«— A termeszeié; v-FereSc József* kwerftvia
régóta kitűnően bevált háaszer megrőgsoit. székrekedésnél és annak mindenféle káros következményéinél; biztos, enyhe és gyorsam ható hashajtó. mely számos betegségnél az emésztési javítja és az étvágyat fokozza. Kérdezze meg orvosát!
— A Nemzeti Munkaközpont erdélyi háziipari
kiállítása február 1-től 8-ig a Zeneiskola nagytermében. Belépőjegy 20 f., gyermekjegy 10 fillér.
— Februári budapesti események. A »Budapest
Télen* utazási mozgalom, amely a közönség számára számos utazási és ellátási kedvezményt nyújt,
februári eseményei közül kimagasló érdékességü
a 16-án záródó fénykép- és plakátpályázat kiállítása, amely az Iparművészeti Társulat helyiségeiben tekinthető meg. Ugyanakkor nyílik meg a
Nemzeti Szalonban az »Én muzeumom* címen
diákgyüjtemény-kiállitás. — A báli naplóból kiemelhetjük a Patvarista bált, a Gellért-szállóban
megtartandó Atléta bált és a Hungáriában lezajló
Gyógyszerész bált. — A sportesemények közt
pompás látványosság lesz 8-án este a Műjégpályán
tartandó »Erdélyi jégünnepély*, mig a magyarolasz válogatott ököivivő mérkőzésre 9-én kerül
soP a Városi Színházban. — A zenei élet jelentősebb eseményei között felsorolhatjuk a Városi
Színházban 6., 9., 10-én sorra kerülő Beethovenestéket, amelyeken á zenekart a világhírű Mengetberg vezényli.
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a piros-fehérek
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Államvizsga. Ingyenes állásközvetítés. Legjobb
vizsgaeredmények Beiratkozás kezdő, haladó ét
beszédiró tanfolyamokra. HONVÉD TÉR 4. AZ.

8i«ged-UTC t > 0 ( t i t )
Vasárnap már a pályán voltak a Szeged
játékosai, hogy a nehéz (avassi küzdelmekre
a sporttelepen folytassák gyakorlataikat A
í a j t okozta merevséggel és nem kis részben az
UTC elsővonalbeli játékosainak kitűnő felkészültségével lehet magyarázni, hogy az első
félidőben nem a legjobban ment a piros-fehéreknek. Ekkor csak két gól esett, szünet után
a Szeged már jobban játszott, egymásután lőtte a gólokat. A gólokat Mester (3), Nagy (2),
Bonyhády (2), Bognár és Szondi lőtte. A pirosfehérek ebben az összetételben játszottak: Tótb
I.—Széli, Raffni—Tóth IV., Gyuris, Szőndi,—
Bognár, Énekes, Bonyhády. Mester, Nagy.
Á piros-fehérek közül Raffai ós a tehetséges Szondi játszott a legjobban. Feltűnően jó
Összeszokottságról tett tanúságot Énekes és
Bonyhády. A legveszélyesebb Bsatáruak Nagy
látszik. A beavatottak tndni vélik, hogy Bonyhády szereplésére az idén az elsővonalban kerül sor. Az UTC felkészült Ssapat benyomását
keltette és mindkét csapatnak hasznára vált a
vasárnapi játék. A játékot az első félidőben
Hesseí, a másodikban Dobőezky vezette.
—OQO—•
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a világhírű olas_z begedümüvészuö gyönyörű műsorán:

Vasárnap délelőttre tűzték ki az egyetemi
stadionban a SzEAC—SzFTE előkészítő találkozót. a játékot azonban Csak úgy lehetett meghegedűverseny, Locatelli. Grieg, stb. müvek,
rendezni, hogy ,az egyetemisták néhány
futJsgg) Délmagyarország jegyirodában,
baJlistáf kölcsönadtak a felsővárosiaknak.
A
(
-oOo—
SzEAC 6:8 (3:1) arányban győzött Az a tény,
hogy sok egyetemi játékos jelent meg a spörtA VÁROSI SZÍNHÁZ HETI MŰSORA:
telcpen. igazolja a SzEAC felkészültségét. A
Kedd: Az ördög nem alszik (Filléres belyárak)
gólokat Pataky T. (2), dr. Tóth IT. (2), Vicsay
Szerda: Kék Duna (B-bériet 16.).
Csütörtök délután: Farsangi esküvő (Eatona- ; (2), illetve Palatínus és Tatai lőtte. A játékot
Szilágyi vezette.
ftlőidás. Filléres helyárak).
Csütörtök este: Sárgarigófészek (Fillére* helyérak).
Péntek: Arany Griff (Eredeti nrózabemutató.
Bacsó Hámos PlilifflQlM
Premierbérlet 17.),

N o z a r l : d-dnr

A SZÍNHÁZI IRODA HTRBI:
Ma e&te filléres helyárakbal a szezon legnagyoh sikerű zenés bohózata, »Az ördög nem alszik* kerül színre.
Szerdán este : Kék Duna — a legszebb operett.
Szerdán este a legszebb muzsikáju operett: »Kék
Dana* kerül színre A legdallamosabb Strauss-keringőfc váltják egymást a kitűnő operettben,
amelyhez még hozzájárul az ötletes szöveg és a
pompás élőadás. Szerdán este B-bérletben (B-bérlet 16) megy a Kék Duna.
Csütörtökön este: Sárgarigófészek filléres hely.
árakkal. Csütörtökön este ismét filléres helyáru
előadást tart á szinház, hogy mindenkinek alkalma legyen végigélvezni a leghumorosabb ErdélyiöpGPöttöt
ÍŐB aís 3íraay Griff — Kardos Géza fellépd.
premierbérletben eredeti bemutatói
ad a színház. Ezalkalommal Vándor Kálmán legszebb színmüve, az Erdélyben lejátszódó irredenta
darab, az »Arany Griff* "kerül bemutatóra. A darab főszerepét Kardoss Géza művészete állítja
színpadra.
Jövő héten, kedden: operaelőadás: Szöktetés 3
azerályből. Jövő héten. 11-én. kedden este ismét
operaelőadással kedveskedik a színház a zenerajongóknak". A budapesti Operaház remek együttesével Mozart vigoperája: »Szöktetés a swrályböl*
kerül előadásra Gvurkovics Mária. Szabó Ilonka,
Rösler Endre, Koreh Endre és Sárdy János felléptével. Karmester: Rufcányi Vilmos. Jegyek már
válthatók. A bérlők helyeit a színház igazgatósága
csütörtökön estig fenntartja, hogy kedvezménnyel
bocsássa a bérlők rendelkezésére.
4 bérlőt figyelmébe' A srfnház ígazgafósüffa
B r i az igen tisztelt bérlőket, hogy az esedékes
cérletrészleteket a szinház titkári Mvataláibaa beUaetni sziveskedienet.
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K a r d o s MihálytóL, a békebeli sport vezető
szivembertől búcsúzom igaz hívei, őszinte barátai
nevében és saját nevemben, akit 1912-től kezdődően
igaz szeretettel szőtt megingathatatlan baráti kapcsok fűztek hozzá. Könnyes szemekkel, szoruló
szívvel kutatok az együtt töltött feledhetetlen
időkben, hogy felidézzem Kardos Mihály nemes,
mindig áldozatkész alakját
1912-ben, ugy vasárnap délután Eötvös Károly,
a »Vajda* éppen képviselőjelőlti beszédét tartotta
és Kardos Mihálynak választania kellett, hogy a
»Vajda« programbeszédét haligatja-e meg, vagy
kimegy barátaival a SzAK ujszegedi mérkőzésére,
hogy talán akkor életében először futballmérkőzést nézzen végig. Misikénk mindannyiunk örömére az utóbbit választotta és ezzel a lépésével
örökre eljegyezte magát a sporttal Ettől kezdve
sporttevékenysége mint egy üstökös tündökölt az
akkori sportvezetőkben szegény magyar égen. Ember volt talpig, megszállottja a fntballnak, akire
rövidesen felfigyeltek az országban is. Főtitkára
lett a végi Sz A K-nak, szerető, simogató munkája
eredményeként a SzAK csapata megnyerte a econhitatlan Délmagyarország szegcdi alosztálybajnokságát Büszke volt csapatára, amelynek minden
tagja hadba vonult és köztük öten is áldozták életüket a hazáért Kardos Mihály a háborús csapatot
is megszervezte, hogy mennél több életerős sportolót állítson a magyar haza szolgálatába. A háború után első volt, aki felrázta a szegedi futbalt éa mindannyiunk Misije, élére állt a SzAKnak. innen kezdve Kardos Mihály egyet jelentett
a régf SzAK-kal. Áldozatkész munkája gyümölcseként a csapat kétszer egymásután megnyerte a vidék legjobb csapata büszke címét és ezzel soha el
nem mulóan beírta nevét a szegedi sport halhatatlanai közé. Később, amikor megtörtént a szétvajarMa*. a sűertban, neki köszönhettük, kiváló

sportdiplomáciai tudásának, hogy szegedi csapat
- Bástya* néven helyet kapott az ország legjobbjai között Büszke volt és megelégedett, amikor a
>Bástya* sikert -sikerre halmozott az ország hatóráji tul is és ezzel szeretett városának elismerést szerzett
Amikor a »Bástya« megszűnt, kissé elkedvetlenedett, pihenni akart. Ez a pihenés azonban nem
sokáig tartott, újra kegybe vette a SzAK pirosfekete lobogóját és mjra sikerekről számolt be a
SzAK csapata. A nemes sporttevékenység területéről azután a legutóbbi időben szerényen visz
szavonult. Mi, akik közel állottunk hozzá, fájó
megdöbbenéssel vettük észre betegségét, amelyet
Kardos Mihály némán türt és titkolt előttünk
Féltő aggodalommal lestük a híreket a klinikai
szobából És tegnap bekövetkezett a nagy veszte
ség. 51 éves korában gyászba borította a rég!
sportbarátok nagy táborát, akik most felesük'ó
zokogással álljuk körül a ravatalt és Kartlos Mihályban a magyar sport egy nemes önzetlen vezérét. mi pedig egy igaz, hűséges barátot gyászolunk örökre.
Steír Sándor.
—OQO—

Miér' távozik el Szegedrfii Cseh II.
Sportkörökben tovább tárgyalnak az ismeretes
C £ e h-űgyröl. Amikor a Szeged visszaérkezett a
portyáról". Cseh II. nyomban Budapestre utazott
és kijelentette, hogy eltávozik Szegedről. A Garc.
mával kezdett tárgyalásokat és bár a miniszteri
biztos az átigazolási kéréséi elutasította, Cseh
még mindig reménykedik a cégcsapatban való szereplésbeu. Szegeden nem tudták, hogy ml az «k»
Cseh váratlan távozási szándékának. Az okot most
megmondta Cseh László, aki az egyik sportlapba
nvilátkozott és közölte, nemcsak nem akar, de
nincs is értelme annak, hogy visszatérjen Szegedre,
Elmondotta, hogy Markovics Szilárdnál, a kint
ügyvezetőjénél viselt állását a portyával kapcsolatban elvesztette és igy abból a keresetből, amelvet mint futballista kap a piros-fehérektől, nem
tud megélni családjával.
Cseh nyilatkozata és bejelentése meglepetés)
okozott szegedi sportkörökben. Nem tudják elképzelni milyen ok lehetett as, amiért a válogatott
játékos as ismeretes jugoszláv portyán elveszítette szegedi, az ügyvezető elnöknél viselt állásit.
Vajion mi történt a túrán és miért kellett Csehnek elhagynia polgári állását. A nyilvánosság feleletet szeretne erre a nyilatkozatra, hiszen nagy
volt akkor az öröm, amikor Cseh Szegedre jött és
még nagvobb. amikor be is váltotta a szerepléséhez fűzött reményeket Most pedig — a portya
után — váratlanul eltávozik Szegedről.
X FiüBOi'wáj nyerte K Ixtt kilométeres átváltét. Cortina d'Ampezzoból Jelentik: A rivilággaf
nokság második napján, hétfőn délelőtt a 4x10 kilométeres 6iváltót booy^itottö^ tej wuclytew
Finnország győzött Svédország, Olaszország és
Németország előtt.
X Elolvadt a jég, elmaradt az ScKR-SzTOte
mérkőzés. A vasárnap váratlanul enyhére f©rdn!1
időjárás következtében elolvadt a jég ée ezért elmaradt a jégkorongtoraa második fordulójára kitűzött SzKE—SzTK-mérkőzés.
X A KTE 4:3 arányban legyőzte Kecskeméten
a Ceglédi MOVE-t a déli birkozócsspatbsjnoá;
küzdelem keretében.
X A Makói Levente EgyesWef ökMvivóesapate
vasárnap 11:5 arányban legyőzte Makón a bódme
zővásárhelyi leventék együttesét. Nagyszáma és
lelkes közönség nézte végig a tehetséges fiatat
ökölvívók küzdelmét.

FERENCJOZSEF
KESERŰVÍZ

