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Sport 
vasárnap: Soroksár^Szeged FC 

Szegeden 
A Phöbustól elszenvedett vereség némi le-

hangoltságát okozott a Szeged FObem, más-
kor Is előfordult hogy volt olyan periódus, 
amikor nem ment a csapatnak a játék, éppen 
ezért nem szabad elkeseredni, a fárasztó túra 
kétségtelenül lerontotta a szegedi játékosok 
kondícióját- Kétségtelen, hogy a csatársor 
gólképességét növelni kel'l, amit a vezetőség ujj 
játékosok szerződtetésével gondol megvalósíta-
ni- Pálival, illetve egyesületével még folynak 
a kiadatási tárgyalások, amelyeiket megnehe-
zít az. hogy a játékos klubja horribilis köve-
telésekkel állott elő- Ha Tibor Gézának, a Sze 
ged FC budapesti képviselőiének Páli klubjá-
val folytatott tárgyalásai nem vezetnek ered-
ményre. ebben az esetben a megbízott másfelé 
orientálódik és lehetséges, hogy csütörtökön 

ujabb próbajátékos vesz részt a szegedi tré-
ningen-

— Szerintem — mondotta Ré u Béla. a Sze-
ged FC trénere — csak a csatársor az, amely 
reorganizálásra szorul, ez a Phöbus ellen is ki-
tűnt- A védelem végig megbízható volt; kelle-
mes meglepetés volt Szojka játéka- A halfsor 
azért eset* vissza az utolsó negyedórában, mert 
a csatársor nem tudta tartani a labdát éls az 
állandó munkában felörlődött- Bognár addig volt 
jó. amíg birta az iramod azután ő is társai hi-
bájába esett- Mellette Nagy voít az. aki ugy-
ahogv megfelelt; van szive küzdeni. 

— Hogy vasárnap milyen összetételű csapat-
tal ágiink ki — mondotta végül Réti — azt még 
nem lehet tudni- Annyi bizonyos, hogy a So-
roksár nehéz ellenfél- Sok uj játékosa van; a 
Millenáris és a Zugló legjobb futballistái a Sze-
ged FC ellen fognak bemutatkozni-

Az a körülmény, hogy sok uj játékos fog a 
Szeged FC ellen szerepelni, megnehezíti a sze-
gedi csapat Munkáját- Ez azért van» mert a 
soroksári játékosok a nagy komkurrencia miatt 
ambicionálni fogják a játékot, hogy tasrlai 
maradhassanak a csapatnak A Soroksárnak ez 
lesz az idei első bajnoki játéka, fontos vofaa 
eílene győzni, mert ő is aspirál a negyedik 
helyre; a Szeged FOtől mindössze egy pont 
választja el 

Az előjáték ügyét is elintézte a Szeged FC 
vezetőség«; megegyezett a Móravárossal> hogy 
az a Szentest Máv- elleni bajnok1 meoosét a 
Szeged FC—Soroksár előtt játsza le-

• 

A Szeged FC-~Soroksár mérkőzés jegyeit 20 
százalék elővételi kedvezménnyel a Délmagyar 
ország jegyirodája árusítja• 

Az Újpest akarta szerződtetni 
és a SzAK játékosa lett 

Néhány héttel ezelőtt az Újpest tréningjén 
résztvett egy játékos. Román István, a Vojvo-
dina volt futballistája, akit a szebbek mint ma-
gyar állampolgárt kiutasítottak Nagybecske-
rekről- Román, aki csak kedvtelésből vett részt 
az Újpest tréningién. olyan jól játszott, hogy 
szerződtetni akarták- A játékos kijelentette, hogy 
nem akar profi lenni- Ezután az a hír terjedt 
el. hogy Szegedre jön és a KEAC-ban fog futbal-
lozni- A KEAC-ban azonban semmit sem tud-
tak erről. Románnak még a nevét sem hallot-
ták, ezzel le is került az ügy a napirendrÖ1 va-
sárnapig- Vasárnap ugyanis résztvett a SzAK 
tréningjén egy centerhalf, aki igen jól mozgott 
és ekkor kitűnt hogy ugyanazzal a Románnal 
azonos, akit az Újpest meg akart szerezni és 
akiről a KEAC-ban semmit nem tudtak A tré-
ning után Román aláirta az igazolólapot> ame-
lyet a SzAK már kedden be ¡s nyújtott a szö-
vetségbe-

Román hosszú időn keresztül szerepelt a Voj-
vodinában és többször volt válogatott, ennek 
ellenérc a többiek sorsára került, kiutasították 
Nagybecskerekről, ahol egy intézet tisztviselője 
volt amelynek Magyarországon van a központ-
iá- Románnak első dolga volt jelentkezni az 

intézet központjánál, amely azulán a szegedi 
fiókhoz helyezte át és igy biztosították egzisz-
tenciáját-

A SzAK Románnal jelentősen megerősödött, 
játékára csak akkor kerül sor. ha a jugoszláv 
szövetség kiadja, aminek semmi akadálya nin-
csen-
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Az egységes szegedi trónt 
és a rendkívüli közgyűlés 

Megírta a Délmagyarország, hogy a szege 
diek és a vidéki egyesületek nagy része egysé-
gesen vonul fel a vasárnapi közgyűlésre, hogy 
véget vessenek a jelenlegi DLASz-rezsim ural-
mának, amely ellen az utóbbi időben foko-
zódtak a panaszok. Az egységes trónt vezetői 
állandó összeköttetést tartanak fenn az ellen-
zékkel, amely ma már mindenről tájékoztatva 
van és megbízhatóságáról tesz tanúságot. 

Mielőtt az egységes front a rendkívüli köz-
gyűlésre felvonulna, pénteken ujabb értekez-
letre ül össze, amelyen a még szükséges dolgo-
kat beszélik meg. Az egységes front vezetősé-
ge felkéri az egyesületeket, hogy a pénteki ér-
tekezletre a képviselők vigyék magukkal azt 
az összeget, amellyel hozzá kívánnak járulni a 
szegényebb klubok megbízottjának utazási 
köttségéhez. Erre azért van szükség, mert több 
szegedi és kisebb vidéki klub olyan súlyos 
anyagi helyzetben van, hogy még az orosházai 
utazással járó költségeket sem tudná fedezni. 
Az anyagiak miatt nem bukhat el az az esz-
me, amely az alszövetség békéjét akarja. 

Dr. G i d ó f a l v y Pál, a DLASz kinevezett 
elnöke levélben felkereste az egyik szegedi 
funkcionáriust, akit arra kért, hogy a levél 
tartalmáról tájékoztassa az egységes front 
többi tagját. A levélben többek között az állott, 
hogy a szegediek vonják vissza a bizalmatlan-
ság indítványt A szegedi vezető teljesítette 
dr. Gidófalvy kérését, amelyet azonban az egy-
séges front egyhangúlag — elutasított. Arra 
még nem igen volt példa, hogy egy funkcioná-
rius annyira ragaszkodjék pozíciójához, mint 
Gidófalvy. 

Lapu Lajos BT-főtitkár 
kettős jubileuma 

Meleg Ünneplésben részesítette a Biró Testü-
let tanácsa Lapu Lajos fő'*tkárt> aki 25 év óta 
szolgálja a futballspartot és immár tíz év óta 
intézi a testület adminisztratív ügyeit- Mint fut" 
bal'ljátókos a SzAK-ban kezdte pályafutását-
Később az SzTK csapatának l«tt félelmetes 
gőllövő csatára- 1924- évben tett biróvizsgát és 
mint a legfiatalabb b'ró generáció egyik tagját, 
1926-ban főtitkárává választotta a testűlet- Az-
óta mindig egyhangú bizalom a lp ján került a 
főtitkári székbe Mint működő biró közel 300 
nwrkűzést vezeteti- A 100-s.]< márkőtórc ezüst 
stopperórát kapott, a 200- mérkőzés levezeté-
sének emlékére pedig márvány diszplakette] 
ajándékozta meg a Déli Bíró Testület- A köz-
pont eredményes birói működéséért soronkivül 
léptette elő II-. majd III- fokú bíróvá, adminisz-
tratív tevékenységét pedig a tíz év a'att d'-
szes BT-jelvénnyel, márványplakettel és arany 
díszoklevéllel honorálta- AH and ó tagja az orszá-
gos közgyűlésnek és tanácsnak, valamint, a vi-
déki kongresszusoknak- Mint a Városi Tisztvi-
selők Soortosztályának előadója megszervezte 
a városiak csapatáti amely 1931-be>n megnyerte 
Szeged város cégkupa bajnokságát- A dél1 BT 
tanácsa tegnap esti ülésén a jubiláris főtHkárt 
érdemdús munkásságának elismeréséül agy 
westminsteri harangütésü asztal5 órával aján-
dékozta meg 

Vigh Ferencet, a KEAC bajnokvivóját ver-
senyzőtársai abból az alkalomból, hogy szolgálati 
beosztása miatt eltávozik Szegedről, érdemeinek 
eüsmeréseiképen ezüstplakettel tüntették ki. 

A Szeged PC és a SíAK választmányi ülése. 
A Szeged FC választmánya szerdán este 9 órakor 
a Tisza-szállóban, a SzAK-é fél 9 órakor a Stem-
ler-vendéglőben ülést tart 

Riesz csütörtökön elhagyja a kórházat. R ieu 
Lajosnak, a Szeged FC hátvédjének, akim dr. 
H e d r y Miklós tá jog-mütétet hajtott végre, 
állapotában jelentős javulás állóit be, ugy, 
bogy a játékos csütörtökön már valószínűleg 
el is hagyhatja a kórházat Játékára körülbe-
lül egy hónap múlva lehet számítani. Annyi 
bizonyos, hogy Riesz a vasárnapi Szeged FC— 
Soroksár mérkőzésen már résztvesz, mint —• 
néző. 

Fonyó István, a Délmagyarországi Automobil 
Club titkára lemondott tisztségéről. Akció indult 
meg annak érdekében, hogy Fouyót elhatározásá-
nak megváltoztatására birják. 

Kerékpárosok! 
A téli vásári kiárusítás keretében az 1936-os uj kivitelű 
elsőrendű kerékpárokai engedményes ár. 
ban részletre adom. G'unlkat és altalrészekei 
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és Művészeti 
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Szerdán este: Az Ur katonát. Mérsékelt hely 
árak. 

Csütörtök délután! Jáno9 vitéz. Filléres hely-
árak. Katón aelöadás. 

Csütörtök este: Bécsi tavasz. Operett. Premier-
bérlet páros 23. Honthy Hanna felléptével. 

Pénteken este: Bécsi tavasz. Páratián bérlet 
23 Honthy Hanna felléptével. 

Szombaton délután: Sonja. Filléres helyárak-
kal 

Szombaton este; Bécsi tavasz. Bérletszünet. 
Honthy Hanna felléptével. 

Vasárnap délután: Bécsi tavasz. Rendes hely-
árak. Délutáni bérlet 22. Honthy Hanna fellépté-
vel. 

Vasárnap este: Bécsi tavasz. Bérletszflnet 

A színházi iroda hírei 
„Az Ur katonái" ma este utoljára! Váltsa meg 

a jegyét elővételben. Mérsékelt helyárak. 

„Bécsi tavasz" Honthy Hanna. A csütörtöki 
premieren és a kővetkező előadásokon egész Sze-
ged ünnepelni fogja az ország legnépszerűbb prie 
madonnáját. 

„Bécsi tavasa" a legújabb operett mindazt 
nyújtja, ami szépet, hangulatosat egy modern opo« 
rettszövegben, zenében, humorban, táncban és kW 
állításban nyújtani tud. A „Bécsi tavasz4' csü-
törtöktől minden este és vasárnap délután la 
szinrekerül a főszerepben Honthy Hannával. 

Szombaton délután a „Sonja" ismét zsúfolt Hát 
előtt megy. 

Rádió 
Bndapest I. 12: Déli harangszó. 12.05: Hangle-

mezek. 13.30: Neóelkovils Anna és Szórád Ferenc 
énekel zongorakísérettel. 16.10: A rádió ciiákfál-
órája. 17; Breznay Imre dr. előadása. 17.30: Bcr-
üia István szalonzenekara. 18.30: Karaíiáth Jenő 
dr. eladása. 19: Gergely László zongorázik. 19.45: 
Kis színpad. Kanadától — Piripócsig. (Megeleve-
nedett híreik.) Irta Bosin Endre. Rendező Kiszely 
Gyula. 20.50: Magyari Imre és cigányzenekara 
muzsikál. 21.55: Az Operaház tagjaiból alakult 
zenekar. Vezényel Fridi Frigyes. 23.10: Ottlik 
György francia.nyelvü beszélgetése Louis Domi-
nique Gerard-dal. 23.30: Tánclemezek. 0.05: Hirek. 

Budapest IL 18: Olasz nyelvoktatás. Gallerani 
Bonaventura. 18.30: Bertha István szalon zenek fi-
ra 19.05: A magyar föld és a magyar nép. Hézser 
Aurél dr. előadása. A nagy Kányon. Hanglemez. 

Külföld. Wien. 19.25: Mozart: Szöktetés a sze-
rályból cimü operája. Róma. 20.35: Három Pucci-
ni opera a Seal a-ból. 

40 fillérért mit vehet? 
1% kg. Ogg rétes liszt 40 fill., 1 kg fehér bab 40 
fiit, 1 kg. lencse 40 fill., 1 kg. zöld és sárgaborsó 
40 fill., y* kg. kakaó 40 fill. * kg. köménymag 40 
fiH., ka tea 40 fill., M, kg. eukorita 45 fiü., 
y* kg. mosó és 1 drb. illatos szappan 40 fill., 5 

drb. illatos fürdőszappan 40 fillér 
Csikósnál . Tisza Lajos körút és Attila-u. sarok. 


