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Sport 
Gyengén sserepelteR a s&ege&i vivóte. 
A vidéki ftiníor gárda még nem ér fel a főváros klasszisához. 

(A Délmagyarország munkatársától.) Sok-
kal nagyobb érdeklődést megérdemelt volna a 
SzVE kardversenye, mint amilyennel ezt a 
viadalt kisérték. Magyarország jövő vivógene-
rációját láthatták volna összecsapni és min-
denki örömmel állapíthatta volna meg, hogy 
a magyar vívósportot nem kell félteni. Nagy-
szerű és fejlődésképes tehetségű vivők bonto-
gatják szárnyaikat. Nem beszélve Duliáról, 
aki az öregebb gárdához tartozik, a többiek 
mind alig felül a húszon, egy-egy reménységei 
a magyar kardvivósportnak. 

A helyezési sorrend csak ezen a versenyen 
elért munkateljesítményük kifejezője, valójá-
ban azonban a második helyezettel bezárólag 
a hatodikig alig választja el valami tudás-
beli differencia. De a tehetségek közé kell 
sorolnunk a SzVE fiatal vívóját, Abonyi Pált 
is, aki bár ezúttal nem kerülhetett a döntőbe, 
mégis megmutogatta képességeit. 

Sajnos, speciálisan Szeged vivősportjának 
a verseny nem sok sikert hozott. Az előmérkő-
zésen még fényesen szereplő SzVE vívók rend-
re kiestek a döntőből, amelyben csak Kauf-
mann küzdött a klubszinek becsületéért, de ' 
® KEAC is csak két vívójával szerepelhetett I 

a tízes küzdelemben. 
A SzVE vivók sorozatos kiesését vivókörök-

ben ugy magyarázták, hogy annak oka rész-
ben kondicióhiány volt. részben pedig helyte-
len ítélkezések. 

A verseny részletes eredménye a következő: 

1. Duha RAC 7 győzelem. 
2. Hesh MAC 7 győzelem. 
3. Bangha MAC 6 győzelem. 
4. Rosenberg NVC 6 győzelem. • "> » 
5. Tajthy e. k. tí győzelem. 
6. Armentano KEAC 4 győzelem. 
7. Vigh CsAK 3 győzelem." 
8. Kaufmann SzVE 3 győzelem. 
9. Benedek KEAC 2 gvőzelem. 

10. Bartha RAC 1 győzelem. 

Nagy érdeklődést keltett Szegeden Hesh és 
Rosenberg szereplése, akiket eddig nem is-
mertek. Kitűnő vivő mind a kettő. Rosenberg, 
aki a verseny titkos favoritja volt, még sokkal 
jobb eredményt ér el, ha nem idegeskedik. 

A SzVE rendezősége, főleg dr. Erdélyi Árpád 
főtitkár, a gyors és sima lebonyolítással igen 
derekas munkát végeztek. A szövetséget dr. 
Schréder Gyula rendőrkapitány képviselte. 

Súlyos vereséggel fefeszte Be o 
o l a s z o r s z á g i f u r á j á t , 

FC Torino—Bástya 6:2 (3:O). 

Az első tervtől eltérőleg a Bástya utolsó 
turameccsét nem a Juventusszal játszotta, ha-
nem az FC Torinoval. A meccs azonban olyan 
súlyos vereséggel végződött, aminőt olasz csa-
pat eddig még aligha mért magyar csapatra. 
Szinte lehetetlen elképzelni, hogy ilyen nagy 
differencia lenne egy Olaszországban játszó 
csapat és egy elsőosztályu magyar ligacsapat 
között. Annak dacára, hogy sportkörökben 
számoltak a Bástya turini vereségével, ilyen 
katasztrófális arányú vereséget senki sem várt. 
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Lakodalmi és névnap! aiándékok 
legolcsóbban Világ Percsliáa és Üvegáruházban szerez-

hetők be. Lakodalmakra edényeket és evőeszközt köl-

csön adunk. Kossuth Lajos sugárut 29., a csendőrlak-

tanyával ezejpben és Mikszáth K. u. 5, uj épületben, 288 

A Torino már az első félidőben három gólt 
lőtt, amit a másodikban ugyancsak három 
követett. Varga és Wéber lőtték a Bástya gól-
jait, amit Wéber egy tizenegyessel még meg-
szaporíthatott volna, azonban a kapusba lőtte 
a labdát. A Bástya vasárnap éjjel vonatra j 
ült és egyhónapi távollét után ma este érke- í 
zik Szegedre. 

Összeállítva a Bástya turamérlegét, nem túl-
ságosan kedvező eredményt kapunk: 

J u g o s z l & v f á b e n 

Beogradski ellen győz 3:1 
Jugoszlávia ellen veszt 3:4 

Olaszországban 
Vercelli ellen döntetlen 1:1 
Biellese ellen győz 3:1 
Lazio ellen veszt 1:3 
Róma ellen döntetlen 1:1 
Bari ellen győz 2:1 
Taranto ellen győz 3:2 
Torino ellen veszt 2:G 

Játszott kilencszer, győzött négyszer, vesz-
tett háromszor, döntetlen kétszer. Adott ti-
zenkilenc gólt, kapott húszat. 

A MASz közgyűlése. 
A Magyar Atlétikai Szövetség déli kerüle-

tének közgyűlése szinte ünnepi keretek között 1 

folyt le. Dr. Hainiss Elemér kerületi elnök 
emelkedett hangú megnyitójában a kerület ez 
évi munkásságának perspektíváját rajzolta 
meg. Ifjú Ottovay Károly az elmúlt év esemé-
nyeiről számolt be olyan nagyszabású jelen-
tés keretében, aminőt eddig talán még soha-
sem terjesztettek a közgyűlés elé. Azután meg-
ejtették a választásokat. 

Elnök lett ismét dr. Hainiss Elemér (KEAC), 
társelnökök: dr. Erdélyi Árpád e. k., dr. Szűí 
Pál (SzAK), dr. Buócz Béla (SzTK), dr. 
Szathmáry Tihamér (HTVE), Wittchen Emil 
(SzVSE), alelnökök: Kéri József (SzTK), dr. 
Vinczy Károly (KEAC), előadó: ifjú Ottovay 
Károly (KEAC), pénztáros: Bérczy József 
(SzVSE), ellenőr: Szabó Dezső CMTE\ jegyző: : 

Herzsenyák Mihály (KEAC).. 

* * j** 

A nagyobb leadóállomások 
mai mUsora-

Budapest 557.5. 9.30, 12 és 15: Hirek, közgazda-

ság. 17: A m. kir. Operaház tagjaiból alakult 

kamarazenekar hangversenye. 22: Vörös Feri és 

zenekarának hangversenye. — Bécs 577, 517.2. 
11: Délelőtti zene. 16.15: Délutáni hangverseny. 

20.05: >Des Wiener Syrnphonieorchesters« hang-

versenye. — Berlin 4S3.9. 17: Táuczeneátvitel a 

Hotel Esplanadeból - Breslau 322.6. 16.30: Szó-

rakoztató hangverseny. 20.10: Szimfónikus hang-

verseny. — Hamburg 394.7. 16.15: Délutáni hang-

verseny. Káthe Godbesseri éneke és házizenekar. 

17: Beethoven-hangverseny. — Lcipziff. 365.S. 1G.30: 

A bécsi klasszikusok első szimfóniái. 22.15: Ber-

lini slágerdalok zenekari kísérettel. — Milano 559. 
17: Időjelzés, utána az UR I kvintettjének hang-

versenye. — München 535.7. 11.15: Ciramofon-zene. 

20.30: Zenekari hangverseny. — Prága 498.9. 12.05: 

Zenekari hangverseny. 16.30: Délutáni hangverseny. 

— Róma 450. 17.30: Olasz zene. — Stockholm 
454.5. 18.45: Könnyű zene. 19.45: Zenekari hang-

verseny. — Zürich 588. 12.32: Gramofon-hang-

verseny. 15: Zenekari hangverseny. 

Felelős szerkesztő: FASZTOR JO/.SüF. 

Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország 

Ilirlap- és Nyomdavállalat Ht. könyvnyomdájában, 

Szeged. 

FENy KÉpEsT E l í i KéSZÍíí9SSB. 248 

Műterme Széchenyi tér, Korzó M »zivaí szemben, 

Mélyen porba sújtva tudatjuk, hogy szere- g 
tett és örökké felejthetetlen anya, feleség, 
gyermek, nővér 

Ramhab Alaiosaé 
szül. Szalay írnia 

azt a jóságos lelkét, amellyel csak gyerme-
keinek élt, f. hó 15-én este 7 órakor, életének 
49. évében hosszas és súlyos szenvedés után, 
visszaadta a Teremtőnek. 

A megboldogult hült tetemét f. hó 17-én. 
d. u. 3 órakor fogjuk a rókusi temetőben 
örök nyugalomra helyezni. 

Lelki üdvéért az engesztelő szentmise f. 
hó 17-én délelőtt 9 órakor fog a rókusi 
templomban bemutattatni. 

Leyven piüisKésed oly könnyű, artily 
neítéz a sni bánatunk! Nyugodjbékében! 

Anna 
Jú l ia 

gyermekei. 

ví" 

R amhab Ala jos 
fór]?. 

Szalay György 
Szalay Györgyné 

síü'ei. 

Szalay I lona 
húga. 
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Mély fájdalommal Jelentjük, hogy a 
szeretétt jó férj, apa, epós, nagyapa, 
dédnagyapa 

magánzó 

életének 91. é?ében január 15-én el-
hunyt. Drága halottunk hült tetemeit 
f. hó 17-én délután 3 órakor fogjuk 
a szegedi izraelita temelő cinterméből 
örök nyugalomra helyezni. 

Emlékét kegyeieííel őrizzük. 
Neje: őz*. Fellner Mártazné szül. Kohl) Szidi. 
Gyermekei: Ferenc, Irma, Kér, Háímán, LaJos. 

Veje: B?rger iWolf. 
Menyei: özv. Kellnsr Gvtááné Gonda Erzsébet, 
Bzv. Kellnsr Pájné HacRer irma, Ksllner Kérné 
Sihíarc Etelka, EsUasr Káírnánné Szécséa 

Hanba és Keilner Lajssr.é Kecskés Unna. 
Unokái, dédunokái és kiterjedt rokonsága. 

Villamos különkocsi a Dugonics térről fél '3 
órakor indul. 


