréky János legjobb szerepét a „Velencei kal-

már" Shylock-ját szombaton délután az ifjúsági 
előadáson játsza el. 

Február 28-án, szerdán Rigoletto: Pataky Kál-
mán, a bécsi Operaház tenoristája és Svéd Sándor, 
a m. klr. Operaház baritonistája felléptével. 

szik 
A Szeged FC—SzAK tréningmeccs dél-

után fél 4 órakor kerül eldöntésre. 

A kosárlabdabajnokság első 
mérkőzései 

Szerdán délután a reálgimnázium tornater-
mében rendezték meg a szegedi kosáriabdabaj-
nokság első fordulóját, amelyben két ifjúsági 
mérkőzés szerepelt. 

Reálgimnázium b)—Piaristagimnázium 17:3 
(8:3). Reálgimnázium: Katona, Beck — Till — 
Holló, Kónya. Piaristagimnázium: Szobonya, 
Sipos — Panp — Müller, Bloch. 
A mérkőzést a reálgimnázium csapata meg-

érdemelten nyerte meg, bár a piaristák sok bün-
tetődobást hagytak kihasználatlanul. Góldo-
bók: H o l l ó (ll), K ó n y a (6), illetve M ü 1-. 
1 e r (3). 

Reálgimnázium a)—Főreál 13:11 (4:3). Reál-
gimnázium: Szabó. Erdélyi — Dóczy — Kál-
mán . Kovács . F ő r e á l : Ketter, Valentiny 
— Vikor — Baróti, Ébner. 

A két egyenrangú ellenfél küzdelméből, meg-
hosszabbított idő után a szerencsésebb gimna-
zisták kerültek ki győztesen. Dóczv (7), Kál-
mán (4). Kovács (2\ illetve Vikor (7), Baróti 
(2) és Ébner (2) dobta a gólokat. 

A két mérkőzést Czinege Imre közmegelé-
gedésre vezette. 

Az ökölvtvószövetség közgyűlése 
Az ökölvivószövetség keleti kerülete szerdán 

tartotta meg tisztújító közgyűlését bástyái Hol-
tzer Tivadar elnöklésével. Áz elnöki megnyitó 
után S z i l á g y i Lajos főtitkár jelentését ol-
vasta fel, maid a tisztikar megválasztására ke-
rült sor. A közgyűlés egyhangúlag a következő 
tisztikart választotta meg: 

Diszelnök Hoffmann Béla, elnök bástyái HoWzer 
Tivadar, társelnökök: vitéz Barabás Emil, dr. 
Lukhaup Miklós, Neumann Gyula, alelnökök: Brei-
novits Vilmos, Bartók Mihály, Kazay Barna, fő-
titkár Szilágyi Lajos, ellenőr Schmidt Ferenc, 
pénztáros Vértess Antal, jegyző Czinner István, 
ügyész dr. Vass Béla, orvosok: dr. Messer Izsó, dr. 
Bukovinszky László, dr. Krizsa Ferenc, dr. Kulitzy 
Géza, dr. Csató Péter, számvizsgálók: Brelnovits 
Lajos. Kiss István, gazdasági bizottsági elnök Hol-
tzer Tivadar, helyettese dr. Lukhaup Miklós, fe-
gyelmi bizottság elnök Neumann Gyula, tagok: 
Breinovits Vilmos, Bartók Mihály, dr. Szabó Béla,. 
Czinner István, intézőbizottság! rendes tagok: Mat-
kó Gyula, Sági Béla, Vörös László, Deák Mihály, 
Spitzer Miksa, dr. Szabó Tibor, dr. Gidófalvy Pál. 

Bertáknak, a Szeged FC—KAC mérkőzésen meg-
sérült halfnak állapota örvendetesen javul. A 
gipszkötést, — amelyet közvetlenül a méilcőzés 
után sérült térdére tettek — tegnap levették. Fáj-
dalma! csökk«ntek —, remélni lehet, hogy a Jövő 
héten már tréningbe állhat 

A Makói TK Hesser Tibor vezetésével szerdán 
nagy tréninget tartott a vasárnap SzTK elleni baj-
noki mérkőzésre. A MAK Gyurcsó vezetésével ké-
szült a HMTE ellep. A DLASz intézőbizottsága el-
utasította a MAK-nak azt a kérelmét, hogy a va-
sárnap bajnoki mérkőzését a pálya használhatat-
lansága miatt későbbi időpontra tűzze ki. A bi-
zottság indokolásában hangsúlyozza, hogy a ké-
rést terminushiány miatt nem tudta teljesíteni. 

KEAC-körőkben nagy elkeseredéssel tárgyal-
ták azt a h!rt, hogy Grflnberger Gyula, az 
egyetemi csapat játékosa, ak! S olt! helyét foglal-
la volna el a csapatban, szivbántalmai miatt vlsz-
szavonul a sportolástól. Tegnap fordulat állott be 
az ügyben; a futballista betegsége nem komoly ter-
mészetű —, állapította meg Purjesz egyetemi ta-
nár, akivel a KEAC Griinbergert megvizsgáltatta. 

Az atlétikai szövetség országos intézőbizottsá-
ga tegnapi ülésén három déli kerületi atléta Iga-
zolás! ügyével foglalkozott. Az intézőbizottság 
megállapította, hogy Góby József, a KEAC baj-
nokatlélája hamis igazolás alapján lett az eereteml 
egyesület tagja, ezért összes eredményeit KTSOK-
erodménynek minősítette és utasította a déli szö-
vetséget, hogy indítson fegyelmi eljárást. Hasonló 
okok miatt fegyelmi eljárás indul meg Ancsin 
József ellen is. aki a Papp Gábor álnevet hasz-
nálta és Gyurisán János ellen, aki szintén tit-
kolta nevét. 

A KEAC motorosszakoszfálva. Jelentette a 
Délmagyarország, hogv a KEAC megalakította 
motorosszakosztályát. A szakosztály intenziv mun-
kát akar végezni legalább is arra vall a klubnap, 
amelyet csütörtökön este 7 órakor tartanak meg 
az esTvê űlet Tisza Lajos-körut 59. szám alatti he-
lyiségében, ahol ismertetni fogiák a programot. A 
programon több budapesti csillagtura, helyi pálya-
verseny és turakirándulások szerepelnek. 


