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Sport 
A SzAK 30 éves jubileuma 

Szombaton és vasárnap zajlott le a Sze-
gedi Atlétikai Klub 30 éves jubileuma. Az 
ünnepség minden részletében sikerültnek 
mondható, csak az egyes sportattrakciók néző-
közönsége volt kevés. így a vasárnap délután 
lejátszott SzAK—Törekvés mérkőzésen csu-
pán pár száz főnyi közönség volt jelen. Pedig 
ugy ez a mérkőzés, mint a döntő kerékpár-
és stafétaküzdelmek sokkal nagyobb érdeklő-
dést érdemeltek volna. Ettől eliekintve az ün-
nepségnek megvolt a jelentős erkölcsi sikere. 

A díszközgyűlés 
impozáns keretek között tolyl le. Budapestről 
három illusztris vendég vett részt: dr. Dinich 
Vidor a PLASz alelnöke, dr. Zsarnóczay az 
MLSz társelnöke és dr. Földesy János szövet-
ségi kapitány. A közgyűlést bástyái Holtzer 
Tivadar emelkedett hangú beszéddel nyitotta 
meg. Utána még több beszéd hangzott el, 
amelyek a SzAK 30 éves sportmultjának érde-
meit fejtegették. A zászlószegek beverége fe-
jezte be a közgyűlést. A szegedi katonaság 
részéről vitéz Kubinyi Géza tábornok és báró 
Maasburg Kornél ezredes, Holly Jenő a MASz 
részéről, dr. Dinich Vidor az MBOSz, Kirch-
knopf Ferenc, az MKSz és Hoffmann Béla ez-
redes a vámőrkerületi parancsnokság részéről 
vert be zászlószeget a gyönyörű uj SzAK-
zászlóba. Az uj zászlót Villányi Ármin, a klub 
alelnöke adta át a klubnak. 

A vasárnap délutáni sporteredmények a kö-
vetkezők: 

Kerékpór 
döntő/utam: 1. Fecser (SzAK), 2. Lovászi 
(Zrínyi), 3. Juhász (SzAK). 

Slaféla 
Olimpiai staféta: 1. SzAK, 2. SzVSE. telOO 

m.: 1. SzAK, 2. SzAK b). 
Tennlsz 

Férfi egyes döntőjét Budapesten fogja leját-
szani két fővárosi versenyző: Révay gróf és 
Halter. Férfi egyes 11. o.: 1. Dr. Novobaczky, 
2. dr. Csermák. Női egyes: 1. Dr. Csontné, 2. 
Pleplár Gabi. Vegyes páros: Dr. Csermák— 
Pleplár Gabi. Férfi páros: Révay gróf—Halter. 
ifjúsági: 1. Lázár, 2. Sugár, 

Allélika 
1500 m. síkfutás: 1. Juhász, 2. Gálfy. Suly-

dubás: 1. Madarász. Magasugrás: 1. Orbán 

175 cm. 100 m.: 1. Orbán, 2. Veres. Diszkosz-
vetés: 1. Madarász, 2. Orbán. Távolugrás. 1. 
Stumpf. Gerelyvetés: 1. Sas Ferenc. № 0 0 
m. staféta: 1. SzAK, 2. SzVSE 

SzAK—Törekvés 3:1 (1:0) 
A SzAK a régi bajnok játékosokkal meger ősi-

tett csapattal állt ki a fővárosi bajnok Törek-
vés ellen, akit szép küzdelemben 3:1 arány-
ba győzött le. Szépen és jól játszott a Tö-
rekvés, sokszor frontban is volt, de a néhány 
profi olyan erős keretet tudott adni a SzAK 
együttesének, hogy a jó amatőrstilusnak is 
kapitulálni kellett a megerősített SzAK előtt 
A gólokat ugyan az amatőrök lőtték, de abban, 
hogy a helyzetek góllövésre megértek, az már 
nagyrészben a rutinirozott profik érdeme volt. 
Nem is volna rossz egy a vasárnapihoz ha-
sonló SzAK csapat. Egyszerre felemelkedne 
a déli amatőr futballnivó. 

A SzAK jól játszott. Kedves dolog volt 
Martonossy játéka, aki néha elénk tudta va-
rázsolni a régi, ragyogó SzAK-halszárny stí-
lusos játékát. Persze nem a régi már a Dige, 
de az elkopott oroszlánkörmök még rféha fé-
lelmetesek voltak. Gólja nagyon szép volt. 

A Törekvést meglehetős kellemetlenül érin-
tette a vereség, mert erre nem számithatott 
amatőrbajnok. A SzAK teljesítménye annál 
szebb volt, mert a Törekvés "kompletten ját-
szott és ez az együttes értékes erőt képvisel. 

Újra kell játszani a kiesési 
döntőt 

Vasas—Attila 2:1 (1:0). Az osztályozót ját-
sző két csapat második viaskodása sem tudta 
eldönteni, hogy ki kerül be jövőre az I. osz-
tályba. Most egy harmadik meccsnek kell dön-
dést hozni semleges pályán, 

Csabán maradt a déli bajnokság 
CsAK—SzTK 2:0 C2ö). A vasárnapi har-

madik összecsapás meghozta a döntést és a 
Délkerület bajnoka ismét a CsAK lett. A 
mérkőzést semleges pályán, Vásárhelyen ját-
szották le és a CsAK megérdemelten jutott a 
trófeához. 

A Ferencváros 2:1 arányban megnyerte első 
délamerikai meccsét a saofantoi válogatott ellen. 

Ausländer Testvérek vállalala 
Szeged, Vár ucca 7. (Főposta mellett.) 
B.M.W.Molosacoche, Covenfuv Eagle és Puch motorkerékpárok 
kerületi képviselete. Autó-, motor- és kerlkpár- _ _ . 
alkatrészek K e r é k p á r l e r a k a t . J a V l t O R l I l h e l y . 

Szentlukács ,№f Kristályvizét 
kérje mindenül), mert az gyógyít és 

le raka t : László Farkas József 
nél Szeged, Dugonics-tér. Tel. 15-48. 

Saison eladás 4 
kezdődött! 

Joppe M \ divatszinben 12 
B u r e i í Ö l t ö n y ZO 
G u m i k a b á t ZO 
V é s z o n f l u ö l t ö n y . . 6 
N ő i k a b á t o k . . . ^ - ZO 

Blau Ignálís, Kelemen ucca 5. 
93 C é g e m r e k l á m j a : 

Mérték után öltöny jó anyagból 80 P. 

Fényesen sikerült a nagyregatta 
Szombat. Kétpárevezős kormányossal: 

Győr CsE, 2. Csónakázó. * 
Négyevezős újoncok részére: 1. Tisza. GsBM 

nakázó feladata. „ 
Négyeuezős kormányossal: 1. Budapesti EC^ 

2. MAC. 
.Négyevezős kormányossal Magyarország vi-

déki bajnokságáért: 1. Váci SE, 2. Tisza. 
Árvíz emlékverseny nyolcevezős: 1. Csőn»-; 

kázó (w. o.). 
Vasárnap. Négy evezős vidéki bajnokság: f , 

Tisza, 2. Győri TE. 
Egyes verseny: 1. Kozma (BEC), 2. Groszl 

(Duna). 
Egyes verseny vidéki bajnokság: 1. Marossy 

(Tisza—Szolnók), 2. Rácz (Csónakázó). 
Nyolcevezős verseny: 1. Pannónia, 2. Tisza. 
A jól sikerült versenyt kitűnő hangulatu 

tánoestély fejezte be. 

Szegedi iskola nyerte az országos középiskolai 
futballbajnokságot. A középiskolai futballbajnokság 
döntőjébe került s z e g e d i r e á l g i m n á z i u m 
vasárnap délután szép játékkal 1:0 (1:0) arányban 
győzte le a pesterzsébeti kereskedelmi csapatát 
A győztes gólt S o l t i rúgta. A déli kerületi ifjú-
sági futball fejlett fokára vall, hogy ez a szép 
trófea Szegeden maradhatott. 

A SzUE pélócsapata 8:0 arányban kikapott ez 
UTE-tól. A szegedi úszók azonban több értékes 
győzelmet ^ratnak. A 100 méteren Wannie holt-
versenyben második lett Mészöllyel. Az 5x 50 méle-
res gyorsúszó stafét fényes idővel megnyerték H 
szegediek. A győztes csapat tagjai: Sirsich, Vágó, 
Boros, Wannie I., Wannie II- Megnyerték még a 
4x 100 méteres városkőzi stafétát is, ezenkívül 
Wannie I. a 200 méteres gyorsúszásban Bárány 
mögött második lett. A 100 méteres hátúszást 
Hay II. nyerte és végül a 3x 50 méteres ifj. gyors; 
úszást is a SzUE remek ifj. gárdája nyerte. 

MaőLtö 
A nagyobb leadóállomások 

mai műsora 
Budapest. 9.15: A m. kir. 1. bonvédgyalogred 

zenekarának hangversenye. Vezényel: Fricsay Ri-
chárd zeneúgyi igazgató. 9.30: Hirek. 9.45: A 
hangverseny folytatása. 11: A m. kir. budapesti 
Rendőrzenekar fuvósegyüttesének hangversenye « 
Vigadó térről. (A Dunakorzó kávéház terrasza.) 
Vezényel: Szöllősy Ferenc karnagy. 12: Déli ha-
rangszó az Egyetemi templomból, idő járásjelen-
tés. Utána: A hangverseny folytatása. 15.45: Man-
che n Mariska gyermekdélutánja. Zongorán kí-
sér: Polgár Tibor. 16.45: Pontos időjelzés, idő-
járás- és vizállásjelentéss, hirek. 17.15: Bura Sán-
dor és cigányzenekarának hangversenye. 18.30: Mit 
üzen a Rádió? 19.40: A Székesfővárosi Zenekar 
hangversenye az Iparcsamok előtti térről. Ve-
zényel: Bor Dezső karnagy. Utána ügetőverseny-
eredmények. 21: A Budapesti Színészek Szövetsé-
ge javára operettelőidás a Stúdióból. »Az obsi-
tos«. Daljáték három felvonásban. Irta: Bakonyi 
Károly. Rendező: Tihanyi B. Karnagy: Polgár 
Tibor. 23: Pontos időjelzés, időjárásjelentés és 
hirek. Majd: Gramofonhangverseny. — Belgrád. 
12.45: Gramofonzene. 17.25: Jazz-band. — Ber-
lin- 17.30: Szórakoztató zene. 20: Az >U. S. 4. hat 
matrózának tragédiája«. Hangjáték. — Brüsz-
szel- 17: Kamarazene. 20.15: A házizenekar hang-
versenye. 21.10: Szórakoztató zene. — Bukarest. 
18: Katonazene. 21: Dalest. 21.30: Zongorahang-
verseny. 22.15: Operaáriák. — Daventry. Experi-
mentál- 16: A birminghami stúdió zenekarának 
hangversenye. 18.30: Könnyű zene. 19.30: Tánc-
zene. 20: Katonazene. 21: Sullivan-hangverseny. 
22.15: Tánczene. — Frankfurt. 13.30: Gramofon-
zene. 17: Hangverseny. 20.15: Szimfóaikus hang-
verseny. Utána gramofonhangverseny. — Kai'o-
vitz. 17: Gramofonzene. 19.20: Puccini: »Tosca« 
cdmü operájának közvetítése. — Köln. 13.05: Hang-
verseny. 20.15: Esti hangverseny. — Prága. 11 
óra 30 perc: Gramofonzene. 12.20: Hangverseny. 
19.30: Dvorák: »Die Teufelskáthe« cámü operá-
jának előadása. 2220: Éttermi zene. — Róma. 13 
óra 15 perc: Hangverseny. 21: G. Verdi »Rigo-
letto« cimü operájának közvetítése. — Stuttgart. 
12: Gramofonhangverseny. 20.15: Opera- és ope-
rettnyitányok és áriák. 22.15: Opera- és dalest 
Mária Fiechtl hangversenyénekesnő hangversenye, 
— Wien. 11: Zene. 16: Hangverseny. 17.40: Martha 
Pollak zongorahangversenye. 20: Jenny Jungbauer 
áriaestje. 21.15; Theo Salzmann csellóhangverse, 
nye. 


