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Zongora, pianino, harmonium ^ H v * 
Sport 

Hegegyezés a f utballf ronton I 
A szerda esíi érlekezleí eredménye 

Sxinffás 
és Mtívészzet 

HETI MOTOR: 
SwanSat este 8 órakor: Hunyadi Lá'zló. Ünne-

pélyes megnyitó előadás. Fellépnek: Bodó Erzsi, 
Szabó Lujza, Halmos János és Farkas Sándor, az 
Operaház művészei. Premier bérlet, felemelt hely-
ink. 

Vasárnap délután fél 4-kor: Tisztelt Ház! Dél-
«íáni bérlet, mérsékelt helyárak. 

Vasárnap este: ördöglovas. 50. jubileumi elő-
adás. Vágó MSry és Cíermáki Lajos bemutatkozá-
sa. Bérletszünet. 

Hétfő este: Idegen ráró«. Török Sándor nagysi-
kerű színjátéka, először. Premierbérlet. 

Kedd délután: Helyet az ifjúságnak. Filléres 
helyárak. 

Kedd este: Idegen város. A. bérlet. 
Szerdától minden este: Szeressen kedves. Hnr-

matb—Komjáti operett az nj tagok felléptével és 
teljesen uj díszletekkel. 

Csütörtök délután: Bál a Savoyban. Filléres 
helyárakkal. 

A városi zeneiskola növendékeinek sikere a ze-
neakadémián. A városi zeneiskola két kiváló ének-
növendéke vizsgázott tegnap a Zeneművészeti Fő-
iskolán. W t t z ene t z Jolán sikerrel letette az 
énektanárkfpzöbe megkívánt felvételi vizsgát, 
So l vmossy Margit pedig az első akadémiai 
osztályon vizsgázott Jeles eredménnvel. Mindkét 
éneknövendék tanára dr. Ocskay Kornélné. 

Tabáni orgonák Makón. Makóról jelentik: A Bu-
dai Saink 5r operettjének tegnap este telt báz tap-
solt a makói színházban. Az operett kitaposott uta-
kon halad és a jól bevált eszközökkel dolgozik. 
S o m o g y ! Erami a táncosnő szerepében kedves 
volt és jó, kár, hogy szemmel láthatóan betegség-
gel kflzkődlk. Radó Sándor jó volt a kreten herceg 
szerepében. Perényinek ismét nagy sikere volt, 
bennan-müvek. Jegy 2 pengőtől a Délmagyarország 

HflRMOHia HAMGVERSEYEK 
Kit bét mnlva, október 4-én a Belvárosi Mozi-

ban este fél 9 órai kezdettel 

N u b e r m a v t 
Wüíftron Kreutter szonáta. Csajkovszfcy hegedű-
verseny. Bach SaraMte, Svm.vnovsky, Chopln-Hu-
bermann-művek. Jegy 2 pengőtől Délmagyarország 
jegyirodában. 

A szfnházi Iroda hírei 
A szombati megnyitó előadásra már az első 

két nap alatt csaknem az összes jegyeket szétkap-
kodta a közönség. Aki az ünnepélyes megnyitón 
jelen akar lenni, még ma váltsa meg a jegyét. 

Hunyadi László főszerepeit az Operaház legki-
válóbb tagjai éneklik. 

A színház összes termeiben lázas munka fo-
lyik. késtülnek a megnyitó darabok diszletei, kosz-
tümjei. világítási berendezései, a vakitó ezüstszür-
ke szinpad-portálok, az arannyal ékesített nj füg-
göny. 

Jubilál az ördöglovas. Vasárnap lesz at ör-
döglovas ötvenedik előadása. A ritka jubileumot 
negy ünnepséggel üli meg a társulat. Emeli az est 
érdekességét, hogy Vágó Mary és Csermákl Lajos 
is ekkor mutatkozik be. 

Magyar darab, magyar keserűség, magyar könny 
itatja át Törők Sándor színjátékát, az Idegen vá-
roat. Premier hétfőn. 

Előkészületben: Szeressen kedves! cimn remek 
operett. 

U l l f P M W 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy sze- I 

I retett fiunk 
Kovács Sándor 

| a Krayer E. és Társa cég debreceni fiók- w j 
I jának vezetője, f. hó 16-án, rövid, súlyos j f l 
I szenvedés után, életének S2-ik évében g | 
I visszaadta lelkét teremtőjének. Drága ha- 2 

lottunkat Debrecenből hazahozatjuk s f. hó Jj| 
20-án délután fél 5 órakor az ujszegedi I 
temető halottasházából az ujszegedi teme- g 
tőben helyezzük örök nyugalomra. 

Szeged, 1934 szeptember 18. 
A gyászoló Kovács család. • 

Az az áldatlan harc, amely már közel egy hő-
napja dul a déli futballfronton — mint ismere-
tes —, váratlan fordulatot vett és a megegye-
zés reményét keltette fel. A nyugodtabb atmosz-
féra volt észlelhető az egységes szegedi front 
szerdaesti értekezletén, ahol a szegediek újból 
a kibontakozás útját keresték. A sportszerűség 
álláspontjára helyezkedtek a szegediek akkor, 
amikor a „Vidéki blokk" nem éppen kedvező 
ajánlatát is hajlandók elfogadni. 

A vidékiek ajánlata szerint a szegedi csapa-
tok, a KTE és a KTK-án kívül, valamennyi vi-
déki egyesülettől 25 pengő utiköltségmégtéri-
tést kapnak és tisztségeket biztosítanak a 
DLASz-ban a szegedieknek. A szegediek ezzel 
szemben hajlandók — bár ez nem egyöntetű 
álláspont — a DLASz közgyűlése ellen be-
adott fellebbezésüket visszavonni. 

Ilyen előzmény után került sor szerdán este 
a szegedi front és a „Vidéki blokk" értekezleté-
re, amelyen dr. R o s e n b e r g Emil, az orszá-
gos intézőbizottság elnöke is megjelent. Neki 
köszönhető, hogy a közel háromórás tanácsko-
zás nagyjában eredményre vezetett. A tanács-
kozáson elhangzottakat irásba foglalták és azt 
csütörtökön fogják aláirni, amikor a SzAK-ot 
és az UTC-t is sikerülni fog a fellebbezés v i s -
szavonására rábírni. 

fl vasárnani 
amatőrbajnoki forduló 

A „szegedi alosztály" vasárnapi bajnoki for-
dulójának programján három mérkőzés sze-
repel. Makón ezúttal is érdekes mérkőzésre van 
kilátás. Itt játszák le a MAK—SzTE mérkőzést, 
amelyre budapesti biró delegálását kérte a 
szentesi csapat. A hódmezővásárhelyi Sz. Máv. 
—HTVE találkozót S z í j g y á r t ó vezeti, mig 
a Kecskeméten eldöntésre kerülő KAC—KTK 
meccsnek R e m é n y f f y a birája. 

Másodosztálvu bajnoki mérkőzések: Kiskun-
dorozsma: MTK II.—KPLE. biró Komlósi. Kis-
telek: KiTE—BTK. biró Kandiba. Szövetségi 
diimeccs: Postás—MTE II., biró Kohautek. 
UTC II.—KEAC II.. biró Vezér Ernő. Ifjúsági 
bajnoki mérkőzés: MTE—Vasutas, bíró Lázy. 

A szegedi alosztály bajnoki programja kibő-
vülhet. na az egységes szegedi front és a „Vi-
déki blokk" között létrejön a megegyezés. Eb-
ben az esetben hat meccs lesz vasárnap a sze-
gedi alosztályban. 

Uj csatársor-gondok 
a Szegeti FC-hen 

A sportköröket még mindig élénken foglal-
koztatják a vasárnapi Szeged FC—Hungária 
mérkőzés eseménvei. Olyan támadásokat in-
téznek a Szeged FC ellen, amelyekre semmi kö-
rülmények között nem szolgált rá. Durva csa-
patnak kiáltják ki, de a — bíróról egv szóval 
sem emlékeznek meg. A Hungária is,igyekszik 
hangulatot teremteni a Szeged FC ellen. Kikür-
töli, hogy csapata tele van sérültekkel, a végén 
pedig kitűnik, hogy — nincs sérültje a csapat-
nak,^ szegedi összeállításban játszik a Ferenc-
város ellen. Ilyen körülmények között nem a 
legkönnyebb feladat előtt áll a Szeged FC, ami. 
kor vasárnap bajnoki mérkőzésre kell kiállania 
Budapesten. Az a hangulat, amelyet a Szeged 
ellen keltettek, mindenre alkalmas, csak arra 
nem, hogy a mérkőzés zavartalan lebonyolítá-
sát biztosítsa. Ennek ellenére a Szeged FC nyu-
godtan készülődik az óbudai mérkőzésre, sőt el-
határoztt szándéka a vezetőségnek a csatársor 
átszervezése. 

A vezetőség mindent elkövet, hogy vasárnap-
ra olyan csatársort állítson össze, amely me-
zőnybeli fölényét gólokra is át tudja változtat-
ni. A vezetőség arra számit, hogy T i b o r 
Géza. a klub budapesti képviselője már a csü-
törtöki tréningre Szegedre küld egy gólképes 
csatárt és hogy S ó f a 1 v y, a Somoav volt játé-

kosa is résztvesz a tréningen. S ó f a l v y n a k 
most nincsen szerződése és Hódmezővásárhe-
lyen tartózkodik. Ha a játékosnak kedve van 
visszaamatőrízálasa alatt szerepelhet a Szeged 
FC-ben. Hogy a reorganizált csatársor milyen 
összetételű lesz, azt ebben a pillanatban még 
nem lehet tudni. Tény, hogy vasárnap a III 
kerület ellen nem a Hungária elleni csatársoi 
fog játszani. Nagyon megkönnyítené a vezető-
ség munkáját, h a T o m b á c z Imre a héten iá. 
tékra jelentkezne. Ebben az esetben a balszcbí 
poszt megoldottnak tekinthető. 

A Szeged FC reméli, hogy a csütörtöki tré-
ning után már kedvezőbb helyzetben lesz a 
csapatösszeállítást illetően. 

A Szeged FC-hez hasonlóan a III. kerület is 
csapatösszeállitási gondokkal küzd; sok a sé-
rültje az újlaki csapatnak. Egészen bizonyla-
lannak látszik, hogy sérültjei vasárnapra rend-
bejönnek, Csak egv poszton remél változást Ko. 
mor, a III. kerület igazgatója, aki a centerbe 
Víg IV.-et akarja áliitani. 

A szegedi Szabót beválogatták a német túrá-
ra induló országos ökölvívó válogatott csapat-
ba. Szabó a nehézsúlyban fogja képviselni a 
magyar színeket. 

Az SzTK vasárnap országos vándordijas at-
létikai versenyt rendez a Hunyadi-téri sportte-
lepen. 

Weiszfeiler Ferenc, a SzAK volt futballistája, a 
másodosztályú Zrinyi-KAC-boz kérte átigazolását. 

30 biró a BT feketelistáján. A Biró Testület 
déli kerületének tanácsa legutóbbi ülésén elha. 
tározta, hogy a jövőben csak azokat a futball-« 
bírákat delegálja mérkőzések vezetésére, akik-
nek a testülettel szemben tagdíjhátralékuk nin-
csen. A határozat értelmében a 80 működő biró 
közül mintegy 80 nem vezethet mérkőzési 
mindaddig, mig kötelezettségének eleget nem 
tesz. 

Kovács Sándor, az UTC volt válogatott futbal-
listája, tegnap Debrecenben 32 éves korában meg-
halt. A kiváló futballista néhány évvel ezelőtt tá-
vozott Debrecenbe, ahol mint futballbiró fejtett ki 
tevékenységet. Halálát hastífusz okozta. 

Levél Bonnból. Kedves levelet kapott tegnap a 

Szeged FC vezetősége a németországi Bonnból 
ahol a Szeged FC nyári túrája során 7:2 arányt 

győzelmet aratott A mérkőzés német birája irta 

a levelet és a legnagyobb elragadtatás hangján 

nyilatkozik a Szeged FC játékáról. Hangsúlyozza 

hogy mindig szeretettel fog gondolni a szimpatikus 
szegedi csapatra. Levele végén arra kéri a vezető 

séget, küldjön neki egy Szeged FC-jelvényt meg-
emlékezésül. A Szeged FC vezetősége természete-

sen teljesítette a német biró kérését. 

Áthelyezik a felsővárosi lőteret. A felsővá-
rosi leveníepályán levő lőteret a testnevelési 
felügyelőség a sporttelep mögött elhuzódc 
szeszgyár helyére helyezi át. A lőtér áthelyezé-
sét a hely szűkén kivül az is szükségessé teszi 
hogy a körtöltés javítási munkálatait kőnnveb. 
ben elvégezzék. Áz uj lőtéren, — amelynek fel-
építéséhez szeptember végén kezdenek hozzá 
— 18 lőállás lesz, nyolccal több, mint a mosta-
nin. 

Szekeres és Nával. "A DLASz elnöksége leg-
utóbbi ülésén foglalkozott az UTC-nek az Újpest-
tel szembeni és a KAC-nak a Bocskai elleni köve 
telésével, amelyek S z e k e r e s , illetve N á v a l 
szerződtetése miatt keletkezett Az elnökség a» 
ügyet sürgős elintézés végett felterjesztette az or-
szágos szövetséghez. 

Borbás Máté, a SzAK játékosa Budapestre tá-
vozott. Borbás Budapesten az egyik cégcsapatná! 
szeretne elhelyezkedni. Ha terve nem sikerül, visz. 
szatér Szegedre, ahol ismét elfoglalja a SzAK-ba* 
a balösszekötő posztot. 


