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előadásait pénteken Kezdi. 

Jegyelővétel Vetőnél. 947 

— Szedlicska Lajos meghalt. A szegedi szociál-
demokrata pártnak gyásza van. Kidőlt egyik is-
mert katonája, S z e d l i c s k a Lajos, aki nehéz 
időkben, 1920-ban került a szegedi párttitkárság 
élére és három éven át becsülettel vezette annak 
ügyeit. Szedlicska nem volt szegedi ember. Be-
járta az országot, sokfelé megfordult és nagy 
szervező erejével dolgozott azokon a helyeken, 
ahová a központi pártvezetőség állította. így ke-
rült Szegedre is, ahol 1920-ban romokon kellett 
építenie. A nehéz viszonyok között megállotta 
a helyét, képzettségét, munkabírását teljes egé-
szében a párt uj megalapozására fordította. Az 
a gondolat, hogy P e i d l Gyulát Szegeden kell 
felléptetni, ő tőle eredt. A választás preciz le-
vezetése szervezőerejének volt ujabb bizonyítéka 
és ezért a központi pártvezetőség elküldte Győrbe, 
ahol M a 1 a s i t s Géza megválasztását vitte si-
kerre. Szedlicska azután ott is maradt Győrben 
párttitkárnak, később pedig Szombathelyre he-
lyezték. Itt kezdett bet geskedni, úgyhogy kény-
.telen volt állásáról lemondani. Erdélybe ment 
gyógyulást keresni, de a románok feleségével 
együtt kiutasították, annak ellenére, hogy mind-
ketten kolozsvári születésűek voltak. A kiutasítás 
után Szegedre jött vissza, ahol azonban most már 
a politikától visszavonult életet élt. A gyógyítha-
tatlan betegség mindjobban elhatalmasodott rajta, 
nyolc hónap óta feküdt, meg is operálták, de 
már nem segíthettek rajta, csütörtökön reggel meg-
halt. Temetése szombaton délután 5 órakor lesz 
a közkórház halottas házából. Végtisztességén a 
szociáldemokrata párt vezetősége és az Általános 
Munkásdalárda testületileg vesz részt. 

x Kérjen autótaxit telefonon szám nélkül. 604 

— Megkezdik a Stefánia sétauijának kiszélesíté-
sét. Ismeretes, hogy a Stefánia-sétányon lévő rak-
parttörés helyreállítására tartott versenytárgyalás 
eredményeképen a tanács, mint a legkedvezőbb 
ajánlat benyújtójának, C z i g l e r Arnold épitési 
vállalkozónak adta ki a munkát, aki a rakpart 
helyreállításáért hetvennyolcezer pengőt kap. A 
vállalkozó, értesülésünk szerint, a jövő héten már 
meg is kezdi a munkát, amely előreláthatólag 
több hétig eltart. A rakpart rendbehozására a 
város kétszázezer pengőt vett fel az 1,300.000 dol-
láros kölcsön keretében és igy több, mint száz-
húszezer pengő marad meg ebből az összegből. 
A maradék felhasználására a mérnöki hivatal vá-
resrendezési osztálya már elkészítette a progra-
mot, amely szerint sor kerül most a Stefánia 
tiszaparti sétányának kiszélesítésére és burkolá-
sára, valamint a felső tiszaparti alsó raksdópart 
kiszélesítésére is. Ezen a kiszélesítendő rakodó-
parton jelöl majd ki a város helyet a homok-
kirabodásra. A Stefánia sétautjának kiszélesítését 
már az ősszel megkezdik, de az idén valószínűleg 
csak a földmunkákat végezhetik a burkolás a 
kora tavaszra marad. 

x Hadirokkantak, hadiözvegyek, kiknek házhe-

lyeik vannak. FAKSz építkezési kölcsönjegyzés vé-

gett a Hadröa irodájában (Városi bérház) f. hó 

lS-ig jelentkezzenek. Vezetőség. 935 

— Rajz és festészeti oktatás. D i n n y é s Ferenc 
festőművész rajz- és festőiskoláját szept 15-én 
megnyitja. Beiratkozás naponta: reggel 8—104g és 
este 6—S-ig a Szentháromság occa 4. sz. alatt! mű-
termében. 

— Munkaközvetítés. A szegedi hatósági munka-
közvetítő köZfi: Állást kaphat helyben: 5 kovács; 
3 asztalos; 1 kocsifényező; 1 csizmadia; 1 fiatal 
cukrász; 1 sütő; 2 szobafestő-mázoló; 1 konyba-
legény; 2 napszámos; 1 napszámosfiu; 5 kifutó; 
1 udvaros; 1 cipőtelső résztüzőnő. Vidéken: 2 ko-
vács; 4 bádogos; 2 asztalos; 1 szíjgyártó; 74 ku-
bikos. 
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A nagyobb leadóállomások 

mai műsora 
Budapest- 9.30, 11.45 és 15: Hírek, közgazdaság. 

17.45: Operettrészletek. Zenekari hangverseny.) 
Ogetőverseny-eredmények. 19.45: Mozart-hangver-
seny. 21.50: Hangverseny. Közreműködnek: Ker-
pely Jenő gordonkaművész és S. Gervay Erzsi 
operaénekesnő. Zongorán kisér: Polgár Tibor. 
23.20: Dr. Dezső Miklós füttymüvész és Hochmeis-
ler József szájharmonikám üvész együttes hang-
versenye. Zongorán kisér: Polgár Tibor. — Bécs. 
11: Hangverseny. 16.15: Zenekari hangverseny. Ope-
rarészletek. 18.50: Tolsztoj. 20.05: Carmen, Bizet 
operája. — Berlin. 20.30: Hangjáték közvetítése. 
Utána hírek, közlemények. — Brrslau. 16.30: Szó-
rakoztató zene. 20.30: Népszerű hangverseny. — 
Bern. 16: Délutáni hangverseny. 22: Zenekari hang-
verseny. — Brünn. 11: Délelőtti hangverseny. 12.15: 
Gramofonzene. 15: Hangverseny. 19: Esti hang-
verseny. 22.15: Hangverseny. — Daventry. 16: 
Tánczene. 18.45: Könnyű zene. 20: Szimfonikus 
zenekari hangverseny. 23: Jazz-band. — Frank-
furt. Cassel. 13: Gramofonzene. 20.15: Lehár Die 
lustige Witwe cimü operettjének közvetítése. — 
Hamburg. Bremen. Hannover. 16.15: Schumann-
és Brahms-dalok. 17: Szórakoztató zene. — Lon-
don. Daventry. 16: Hangverseny. 18: Hangver-
seny. 19.15: Hegedüszonáfák. 19.45: Katonazene. 
21.50: Kétzongorás hangverseny. 23: Tánczene. — 
Leipzig. Dresden. 21: Zenekari hangverseny. 22.15: 
Rádió-kabaré. — Lang'niwrg. Münster. Köln. 12.10: 
Gramofonzene. 13.05: Déli hangverseny. 17.45: Ka-
marazene. 20: Zenekari hangverseny. 21: Clemens 
Brentano-emlékünnep, utána tánczene. — Mllamo-
Vigenttao. 12.30: Rádió-kvartett. 16.30: Jazz band. 
20.50: Szimfonikus hrngverseny. — München. Nürn-
berg. Kalserslautern. 12.30: Déli hangverseny. 16: 
Könnyű zene. 17.30: Schrammel-zene. — Nápoly. 
17: Vittoría Fiano (szoprán) hangversenye. 20.50: 
G. Donizetti La Favorita cimü operájának közve-
títése. — Pozsony. 18: Hangverseny. 19.30: Gra-
mofonzene. 20: Hangjáték. 21: Hangverseny. — 
Prága- 11: Gramofonzene. 12.05: Déli hangverseny. 
17: Délutáni hangverseny. 19.25: Vidám est. 20: 
Hangjáték. 21: Hangverseny. — Po»?n. 13: Gra-
mofonzene. 18: Szórakoztató hangverseny. 20.15: 
Szimfonikus hangverseny. 22.40: Tánczene. — 
Róma. 13: Rádió-trió. 17.15: Mezőgazdasági je-
lentés. 17.30: Délutáni hangverseny. 20.50: Opera-
részletek. — Stockholm. 18.30: Szoprán szóló. 19.15: 
Kamarazene. 20.15: Szórakoztató zene. — Toulonse. 
12.30: Spanyol dalok. 20.30: Zongora-, gitár-, man-
dolin- és xilofon-szólók. — Varsó. 18: Délutáni 
hangverseny. 20.15: Szimfonikus hangverseny. 
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Felöltők, átmeneti kabátok, raglánok, 

férfiöltönyök és Iskolai fiuruhák 
óriási választékban kaphatók 

Kelemen 
ucca 5. B l a u I g n á t z n á l 

Részletfizetésre is legolcsóbb árak. Elsőrendű angol uriszabóság. 

Szőrmék és szőrmebundák áfalakifása és javítása. 
780 

Sport 
Possákot csak váltságdíjért 

adja ki a TAC 
A napokban tartotta meg Temesváron a TAC évi 

közgyűlését, amely egyben a régi délmagyarországi 

sportklub 30 éves fennállásának jabüeuma fs volt. 

A közgyűlésen letárgyalták Possák kiadatási flgyét 

is és azt az álláspontot foglalták el, hogy a 

Bástya kérését hajlandók teljesíteni, de csakis 

azon esetben, ha a szegedi khib megfelelő váll-

ságdijat hajlandó fizetni. Ez a határozat a leg-

jobb jellemzője a romániai amatőr klubok men-

talitásának. A Bástya megbízottja tegnap már Te-

mesváron volt és Possák kiadatásának anyagi ré-

szét el fogja intézni. 

ölyvedy> az Olaszországot megjárt kispesti csa-
tár, aki legutóbb a Somogy színeiben játszott a 
II. osztályú bajnokságért tegnap Ujsaegeden próba 
tréningmeccsen játszott. Leszerződtetése valószínű. 

Szeged város vándordíj,is atlétikai versenyét 
szeptember 30-án rendezi meg a MASz. Az idén 
kerül harmadszor eldöntésre Szeged országos ván-
dordijas atlétikai versenye. 1926-ban a SzAlv 
nyerte a vándordijat. 1927-ben a BBTE elhódí-
totta. A budaiak a versenyre teljes gárdájukkal 
jönnek le. mert meg akarják védeni a vándordíjat 
a KEAC erősnek Ígérkező konkurrenciájával szem-
ben. De egész biztos igérelet tett a versenyen 
való részvételre a MAFC, továbbá a BEAC is, 
ami igen szép mezőnyöket igér, azonkivül ezek-
nek a budapesti főiskolai kluboknak részvétele 
lényegesen emeli a KEAC esélyeit, mert bizo-
nyos számokban, ahol a BBTE erős, a két főiskola 
atlétáiban veszélyes konkurrenciát fog kapni. A 
KEAC ezen a versenyen jelesebb ifjúsági atlétáit 
is, mint seniorokat indítja. A vándordijas ver-
seny a következő számokból áll: 100, 400, 1000, 
3000 méteres síkfutás, suly, diszkosz és gerely, 
magas- és távolugrás, rúdugrás, 5 x 200 méteres 
staféta és 110 gátfutás. 

Romániai sportklubok hitelbe futballoznak. Ezt 
! panaszolják a magyar egyesületek, mert a Ferenc-

városnak, Vasasnak, III. ker. FC-nek, Nemzetinek 
és a Sabáriának nagyobb összoggel tartoznak. A 
károsult magyar klubok az MLSz utján a FIFA-
nál keresnek orvoslást, illetve a FIFA által akarják 
kényszeríteni az adós klubokat a fizetésre. 

Szövetségi díjért fognak küzdeni az I. osztályú 

ligacsapatok tartalékcsapatai, természetesen kiegé-

szítve a II. B) liga megmaradt csapataival. A 

II. B) liga igy 10 résztvevővel egészen életképes 

lesz és megélénkíti egy kissé a II. ligacsapatok 

konkurrenciáját is. 

Acht, a Bástya volt kapusa, mióta Újpesthez 
szerződött és a mult vasárnap Ferencváros ellen 
jól védett, a budapesti futballkőrök és sportklubok 
kedvence és egyben szenzációja lett. Mig Szege-
den volt. nem fedezték fel, alighogy Budapesten 
egy nagy fővárosi csapat tágja, már a beérkezett 
nagy kapusok kőzött emlegetik. Igaz, A c h t jó 
kapás, volt Bástya-korában is néhány ragyogó 
napja, de aztán jöttek a borult időkl Jöttek a 
nagy katasztrófális vereségek és ha végiglapoz-
zuk az akkori tudósításokat, meg kell állapita-
nunk. hogy a Bástya súlyos vereségeinek legna-
gyobb részét Acht pongyola védései miatt szen-
vedte el. Nem ritkaság a futballban egy uj csillag 
feltűnése, de ragyogása nem so'*á tart. 

A kerületi slaféiahajnokságokat szeptember 23-án 
rendezi meg a MASz déli kerületi az SzTK spor'.-
telepén. Az ifjúsági számokban a középiskolások 
fognak tömegesen indulni. A seniorszámokban pe-
dig Szeged mellett a déli városok atlétái is start-
hoz állanak és igen erős konkurrencilával kell 
számolni a KEAC atlétáinak. 

A balkáni oihnplászon, melyet Görögország fog 
megrendezni, résztvesz Bulgária, Törökország és 
Románia. Gyenge sporttársaság, de ha igy szépen 
egymás között lesznek, a várható sporteredmé-
nyek miatt nem kell majd szőgyenkezniök. 
/Hivatásos atlétikai trénert kap a KEAC. Az 

egyetemi atlétika jövő fejlődésének biztosítására 
a KEAC elhatározta, hogy a jövő évben egy orszá-
gos nevű atlétikai trénert fog szerezni. Ezirány-
ban már tárgyalások is folynak a klub vezetősége 
és a főváros nevesebb trénerei között. Ezidő-
szerint két nevet hallunk emlegetni Az egyik 
P e r i c h t Rezső, a Szegeden előnyösen ismert 
BBTE-tréner és L i c h t e n e c k e r , a BEAC tré-
nere. Mindkettő igen értékes eredményekre tekint-
het vissza és bármelyiknek megnyerése nagy len-
dületet adna a szegedi atlétikai életnek. 


