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Rezső honvéd gyalogdandárparanesnok, jiarn-
niki Jóny László boszárezredparancisrak, 
Barakovits Lász ló , Matuskovich I m r e hon-

védsrazados és Panczer Bogumil hadnagy 
voltak, másnap pedig a. karddÖintőnél Nagy 
Va lé r dr., Csemovits Agenor , Matuskovich 

Imre, Panczer Bogumil és Barakovits László 
— kifogástalanul működött. 

A verseny .az állami főgimnázium torna-
csarnokában folyt le. Szombaton reggel kez-
clődötlt a tőr minősítési és. kiardmáinősMési 'küz-
delmekkel. A tőrminősités eredménye a kö-
vetkező: Rády József MAC 11.6, Repeczky 
Andor KEAC 11.06, Akantisz László NSpE 
10.8, Posta Sándor dr. KEAC, Bauer Ervin 
F V C 10.7, Lövész Gyö rgy S z V E 10.6, Schil-

ling Béla 10, Kolozs Lajos SzEV 9.9, Barra 
Ernő AVC 8.8 ponttial nyertek minősítést az 
első osztályba. 

A délelőtt folyamán s a kora délutáni 
órákban befejezték a fcardminősdtésii küzdel-
meiket, melynek eredményeként a következő-
képen sorolták a versenyzőket az első osz-
tályba, 1. Rády József MAC 11.06, 2. Re-
peczky Andor KEAC 11.05. 3. Jeney István 
MAC 10.95. 4. Uh'lyárik Jenő BBTE 10.9. 5. 
dr. Posta: Sándor KEAC 10,86. 6. Kcczy Ala-
dár MAC 10.85. 7. Aika.nt.iisz László NSpE 
10.5. 8. Fischer Marcel SzVE 10.33. 9. dr. Do-
niéi Aladár BBTE 10.3. 10 dr. Pctraenefk La-
jos BBTE 10.2. 11. Lövész György SzVE 10.06. 
12. Gálbor Sándor AVC 10.06. 13. Schilling 
Béla FVC 10. 14. dr. Boros József AVC 9,5. 
15. Kolozs Lajos SzVE 9.3. 16. Gerdancvft® 
Károly TCsiE 9.3. 17. dr. Lévay Ferenc 9.19. 
18. Heinricb Oszkár 9.1. 19. Steán Sándor 8.9, 
20 Wittieh Ignác SzVE 8.8, 21. Niöbi Lázár 
dr. PVE 8.8. 22. Bolit-s Oszkár SzVE 8.8. 23. 
Ph.ilippov.iich Ádám PVE 8.7. 24. Nagy Sán-
dor SzVE 8.5, 25. Griin Imre SzVE 8.5. 26. 
Danner János SzVE 8.5. 27. Hoffmann Fe-
renc SzVE 8.3 pontszámmal. A második osz-
tályba sorozta ttalk: LyachcviiB Vikitor SzVE 
7.9, Bittó József SzVE 7.85 pontszámmal. A 
másodosztályú körvivást Lyácbavits .nyerte 
meg, aki az első osztályba került, 

A tör döntő szombaton délután fél öt óra-
kor kezdődött. A döntő eredménye ez: 1. Rády 
7, 2. Posita 6, 3. Repeczky 5. 4. Akantisz, 3, 
5. Kclozs 3 sorshúzással, 6. Schilling 2, 7. Lö-
vész 2 győzelemmel sorshúzás által, 8. Barna 
0 győzelemmel. A tőrdöntő után esite 7 óra-
kor a kardverseny első körvívása követke-
zett, amelynek eredményeként Rády 4 győze-
lemmel, Akantisz pedig dr. NLchivtel vívott 
haltverseny után egy tussal nyert 4. 'győzel-
mével jutott a döntőbe. Az első napon nagy 
számban jelent meg a közönség, akinek sorá-
ban Szatimáry csendőrezredes vezetése mel-
lett helyet foglalt a csendőrtiszti kar. Megje-
lentek a szegedi sportegyesületeik elnökei is. 

Vasárnap délután 4 órakor kezdődött a 
kard döntő, a termet teljesen megtöltő jkiöl 
zönséig előtt. Megjelentek Nónay Dezső hon-
véd, Hennieher'g József báró 46-asi gyalog-
ezred paranesmokck, Seide Rezső ezredes, Bo-
kor Pál helyettes polgármester, Lövész An-
tal tornaegyesületi, bástyái Hoítzer Tivadar 
Szegedi Atlétikai Klub elnökök. A döntő 
eredmény ez: 1. Rády 8, 2. Uhlyarik 8, holt-
verseny után, 3. Posta 7, 4. Repeczky 5, 5. 
Petracselk 5, holtversenyben, 6. Eisdlier 4, 7. 
Koczy 3, 8. Jeney dr. 3, 9. Lövész 2,10. Akan-
tíszt 2 győzelemmel. 

A döntő mérkőzések izgatott, forró han-
gulatban vasárnap este fél 8 órakor végződ-
tek. Az eredményeket. Csemovits Agenor elr 
nők hirdette ki. A tiszteletdijákat a győzte-
sek között Nónay Dezsőné osztotta szélt. 
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Ausztráliai támadás az angol flotta-
program ellen. Melbourneből jelentik: A 

honvédelmi miniszter azt a nézetét fejezd ki, 

hogy Churcill beszéde a flottaprograinróll, a 

mélyet márciusban az alsóház előtt mcndcltt, 

valóságban a,z 1909. év,i birodalmi kciaiferen-

eián megállapított. flottaprogram megszünte-

tését jelenti, különösen annak a dominiu-

mokra vonatkozó részét illetőleg. A mini-z-
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VAS SÁNDOR 

Teleion 11 -85 

Ma szerdán 

Dráma 6 felvonásban. 

Főbb jelenetek: 

Téli hadjárat; ostrom hóviharban. 

A Pére-Lachaise temetőben. 

A barikádok; a háború borzalmai. 

A nemzeti gárda kirohanása. 

Utcai harcok; a pusztító bombák. 

A Pommier-ház beomlása. 

Páris égése. — Az alkohol. 

Az utca csábítása; a rossz útra tért 

leány. 

Az őrültek házában; delirium tremens. 

A sors sötét és tövises utjai. 

Előadások hétköznap 5, 7 és 9 órakor 

vasárarnap d. u. 2 órától éjjel 12 óráig. 

ter kijelenti, hogy Ausztrália el vau hatá-

rozva tovább folytatni azt a politikát, melyet 

a brit kormány tanácsára öt esztendővel eze-

lőtt megkezdett. A miniszter ezután kijelen-

tette, hogy az angol-japán szövetség nem 

nyújt elég alapot a flottaprogram feladására, 

ment hiszein a szövetség csak néhány eszten-

dőre szól. A miniszter végül ujabb birodalmi 

konferencia egybeihivását követeli. 
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SZEGEDI KALENDÁRIUM 

AZ IDŐJÁRÁS: A meteo-

rológiai intézet jelentése 

^ « szerint: Nyugatról zivata-

V A^ ros esők várhatók, később 

M hömlyedéssel. — Sür-

gönyprognózis: Nyugaton 

zivatarok, később hűvö-

sebb. — Déli hőmérséklet: 

18.8 Celsius. 

A VÁROSHÁZÁN valamennyi hivatal-

kan délelőtt 8 órától délután 2 óráig van hi-

vatal. A polgármester betegsége miatt nem 

fogad. A főkapitány fogad délelőtt 11 órától 

délután 2 óráig. 

A TÖRVÉNYSZÉKEN, táblán, a máv. 

üzletvezetőségnél és a munkásbiztositó-pénz-

tárnál reggel 8 órától délután 2 óráig van 

hivatal. 

AZ ÁLLAMI GYERMEKMENHELYEN 

délelőtt 8 órától, délután 2 óráig van hiva-

los óm. Állandó ügyeletes szolgálat. Betegek 

látogatása délután 2 órától 3 óráig. 

SOMOGYI KÖNYVTÁR, nyitva délelőtt 

10—l-ig és délután 4-től 7-ig. Idegeneknek a 

képtárt engedéllyel hétköznap is meg lehet 

'ekinteni; helybeliek vasár- és iinnepnapo-

A FEMINISTÁK gyakorlati tanácsadó-

ja hétfőn és csütörtökön délután 6—8 óráig 

tartja hivatalos óráját, a Berlitz-iskola he-

lyiségében. (Csongrádi Takarék uj palotája.) 

A KÖZKÓRHÁZBAN: a beteglátogatási 

idő délután 1—3 óráig tart. 

VÁROSI SZÍNHÁZ: Este nyolc órakor 

„Katonadolog," operett. Gőzön Gyula vendég-

felléptével. 

URÁNIA SZÍNHÁZ: Délután 5 órától 
kezdve este 11 óráig: Királyi szerelem, dráma 
4 felvonásban. 

KORZÓ MOZI: Az előadások tartanak 

délután öt órától kezdve este 11 óráig: 

„Páris lángokban," dráma 6 felvonásban 

VASS-MOZI: Délután 5 órától kezdve 

este 11 óráig: „Satancs", fantasztikus dráma 

3 részben. 

Virágos húsvét 
(Saját tudósítónktól.) L e l k ü n k titfccis 'bel-

ső szobájának két ,drága emlék a legszebb és 

legféltettebb ékessége: a gyermekkori kará-

csony és a gyermekkori húsvét. A nagy és 

zengő föltáma;diásisal húsvét friss vasárnap-

ján föltámad ez a kedves emlék is. Aki olyan 

szerencsétlen volna, hogy mindjárt .felnőttnek 

születnék, minden huSvétiot, ha nagyon eizép-

niek is, de nagyon egyformának találna. Min-

den húsvét — hia történetesen nem 'esős — a 

friss ós illatos ifjúság mosolygását hordja 

tündöklő arcán. A nagyszombati föltámadás 

ujjongó öröme, a szent vasárnap ragyogó és 

boldog kacagása, a hétfő vkliám és lelkende-

ző játékos kedve, mindez évente a Szin egy-

azon húrjain ugyanazt a kedves ünnepi dalt 

harangozza és- csilingeli. Az emberek mo-

solygó arccal ébrednek, az asszonyok cilyam 

gyorsan takaritanak, mint máskor soha, a 

esallád siet a lakás mennyezete ától a sugárzó 

kék szabadság alá. Az apa ünneplőt ölt, ts-


