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8: Fohas*. Szózat Reggeli tooe.. 
4.45; Hirek. 9: Beszél a front. A m. 
kir. Haditudósító század közvetítése 
hangfelvételről. 10: Egyházi ének és 
^rantbcspéd a szentimrevárosi ciszter-
ci** plébániatemplomból. 11.15: Egy-
házi ének és szentbeszéd á Rózsák-
'eréa lévő magyar görögkatolikus plé-
bántatnmplmpból. 12.20: Időjelzés, viz-
álláajelentés 1230: Az Operaház zene-
kara. Vezényel Ruhányi Vilmos. 1.45: 
Hirak. B: A XIII. Honvédfcivánság-
bangravMny A jannár 2SM adásuuk 
•negismétléM! hangfelvételről. Rendezi 
a Magyar Vöröskereszt a Magyar Rá-
dió kőaremúkódésével. Közvetítés a 
Magyar Művelődés Házából Saját má-
rait i antnyii Lehár Ferenc. Bevezető 
raraet mond Mécs László 4.30: Hirek 
magyar, német, román, szlovák és ru-
szin nyelven. 6: Mindenes lángelmék. 
Ignáoz Róma előadása. 8.10: Táncze-
ne, A Rudtea-jaraegyüttes játszik. 835: 
fink, legyetek repülők. Dr. háró Ba-
harozy István előadása. 6.56: Hirek. 
7 85: Hanglemez. 7.15: Jászai Mari. 
Dr. Bédey Tivadar, a Nemzeti Múzeum 
•ya aga tójának előadása. 7.38: Dohná-
avi Ernő zongorázik 8: Regényesek. 
-7d wiidoK Rostsiid szerelmi játékából. 
Előadja Aghv Erzsi és üray Tivadar. 
A l Ssszeköfőszőveget irta Knnszery 
Gvtiía, elmondja Olthy Magda. 845: 
Magyar nóták Farkas Jenő cigányze-
nekara mumflcál. Mindszenti István 
"nekel a Rpolarifh-kávéházból 040: 
Hirtec. 16.16: Batáry-vonósnégyes. 10 
óra 45- Szórakoztató zene. 11.45: Hi-
rek* 
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Könnyé zene. 5JŐ: A Fóld-
•ivelésugyi Minisztérium mezőgazda-
sági félórája. 8: Az Operaház január 
M-i előadásának közvetítése. Tősen. 
Melodráma három felvonásban. Zené-
jét SWfflPttC Puccini. Vezényel Sergio 
Failoni. Rendezte Nádasdv Kálmán 
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AáU; k u s az OUÍOH A Vöröske-

reszt bajtársi rádiószolgálata, 6.40; 
Ébresztő, torna. 7; Hirek, koziejne-
ayak, reggeli zene. 10: Hirek. lü.lö; 
ÜBÓrekoetata seoe. Hangielvétel. 11.10; 
Nemzetközi vizjelzöszolgálat. l l . lő : 
ósotaay GiUa énekel. 11.40: űurtoky 
lozsef elbeszéléseiből: Az öreg nr es 
a halál. Felolvasás. 12: Harangszó. 
Fohász. Himnusz. 12-10: Rádiózenekar, 
1240: Hirek. 1.20: Időjelzés, vízállás-
jelentés. 1.30: Honvedeink üzennek. A 
Vöröskereszt bajtársi rádiószolgálata. 
2: Weidwger Ede szalonzenekara. 230: 
Hirek. 3: Árfolyamhirek, p iád árak, 
élelmiszerárak. 3.15: Pertís Pali d 
gányaenekara muzsikál. 4: Látogatás 
a pécsi Ciszterci-gimnázium stúdiójá-
ban. Hangfelvétel. 4.20: Hírek Démet, 
román, szlovák ós ruszin nyelven. 4 
óra 45: Hirek. 5: A gyermekért Rész-
int a Budapesti Altalános Érseki Hely-
tartó hivatal február 2-i hangverse-
nyéből. Közvetítés a Zeneművészeti 
Főiskola nagyterméből. 5.35: A fé-
nyes század. Mátray Erzsi XVII . szá-
zadi verseket mond. 5.50: Hanglemez. 
0: Honvédmüsor. 6.50: Hirek. 7.05: 
Radiózenekar. Vezényel Fridi Frigyes. 
Közreműködik Barabás Sári. 7.35: 
Egy hijján busz. Dalos játék egy fel-
vonásban. Irta Szilárd János. Rende-
zd Barsi Ödön. 20: Beszkárt-zenekar, 
Vezényel Müller Károly. 9: termé-
szetvédelem. Keve András előadása. 
920: Hanglemez 9.40: Hirek. 10.10; 
Tánczene. 10.45: Vaszileva Bojanka 
gordonkázik a magyar—bolgár mü-
vésacsere keretében. 11,10: Magyar nó-
m 1.4 46c Hirek. 

Tavasszal 
a szegedi egyetemi 

Jelentette má r a Délmagyaror-
9®ág, hogy az egyetemi sportköz-

pont nagyszabású pálya és sport-

caarpotk építkezései során Szegede q 

is felépíti az egyetemisták és főis-

kolások sportcsarnokát. Ezzel kap-

csolatban -most ugy értesülünk, 

hogy a tavasszal megkezdődnek a 

szegedi egyetemi sportcsarnok 

építkezéseinek előkészítő munkála-

latai és remélni lehet, hogy még 

ebben az évben a» építkezések be is 

fejeződnek. « 

A sportcsarnok, amint ismeretes, 

a ítzukováthy-téren épül fel és az 

összps tornatermi sportoknak ott-

bont ád. mégpedig nemcsak edzési, 

hanem versenyzési célokra is. 

A sportcsarnok építésével egyide-

jűleg megkezdődik a Szukováthy-

téron a SzEAG atlétikai és fntball-

pályá jának épitése is ée a tervek 

szerint nyár elejére n pálya épité-

tését be is fejezik, úgyhogy még 

ebben az évben megindulat azon 

egyetemi sportolók Wnnkája 
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Sok gól esett a Szeoed AK 
és az SzTK vasárnapi közős 

kétkapus edzésén 
A Szeged A K és az SzTK közös 

kétkapus edzést Pendézett vásárnap 

a Hunyadi-téri sporttelepén. A 

2*80 perces, játékidő első felében az 

SzTK egyenrangú ellenfélnek bizo-

nyult, a második félidőhen azonban 

nagyobb tudásával és jobb kondí-

ciójával felülkerekedett a Szeged 

és könnyen érte el góljait. Az SzTK 

játékosai a havas, csúszó- pályán 

való í szaladgálástól kifáradtak. A 

mérkőzés 10:4 végeredménnyel' vég-

ződött a S zAK javára. A gólokat 

Vörös (2). Bá lé <9)„ Török (2), Kal-

már (2), Harangozó és Haller (ön-

gól), illetve Kolozsi, Jenei, Rajz, 

Kókai lőtték. A Szeged játékosai 

elég biztatóan mozogtak, különö-

sen Harangozó és Vörös mutattak 

j é f o rmá t az SzTK-ban pedig Ko-

lozsi, Ra jz és a halfsor működött 
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X Négy játékos a SzVSE edzéöéB. 
Vasárnap délelőttre edzésre hívta 

össze futball játékosait a SzVSE, 

Berkessy Elemér legnagyobb meg-

lepetésére azonban mindössze négy 

futballista, jelent meg az edzésen. 

Áz edzés után beszéltünk Berkessy-

vei, aki rendkívül elkeseredett a 

játékosok neipiörődömaége és azok-

nak erélytelensége m i a t t akiknek 

a játékosok fegyelmezése és a tré-

ningek idejére való szabaddátétele 

múl ik. „A séezonkezdet ideje ve-

szedelmesen közeledik — mondotta 

Berkessy —, most már ál landó ko-

moly edzésekre lenne szükség, 

azonban az idén még egyetlen egy-

szer sem, fordult elő, hogy a csa-

pat tagjai tejjjes számban résztvet-

tek volna a zedzéseken. Most, ami-

tek volna az edzéseken. Most, ami-

már á sport .nemzetnevelési szem-

pontból vájó nagy fontosságának, 

elkeserítő as előkészületeknek 

ilyeu nagyfokú elhanyagolása egy 

olyan egyesületben, min t n SzVSE, 

ahol pedig minden lehetőség meg-

lenne a komoly sportmqnkára. A 
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megkezdik 
sportcsarnok építését 
magam részéről mindent elkövetek, 

hogy a csapat kellően felkészüljön 

ia tavasai bajnoki küzdelemre, de 

, ehhez szükségem volna a vezetőség 

fokozottabb megértő és hozzáértő 

támogatására". — A SzVSE külön-

' ben vasárnapra a Szegeddel kötött 
1 le edzőmérkőzést. Remélik, hogy 

•erre az á lká lomía a Vasutas-fut-

ballisták teljes számban összejön-

nek. . :•:..'> 
X Az UTC vasárnapi edzése. Az 

UTC edzésén 18 játékos jelent meg 
, vásárnapi délelőtt. Kondiciögyakorla-
'tok végeztetése után kétkapus játék-
hoz állitotta mef őket Zsigmond Vil-
mos edző. A rövid kétkapus játék 
alatt a csapat néhány tagja máris biz-
tató formáról tett tanúságot. Csütörtö-
kön a honvédkórház csapatával akar 
„edzőmérkőzést játszani az UTC, va-
sárnapra pedig várják a topolyaiak 
meghívását. 

X Nagy érdeklődés mellett tartot-
ták meg a SzFIH közgyűlését. Vasár-
nap tártolta évi tisztújító közgyűlését 
Szeged legrégibb sportegyesülete, a 
Szeged-Felsővárosi Ifjúsági Egyesület 
a felsővárosi kultúrházban nagy ér-
deklődés mellett A Hiszekegy elmon-
dása után P dr Merényi Vince felső-
városi plébános, az egyesület elnöke 
nyitotta meg a közgyűlést niegemlé-

| kezve beszédében azokról a magyar 
'hősökről, akik most a távol harctere-

kén védik a hazát és akiknek jóvol-
tából idehaza nyugodt alkotó munka 
folyik. A megnyitó beszéd után Keke 
zovieh János jegyző olvasta Tel jelen-
tését, majd Földvári János főtitkár 
terjesztett be minden részletre kiter-
jedő, szépen. kidolgozott jelentést az 
egyesület mult évi működéséről Je-
lentősében 'megemlékezett vitéz Hor-
thy István bormányzóhelyettes hősi 
haláláról is. A közgyűlés egyperces 
ttétaa felállással áldozott a kormány-
zóhelyettes emlékének. A közgyűlés 
ezután elhatározta, hogy jegyzőköny-
vi köszönetet mond dr. Dreuer József 
társelnöknek az egyesület javára foly-
tatott eredményes munkásságáért, majd 
Merényi Vince elnök elismerő okleve-
leket osztott ki az egyesület 12 fut-
ballistájának, akik az elmúlt évben 
teljes odaadással harcoltak a .SzFIE 
színeiért és jó teljesitményt nyújtot-
tak. Elismerő oklevelet kaptak: Bel-
lányi János, Buda Sándor, Csonka 
Gyula, Gémes Sándor, Gyurik László, 
Hernári János, Kelemen István, Ki-
rály József. Makhult Mihály, Németh 
Imre, Németh Ferenc ést Remzső Lász-
ló. Végül Szirovicza György, Farkas 
István, Gáspár Antal olvasták még fel 
jelentéseiket, ntána került sor a tiszt-
újításra. Kevés változtatással a régi 
tisztikart választották újjá egyhan-
gúlag. A megválasztottak nevében Ba-
jor Géza társelnök köszönte meg a 
bizalmat és ezzel a közgyűlés véget 
ért 

X Megmarad az NB 16-os létszáma. 
Az MLSz vasárnapi országos tanács-
ülésén határozatot hoztak a Nemzeti 
Bajnokság kiesési és féljutási kérdé-
sében. Az NB I. 16-os létszáma bevált 
és ezt továbbra is fenntartják. Az NB 
I-böl 3 csapat esik ki. Az 5 csoportos 
NB Il.-ből 3 csapat jön fel az NB I.-be 
s hogy melyik lesz ez a 3 feljővő csa-
pat, ezt 2 fordulós körmérkőzés alap-
jön döntik el. Az NB II. 5 csoportját 
jövőre 4 tizennégy tagú csoportra 
csökkentik, az NB II.-at változatlanul 
fenntartják. A tanácsülésen Vághy 

I Kálmán szövetségi kapitány beismerte, 
Jhogy.á futball játék színvonalának ál-
talános leromlását a randszervita és 
az ügynevezett angólronds'zér erősza-
kolása okozta Hangoztata. hogy visz-
sza kell tórái a rési technikás stilnsm. 

X Nehezen győztek a Testnevelési 
Főiskola kosárlabdázói a 8»EÁC te-
lén. Vasárnap délelőtt bemutató ko-
sárlabdamérkőzés volt a Klauzál-gim 
uazium tornatermében. A Testnevelési 
Főiskola nagy játékerőt képviselő csa-
pata a SzEAC ellen játszott. A főis-
kolások Szabadkáról jöttek Szegedre, 
mivel előző nap ott játszottak A 
szombati mérkőzéstől fáradtan ocm 
tudták azt a teljesítményt nyújtani, 
amire különben képesek és igy csak 

128:20 arányú győzelmet arattak a ki-
tűnően játszó SzEAC-eal szembe©. Az 

' eredménynek a SzEAfí-ra hízelgő vol-
tát misem mutatja jobban, minthogy 

I előző nap Szabadkán 61:12 aránvbar 
győztek a főiskolások 
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A színházi iroda Icöziemenyot 
H E T I M Ű S O R : 

Kedden délután: Kata-Kitty-Katinka 
(Mérsékelt helyárak). 

Kedden este: Ahogy tetézik. 

Szerdán este: Ártatlan vagyok. ') 
és II. bemutató bérlet). 

Csütörtökön este: Ártatlan vagyok 
(A-bérlet). 

Pénteken este: Ártatlan vagvnk 
(Tisztviselői bérlet). 

Szombaton délután: Első irodalmi 
matiné. 

Szombaton este: Ártatlan vagyok 
Vasárnap délután: Srihill 'Mérsé-

kelt helyárak). 
Vasárnap este: Ártatlan vagyok. 

— 

Ma, kedden két előadást tart » szra-
hás. Délután 3 órakor a Kata-Kitty-
Katinka kerül szinre mérsékelt hely-
árakkal. 

Kedden este az Ahogy tetszik va* 
műsoron rendes helyárakkal. 

Szerdán este I. és II. bemutatóbé*-
letben az Ártatlan vagyok cimü 3 fel-
vonásos bohózat kerül előadásra. As 
Ártatlan vagyok csütörtökön este A-
bérletben, pénteken este tisztviselői 
bérletben, szombaton és vasárnap este 
pedig bérletszűnetben van műsoron. 

Szombaton délután tartja meg a 
szinház első irodalmi délutánját. Szín-
re kerülnek Katona Sophokles. Goethe, 
Shakespeare és Moliére müveiből 
klaszikns jelenetek A nagy érdeklő-
désre való tekintettel jegyekről aján-
latos előre gondoskodni Mérsékelt 
helyárak. 

Vasárnap délután Madarász Lás/Jó 
és Radnótbv Éva felléptével Szibill 

SZERKE SZTÖI ÜZENET 

Szoeiális. Teljesen egyetértünk az 
ön felfogásával s szeretnénk erről a 
kérdésről önnel beszélgetni Kérjük, 
fáradjon be szerkesztőségünkbe 

Szeged az. kir. város polgármesteréiül 
2060—1943. II. b. 

Tárgy: Élelmezéstechnikai tanfo-
lyam tartása nv 1943. év-
ben-

Hirdetmény 
A tanfolyamra olyan 18. évet betöl-

tött, de 35 évnél nem idősebb nők je 
lentkezhetnek, akik legalább négy kö-
zépiskolát végeztek. 

A felvétel iránti kérelmet 1943 feb 
ruár 28-ig a budapesti Diaetikai intézel 
igazgatóságához kell intézni. Részle-
tes felvilágosítás a m. kir. tiszti fő-
orvosi hivatalban (Széchenyi-tér 9'. 

Szeged. 1934 január 20-án. 

IVITÓZ DR. LÚTH 
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