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A Délmagyarország állandóan gyarapodó kölcsönkönyvtárában 
havi dij előfizetőknek I pengő, tisztviselő-előfizetőknek 80 fillér, 

heti előfizetőknek 16 fillér. 

Mrnmé 
A nagyobb l e f l d ó d l l o m d s o l c 

mai miisora 

Budapest. 9.30, íl.45 és 15: Hírek, közgazdaság. 
12: Harangszó. Utána: Kamarazene. (Temesváry—• 
Kerpely—Polgár). 17: Erdődy Mihály felolvasása; 
Humoros apróságok. 17.45: Bécsi opcrettrdszle-
tek. (Zenekari hangverseny.) 19: A Magyar Rádió 
ZUjság félórája. 19.30: Treichmann Irén és Ekker 
Szidi, a Városi Színház művésznőinek hangver-
senye. Zongorán kisér Márkus Dezső. 20.15: Mü-
soiios est. 22—23: A m. kir. 1. honvedgyalogez-
red zenekarának hangversenye az Aagol-parkbóL 
— Bécs. 11: Hangverseny. 19.35: Népdalest. 21: 
Közvetítés Salzburgból. — Berlin. 17: Tánczene. 
20.30: Esti hangverseny. Variációk. — Frankfurt. 
13: Gramofonhangverseny. 19.15: A zeneünnepsé-
gekről. 20.45: Galsworthy: Der Zigaretten tastel c. 
drámája. — Könígsberg. 16.30: Hangverseny. 20 
óra 10 pere: Schubert-est. 22.15: A házizenekar 
hangvérsenye. — Lange-nberg. 18: Hangverseny. 
20.10: Négy évszázad tánczenéje. Utána modern 
tánczene. — London. 19: Hangverseny. 19.15: Zon-
gorahangverseny. 20: Hangverseny. 21.35: Szim-
fónikus hangverseny. 23: Tánczene. — Milano-Vi-
gentíuo. 12.45: Kamarazene. 16.35: Jazz-band. 20 
óra 45 perc: Zenekari hangverseny. — Prága. 16: 
Hangverseny. 19.15: Tánczene. 20.20: Ének- és 
gordonkahangverseny. 21.20: Szórakoztató zene. 22 
óra 20 perc: Hangversenyátvitel egyik vendég-
lőből. — Zürich. 16: Zenekari hangverseny. 17.20: 
GramöföHhangverseay. 20.15: Művészet és kiccs. 
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/7 modciB trógépíec&nilca szenzációja a 

REMINGTON ELEKTHIC 
az egyetlen tökéletös villamos irögép. 
200°/i>o8 munkatöbblet teljesítmény. 

Határtalan átütőképesség. 515» Díjmentes bemutatás 

W I R T H é s R E N G E Y 
írógép, irodaberéndező 6s mechanikai vállalata 

Seegod, Horváth Mihály ucea 7. Telefon 12—21. 

és Is 

Pensfók, iníernóiusoh, 
leány* és fiűoííhonok. 

Havi ellátási di| tanulóknak 150 P, 

felnőtteknek 160 P, mely betenkfnti 
változtatással négy nyaraiéfeelyre 
é r v é n y e s . Ezer személy referenciája, 

Kérfen prc&pclítust 
(válassbélyfíg). 

Peslalozzi Infernáius Eroda 
(Fédératioo Infercaüonale des Psasionaats Européens) 

EHapes«, V., Slkofraéír? b. 4.1. Telefon: Teréz 242-35 

N y a r a l ó 

és iiauiötelepelc: 
Magyarországon : Budapest, Siófok, Ba-

laton&szöd.SiHt/cbcuir Genf*, Laasanne*. Neacha-
lei*, Luzern. Hor.ireux Zürich*, Lugano*, Sf. Moritz. 
Franciaországban: Paris*. Deaoville, Tron-
ville, Biarrilz, Aix les Bains, Orenoble, Evian (genfi 
tó);a francia Riviérán: St. Raohael Cannes, 
Nizza*, Juen les Pins, Monté Car'o, Mentőn. Olasz-
országban: San Remo*, Nerrt, Velence, Bor-
dighera Abbazia, Riceione, Roma*, Nápoly, Palermo. 
A u s z t r i á b a n : Wien*, Zell am See, Linz*, 
Innsbruck*, Solzborg*, ischl. Belgiumban: 
Ostende. Angliában: London*, Cambridge*, 
Brighton, Folkestone. Afrlteában: Algir*, Tunis*. 

A *-gal Jelöli helyek internálusok, fin- és leány 
otthonok, pensionatasok — felnőttek részére is — 
nyihra egész éven ét KS2 

A többi helyek Jolius, augusztus és szeptember 
hónapban vannak nyitva. Társas utazási kedvezmé-
nyek (25 50%), külön direkt Pullman-kocsik. Inler-
náftisi dijak Budapesten havi 90 P, külföldön 110 P. 

S p o r f 
A bécsi sportsajtö még mind ig a. Bástya 

győzelemmel foglalkozik 
Hogy milyen hatást váltott ki a Bástya bécsi 

játéka az osztrák sportsajtóban, mi sem bi-
zonyítja jobban, mint az a körülmény, hogy 
még most is, 4—5 nappal a mérkőzés után 
is hasábos cikkekben foglalkozik a sportsajló 
ezzel a nagyszerű teljesítménnyel. Az osztrák 
napilapok és sportlapok folyton visszatérnek 
a Bástya—Rapid mérkőzésre és kifogyhatat-
lanok a Bástya dicséretében. A szegedi csapat 
teljesítménye rájuk nézve az idei futballese-
tek. legnagyobb élménye lelt és éppp ugy kom-
mentálják, magyarázzák, boncolgatják a meccs 
egyes fázisait, mint egy válogatott játékot. 
Soha még magyar csapat ugy meg nem fogta 
a tagadhatatlanul jeles osztrák sportszak értő-
ket, mint most a Bástya bravúros játéka 
győzelme. 

Pedig Bécs sokszor volt színhelye a vi-
lág nagy csapatai bemutatkozásának. Volt ott 
már minden náció és alig néhány kerülte el a 
magas fejlettségű osztrák futballal való össze-
ütközésből a vereséget. Hiszen a Penarol, 
Déiamerika egyik legjobb együttese is két-
szer szenvedett vereséget Bécsben, aztán meg 
a eseb és a magyar elite csapatok is egy-egy 
eldöntetlent diadalként könyveltek el. 

A Sporttagblatt keddi számában két hosszú 
hasábon újra foglalkozik a Bástya—Rapid 
mérkőzéssel és a magyar csapat minden egyes 
tagját megkritizálva azt a végső következ-
tetést vonja le és azt a tanácsot adja az 
os/trák csapatoknak, hogy nem a Ferencváros, 
hanem a Bástya stílusát kellene átvenni az 
osztrák csapatoknak Ez a stílus a jövő stí-
lusa, amely átgondolt kombinációkon épül fel, 
de azért gyors, lendületes és átütő erőtől duz-
zad. 

• 

A Bécsben élő Becske Frigyes is hosszabban 
foglalkozik a Bástya bécsi szereplésével és 
olyan ragyogó kritikát mond a szegedi együt-
tes játékáról, amilyent még soha sem írtak a 
Bástyáról. 

Azt irja, hogy a Bástya Rapid elleni játéka 
arról győzte meg az osztrák közvéleményt, 
hogy a középeurópai hármas versengésben, 
dacára a fővárosi magyar csapatok veresé* 
geinfck, a szegedi csapat teljesítménye a ma-
gyarok javára billentette a mérlegel. A cikk 
folyamán a védelmi trióról azt állapítja meg, 
hogy egyetlen bécsi, vagy külföldi védelmi 
formáció sem ér fel a Bástya védelmi klasz-
szisához. 

A cikk a következő sorokkal fejeződik be: 
»Kár, hogy a futballban nincsenek rekordok, 
mert Baumgartner—Emmerling—Weiglhoffcr 
trió a jól diszponált Rapid bombacsatársora 
ellen produkált fenomenális játéka alapján a 
»világrekordlistában« örökíthette volna meg 
nevét«. 

így még nem irtak magyar csapatról Bécs-
ben. 

Ugyanakkor szerepelt Temesváron Újpest 
csapata és botrányos játék után vereséget szen-
vedett 

az amatőr Kinizsitől A vereségre is 
bevés magyarázatot találunk, de még kevésbé 
menthető a »botrány«, amelyet a vendég Új-
pest insoeniált. A temesvári lapok megbotrán-
kozva írnak a Kinizsi—Újpest meccsről ős 
erős szavakkal ítélik el a magyar csapat tel-
jesítményét és viselkedését. A lapok végső meg-
állapítása erről a mérkőzésről, hogy f>Ujpesl 
csapata a durva játékával szomorú szenzá-
ciót keltette 

Két hét múlva ogyancsak Temesváron ját-

szik a Bástya és alkalma lesz jóvá tenni a 
nagy Újpest hibáját. 

A magyar vidéki futball kezdi elfoglalni a: 
sportban azt a pozíciót, ami őt tényleg meg-
illeti, amit — ugy látszik — a külföld tisztán-
látó szemmel hamarább é^zre vosz, mini a 
budapesti szakkritika, 

(R) 

Hlavay György tovább is a Bástya trénere mi-
rafl. A Bástya teguapi igazgatósági ülésén döntöt-
tek a trénerkérdés felelt. H l a v a y tréner és a 
Bástya között levő anyagi differenciákat, sikerült 
áthidalni és megállapodás jött létre újra egyévi 
időtartammal Hlavayvál, melynek értelmében a 
kiváló tréner újra a szegcdi csapat kebelébea 
marad. 

Valószínűleg vasárnap Orosházán, 2i-én pedig 
Keeskemé'ea játszi ; a BáSlya. Orosházáról és Kecs-
kemétről is meghívást kapott a Bástya egy-egy 
barátságos mérkőzésre. A klub vezetősége haj-
landó a két meghívást elfogadni és ha anyagiak-
ban sikerül a megállapodás, akkor nem lesz aka-
dálya a két mérkőzés megtartásának, annak elle-
nére, hogy a játékosok kétheti szabadságot kaptak. 

Az ifjúsági labdarugó bajnokcsapat kitüotelcsp. 
A Zrinyí-RAC vezetősége abból az alkalomból, 
hogy ifjúsági csapata nagy fölénnyel nyerte meg az 
ifjúsági labdarugó bajnokságot, a győztes csapat 
tagjait érmekkel jutalmazta meg. Az érem kiosztás 
csütörtökön este ünnepélyes keretek között történt 
meg. W o l f Miksa elnök buzdító beszéd kereté-
ben osztotta ki az érmeket. " " ' ' 

Sa lvo Hugó , Albert és Éva fáj* 
dalomtól megtört szívvel jelentik, hogy 
szereteti anyjuk 

tol 
f. hó 11-én rövid szenvedés után 81 
éves korában lelkét visszaadta teremtő-
jének. 

Temetése f. hó 13-án délután 4 
órekor lesz a Dugonics tér 11. számú 
gyászházból. 

Gyászolják gyermekei és kiterjedt 
rokonsága 

valódi homoki ui rozsa olcsón kapható 232 

Sc&öpfUnné ÄTon'-Ä 

kapható előző napi rendelésre a 

Tejcsarnok 
fióktejcsamokaiban, 

Tisztelt vevőinket kérjük, miszerint ügyeljenek 
hogy az összetört jégtábla darabjai SsszeálHtva 

I egész táblának ieleljenek meg. 

Hüíőház és élelmiszerszállfió 
részvénytársaság. 227 


