Elmarad a kaposvári b i r k o z ó v e r s t n y . Ma
tartották volna Kaposvárott az országos birkózóversenyt a legjobb vidéki birkózó vándotdijért,
melyet jelenleg a dili kerület véd. A virtenyt
azonbtta kösbe/Stt akadályok miatt nem tartják
meg ma, hanem elhalasztják. Amennyiben a
szövetség hDzzájirul, egy hét múlva lesz a verseny ugyancsak Kaposvárott.
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Burleszk
2 felvonásban.

Előadások kezdete:
5, 7 és 9 órakor.

Sport
h m»í válogatott mérkőzésak.

Az 1926. évi atlétikai program

Európa k a r d b i j n o k a Szegeden. Garay János, Európa kardvivó bajnoka hétfőn, április
12-én Szegeden tartózkodik, amikor is a Szegedi Vivá Egyssü'etbsn délután 5 órakor assaut
vívást mulat be az egyesület tagjainak. Főikére nek az egyesület tagjai, h o i y minél számosabban jslenjenek meg. Vendigeket síivesen
lát az egyesület.
Színészek és adótisztviselök fufballversenye.
A szegedi színművészek már eddig is hatalmas
sikereket elért futballcsapata először méri össze
rettenthetetlen erejét a forgalmi adóhivatal lelkes
gárdájával április 14 én, szerdán délután 3 órakor
az SzTK Hunyadi-téri pályáján. Erre a páratlan
eseményre szeretettel meghívják a város sportkedvelő közönségét, előre is biztosítva a nagyszámban érdeklődőket, hogy mindkét csapat magas
iskolajáiékával teljesen díjtalanul nagyszerű sport élvezetet nyújt. Szinésscsapat: Gonda József,
Bilicsi Tivadar, Tóth József, F«ny?es Stndor, Delly
Ferenc, Aranv József, Falus István, Szabó Samu,
Sieníiványi Béla, Hunyadi lózsef és Sándor Ltjos.
A forgalmi adóhivatal csapata: Fürst Béla, Vozárik
Sándor, Török István, Bodő Mihály, Bítcsy Kálmán, László Mihály, Soltész József, Kasza Gjrula,
Heira József, Csamangó József és Abós Ferenc.

A MASx déli kerületének előadja, dr. Erdély Árpád
A mai napon csend honol az összes helyi őrnagy
csütörtökön tartotta meg az első terminu*820
pályákon, nincs mérkőzés sehol s e m ; de bár egygztetö értekezletet az érdekelt egyesületi képvise ők
S i e g e d u i nem lesz semmi sportesemény, annál bevonásával. Az értekezlst eredményét alant közöljük.
nagyobb események lesznek a városon kivüi. Örömmel állapítjuk meg, hogy az előjelekből ítélve
sem a szövetség, sem az egyesületek nem állanak meg
A Délkerület, illem Steged válogatottjai
agyaalt
a fejlődés utján, meit ily gazdag programot még sohaegy napon kit frontoa it küzdenek : Budapesten sem dolgoztak ki eddig. A program megállapításánál
és Orosházán.
főképpen az az elv vezette a bizottságot, hogy a kerületi bajnoki versenyek után atlétáink pihenőt tarthasA siövetségt serlegért az elődöntőben Kelet sanak, hogy a nagy őszi program ismét frissen é s
kiváló
minőségben
minden méretben
kaphatók
kerüli szembe Északkal, Nyugat psdig K í z é p - ruganyosan találja őket. Éppen ezért a juliusi é s
magy arországgal, a mérkőzéseket Keléi és Nyu- augusztusi napok tekintélyes részét a vidéki városok
bocsátott lik. A részletes program a
€€
gat nyerték meg. Ugyanekkor Dél Dí(nyugattal rendelkezésére
következő:
vivőt hatalmas küzdelmet, amely Szegeden
Április 25. SzAK vándordijas mézei futóversenye.
2 : 2 es döntetlen eredménnyel, majd Pécsett Május 2. Városon keresztüli propaganda stafétafutás.
Szönyegipar Szeged, Szent István tér 6. Telefon 9-74
1 : 1 arányban ugyancsak döntetlenül végződött. Május 9. Szegedi Atlétikai Klub leventeversenye. Május
Vásárhelyen.
A harmadik mérkőzést játszák tehát ma Buda- 16. Egyórás futóverseny, valószínűleg
Május 16. SzTK szezonnyitó pálya háziversenye. Május
pesten a két kerület válogatottjai, a győztes 23. SzAK szezonnyitó pálya-háziversenye. Május 24.
pedig — mert most már talán h s z — tovább MASz kerületi ifjúsági versenye. Május 30. MASz kerüküzd az elődöntőben vagy a két vidéki győz- leti kezdőversenye. Junius 6. SzAK ker. II. oszt. é s
tes egyikével, eseUeg Budapest válogatottjaival, handícapversenye. Junius 13. SzTK ker. II. oszt. é s
handícapversenya. Junius 20. Csabai AK versenye.
A müveit világ egyik legelső uttőrő és a
mert ez a negyedik résztvevő. Nehéz föladat Junius 27. Kerületi ifjúsági bajnokságok
Szegeden,
testformálás terén ma is vezető intézete a
nőtt áll tehát az a tizenegy játékos, aki az julius 4. SzAK országos versenye. Julius 11. Kerületi
Üllöi-uti pályán áll föl, hogy délnyugati ellen- senior bajnokságok. Julius 18. Gyulai AC versenye.
fele fölött győzedelmeskedjen Szerdai számunk- Julius 25. SzTK országos versenye. Augusztus 1. Csabai
AK versenye. Augusztus 8. Kecskeméti AC versenye.
ban már közöltük Dél csapatának összeállítását, Augusztus 15. SzAK kerületi Ifjúsági versenye. AuguszIV., Semmelweis ucca 2. — Telefon f . 4-12.
a b b i n hat SzAK, két KEAC, egy Vasutas é s tus 20. HTVE versenye a dr. Vekerdy és a Papp Dénes
Egy nap alalt is csodálatos eredmények. Ugyanitt
két csabai játékos van beállítva. Nem aSarfunk vándordijakért Vásárhelyen. Augusztus 22. MASz verDiathermia, Quarz, vízkezelések, szénsavas fürdők,
senye
Szeged
város
vándordíjáért.
Augusztus
28—29.
és nem akarunk az egyes játékosok beállításáIschiás.Rheuma gyógyítása, testegyenesités, lúdtalpMagyarország bajnokságai Budapesten. Szeptember 5.
gyógyítás. Levelekre válaszolunk. P r o s p e k t u s .
val foglalkozni. Meg kell azonban jegyeznünk,
Vidéki bajnokság Miskolcon. Szeptember
12 Vidéki
hogy ez a tizenegy sem a legjobb tizenegye a ifjúsági bajnokság Deb ecenben. Szeptember 19. KerüDélkerüietaek, nagyobb körültekintés után lehe- leti stafétabajnokság. Szeptember 26. KEAC pályanyitétett volna jobb csapatot is öiszeállitani. Dél- versenye. Október 3. KEAC gólyaversenye. Október 6.
Kegyeleti staféta.
nyugat aipcta a kivetkező lesz: Hollós—Kasl,
Fájdítom'ól megtört szívvel tudatjuk,
kerületünk és városunk atlétikai sportKrebiz—Tallíán, Ludwi?, Czigler—Hirschler, játTermészetesen
hogy a legjobb apa, após é s nsgyapa
nemcsak ezek a terminusok érdeklik, mert ]obb
Fein, Palkó, Rucskai,Hirangozó. Ezt a csapatot atlétáink gyakran föl fogják keresni a fővárost. Közölnagyjában már ismerjük, a műit évi válogatott- jük tehát azon fontos versenyek időpontjait is, melyek
Szegedet érdeklik és amely terminusokra az egyeztető
ban a legtöbb játékos benne volt. Jó technikájú
es flzikumu játékosokból áll ez a válogatott, értekezlet is figyelemmel volt.
Julius 3-4. Országos ifjúsági bajnokság Budapesten.
amelynek tagjai az erős, rakkolős futballt játAugusztus 1. 8BTE versenye Budapest ötös magasszák. Nagy küzdelem fog tehát az Üllői uton
ugró csapatbajnokságáért é s a honv. minisztérium
lejátszódni, ahol Dél minden játékoiámk
itszes vándordíjéért. Augusztus 8. Magyar-olasz nemzetközi
úr
iadásit it lelkeseditil bele keli vinni a harcba, verseny Budapesten. Augusztus 15. Dorogi AC vermeri itt a filig-maddlg elparentált kerület presz- senye. Szeptember 7—8. f I C Springer-vándordíj versenye Budapesten.
Szeptember 12. Szeged—Debrecen
folyó hó 9 én, délelőtt hosszas szenvetízse forog kockán. Ha a csapat lelkesedéssel Lengyelország ellen, Krakkóban. Szeptember 26. Orszádés után elhunyt.
belefekazik a játékba, ugy minimális
gőiardny- gos síafétabajnokság Budapesten.
Drága halottunk földi maradványait
nyal kell győznie.
A versenyprogram kiegésstitéséhez tartozik még
folyó hó 11-én délután 3 órakor heaz is, hogy a MASz Dilkerülete kérni fogja a központA másik válogatott, a b ) garnitúra Oroshá- tól, hogy az országos marathoni futóbajnokság
Szegelyezzük örök nyugalomra a Zrínyi ucca
zára utazik és ott, mint Szeged válogatottjai, den rendeztessék meg. Terminust kall azonkívül találni
2, számú gyásiházból a csal idi sírboltba.
Orosháza válogatottjaival játszanak. Eit a föl- még a Dél-Kelet és Délnyugat-Dél kerületközi versenyek részére is. A programból kitűnik, hogy az
Emléke örökké élni fog szivDnkben I
állítást is közöltük már, a köivetlen védelmet idén már megtartott négy mezei versenyen kivül kerüés a halfsort jónak tartjuk, csupán a csatársor letünk atlétáinak nem kevesebb, mint 38—40 versenyen
Gyászolják gyermekei; Kiss Lajos és Michael
Béláné, Kiss Gizella, Kiss Lajosné menye, Michael
összeállítása nem jó. Ds bármennyire is fejlő- kell résztvenni és bizonv, ugy nekik, mint vezetőiknes
Béla veje, Kiss Lilike és Kiss Laoika unokái.
dött Orosháza futballja, e b) garnitúra it erős résen kell lenni, ha jé kondícióban akarják a szezont
végigfersenyezni. Mi bizunk bennük és hisszük, hogy
ellenfele lesz is filtillenMl győzni fog.
kerületünk még fokozottabb mértékben fogja dokumenKülön villamoskocsi a Dugonics téren.
tálni elsőiégét.
( 0 . K.)
41

Perzsaszőnyegek
**

Akar ön ideálisan szép,
egészséges és formás lenni!?
dr. Reich-féle Zander-intézet,

Kiss Emánuel

Schllck-Nicholson
gép-, waggon- és hajógyár rt.

szegedi miitfaraktára

Szeged, K ö l c e y u . II (Feketesas u. sarok). Tel. 11-37

MIS
MOTOROS É S GŐZ MAGÁNJÁRÓ CSÉPLŐGARN1TURÁK.
VETÖGÉPEK.
DARÁLÓ KÖJÁRATOK, OLAJMALMOK, GAZDASÁGI KIS GÉPEK.
STABIL SZIVuGÁZ-, BENZIN- ÉS DIESEL-MOTOROK.
GŐZGÉPEK, GŐZKAZÁNOK slb.

Felvilágosítással é s aláinleittal d l j t a l.u n u l

szolgálunk.

