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BEKEIDOK! Világhírű 

Dr. Schleussner fofo-filmie 
Clebmctnn látsxerésssnél. 

25 ház, 86 pafta 
égeti le Sopron mellett 
Sopron, julius 5. Bukón tegnap éjféltájban tüz 

ütött ki, »mely 25 lakóházat, 86 pajtát, istállót és 
ólat hamvasztott el. A tűzben sok állat odaveszett 
és a lángoknak emberélet is esett áldozatul. Áb-
rahám Istvánné 40 éves asszony a nála alvó Ban-
der Mária 14 éves leánykával kimenekült a tűzből 
az udvarra, ahol a nagy hőségben összeestek és 
mindketten szénné égtek. Bandcr József 90 éves 
gazda, pedig lakásában pusztult el. A tűz oka 
eddig még ismeretlen. A hatóságok nyomozást 
indítottak, miután rövid idő alatt a környéken 
ez már a harmadik veszedelmes tüzeset 

Fürclöruffáli. 
nagy választékban legolcsóbban 9 , 2 

Hoffmann Dezsőnél, Cseleonics u. 4. 

Meztelen őrült a Rákóczi-uton 
( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k t e l e f o n j e l e n -

t é s e . ) Ma délután egy 40 éves férfi jelent meg a 
Szegényház-téren dolgozó munkásoknál, majd el-
rohant az egyik ház pincéjébe, gyorsan levetkő-
zött, ruhái t eldobta és teljesen meztrlenü! ki-
ment az nccára. A meztelen ember a Rákóczi-ut 
felé tartott, nyomában óriási tömeg, sőt a Rákóczi-
utnál a villamosnak is meg kellett állni. Végre 
is egy rendőr autót hozatott, a meztelen sétálót 
megállította és beszállította a főkapitányságra. Az 
orvos megállapította, hogy « meztelen ember nem 
épelméjű. 

Házbeomlás 25 halottal 
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) 

Milánóból jelentik: Cotranó községből borzal-
mas szerencsétlenség hirét jelentik: Beomlott 
egy betonépület és maga alá temetett 25 mun-
kást — akik az első közlések szerint — mind 
megholtak. 

Elsiilyedf a Száván egy hajó 
Belgrád, julius 5. A Lim nevü kis személyg'őzós. 

amelynek fedélzetén hatvanan voltak, tegnap este 
a Szávában összeütközött egy elsfilyedt tcuir óba Jó-
val. A Llm néhány pPre alatt elsülyedt. A ha jó 
utasai megmenekültek, azonban azt hiszik, hogy 
a nagy pánik alatt néhány gyermek, aki a fel-
nőttekkel együtt a vízbe ugrott, a hullámokban 
leite halálát. A gőzös belgrádi fürdőzőket szállí-
tott Belgrádba és vissza. 

— Amerikai párbaj. Debreceni jelentés szerint 
Hajdúböszörményben K i s s József masódéves re-
formátus theológus revolverrel mellbelőtte magát. 
A debreceni sebészeti klinikán az óngyilkos pap-
növendéket megoperálták és a gondos ápolással 
sikerült is megmenteni az életnek. Most azután 
az öngyilkos hozzátartozói feljelentést tettek a 
debreoeni rendőrségen ismeretlen tettes ellen, akit 
azzal gyanúsítanak, hogy Kiss Józseffel amerikai 
párbaj t vívott és ennek következtében volt kényte-
len a theológus elkövetni az öngyilkosságot. A 
rendőrség az öngyilkosság okainak felderítésére 
megindította a nyomozást. 

S p o r f 
Pocsolyában dolgozik — Európa legjobb uszóstafétála 

Még mindig nincs fedeíl uszoda Szegeden 
( A Délmagyarország munkatársától.) Szeged köz-

igazgatási nagy temetőjében egy akta alussza csen-
des álmát. A bennfentesek a városháza tornya 
alatt ugyan azt mondják, hogy a leányzó nem 
halt meg, csak alszik, de valahogy ez az álom 
már tulhosszura nyúlik, évek jönnek, évek mennek 
és a szegedi uszoda terve még mindig elásva fek-
szik az aktarengetegben. 

Két fiu el indul. . . 
A Szegedi Uszó Egyesület minden küzdelme 

meddő maradt : Szegednek nincsen uszodája. 
Közben az történt, hogy két szegedi gyerek, 3 

Wanie-fiuk vízbe szálltak és elkezdték a verse-
nyeket nyerni, a két krekk köré pedig egyre töb-
ben csoportosultak, hatalmasan fellendült az úszó-
sport; uszDak. versenyeznek. pólóznak, treníroz-
nak. 

De hát hol tesznek szert ilyen tudásra? A pocso-
lyában. 

VizI élei 
a szegedi pocsolyában 

A »szegedi pocsolyádnak Szeged egyik igen for-
galmas, bár messzeeső részét, a rókusi tavat neve-
zik. Ott fekszik, illetve ott bűzlik a Rókus-állomás 
mellett Piszok és szemétlerakodó. És ezen a he-
lyen neveli a SzUE már európai hirü gárdáját, 
amely leküzdve mindent, valami fanatikus lelkese-
déssel napról-napra kint van a vizén. 

Félhat körül a vonatok dübörgésébe, a villamo-
sok csiiingelésébe, vidám gyerekhad jókedvű zsi-
vaja visz változatosságot. Vannak vagy ötvenen. 
21 éves a legidősebb, 12 a legfiatalabb. Minden 
idejüket a vizén töltik. Délelőtt a Tiszán, délután 
a pocsolyába. Félhatra kell együtt lenni a társa-
ságnak, mert a tréner rendkívül szigorú. 

Valami vityilló van fából összetákolva a pocso-
lya part ján. Belsejében padsorok húzódnak, itt 
öltöznek, vetkőznek az úszók. Öt óra után már 
zsúfolásig megtelt a bódé. Körülülték a gyerekek 
a padokat, amikor betoppautottam közéjük. 

Az »öreg« Wanie beszél. 
— Jó periódusban vagyunk — mondja —, de 

ha állandó formajavulásunk okát kutatom, akkor 
ez csak legutoljára jöhet számításba. Mi sokkal 
fiatalabbak vagyunk, mint a régi gárdák. András 
például 14 éves korában kezdett versenyre úszni, 
én 15 éves koromban. Az egriek sokkal később 
fogtak a versenyzéshez, sőt a két Bitskey ki is 
öregedett már, Szigritz is öregebb nálunk. Nálunk 
valami csodálatos tiszta amatőrszellem hatja át 
az összes fiukat. 

— És Budapestnek nincsen utánpótlása, nekünk 
van! Ott nem törődnek az ifjúsággal. Ha valakit 
felfedeznek, rögtön rálicitálnak. 

Itt a SzüE-ban az ifjúság nagy fegye-
lem alatt áll, megtudta őrizni, sziniiszia 

omalőrségél 
— Remélem az idéD is sikerülni fog 102-őn belül 

úsznom. Eddig még azért nem tudtam legjobb 
formámba jönni, mert alapvizsgáztam. 

— És a póló? 
— Azzal ugy vagyunk, hogy hát éppen csak 

be akartunk jutni az I. osztályba. Budapest a 
világ egyik legnagyobb pólógócpontja. Szegeden 
semmiféle fejlődési lehetőségünk nincs, még el-
lenfelünk sincs. 

Tréning a pocsolyában 
A kis Wanie csöndesen hallgatja a beszélgetést 

Pontosan félhatkor megérkezik a tréner. Vágó, a 
spriuter és a kitűnő pólózó társaságában. Azonnal 
megkezdődik a munka. 

Hay Pál odaáll a pólóbirói hidra, jobbra-balra 
osztogatja az utasításokat. A starthelyen pizsamá-
ban ül a trénerjegyző, aki minden egyes úszónak 
napi teljesítményét jegyzőkönyvben rögzíti meg. 

Wanie I. száll először vizbe. 200-t úszik csak 
lábbal. Hay Pál mindent előzékenyen magyaráz: 

— 200 métert kell úszni most Rezsőnek, csak 
lábbal, ez roppant erősiti a lábizmokat növeli 
tehát, a gyorsaságot 

Azután egymásután ugranak vizbe, Wanie And-
rás, Vágó, Hay Ferenc, az ismertebb fiatalok 
közül Gál, Bistyák. Most Wanie I. végez a két-

százzal. Rövid pihenőt kap, majd 800-t kell neki 
úszni, hogy állóképességét növelje. Kitűnő tüdő-
munka! Ugyancsak 800-t úszik Wanie András is. A 
pocsolya bekerített része lassan megtelik úszók-
kal, halálos komolysággal folyik a tréning. 

— Wanie Rezsőnek az idén ki kell úszni az 
I.02-őn belüli időt — mondja a tréner. — And-
rástól és Borostól is elvárom az 1:02-t. Andrástól 
200-on 2:20-as időt remélek. Erősen fejlődik Vágó 
is, aki most kap rendszeres tréninget. 

Hay Ferenc is eléri ebben az évben az 1:15-t 
Csupa bizalom és reménykedés itt mindenki 

Ide jegyzünk közülünk néhányat, akikről még 
hallani fogunk: 

Bistyák Ferenc, Mihálovics László, Halmos Ár-
pád, Knittel Jenő, Böck József, akiről azt mondja 
trénere, hogy a jövő Báránya, Puljer Fülöp, Gál 
Tibor, Danner Mihály, Dori Gyula, Hubay László, 
Meskó Tamás, Pleplár Lajos, Kalánka Zoltán és 
még sokan, akik most még pöttömnyi gyerekek, 
II. és III. gimnazisták. 

A s?fikkeblfi város 
És ennek a kiváló gárdának egyetlen pártfogója 

sincs a nemes városban. Teljes joggal kesered-
tek el a fiuk a vizén. 

— Harangjátékra, cifraságokra, ötszáztertfékü va-
csorákra tud a város áldozni, de velünk a kutya 
se törődik! 

Egy évvel ezelőtt jött le Szegedre az a minisz-
teri leirat, hogy Szegeden fedett uszodát kell 
létesíteni. Azóta ebben az ügyben semmi ssro 
történt. A bizottság határozatéi,' amelyben Szeged 
részéről a kulturtanácsnnk és egy mérnök vett 
részt, nem terjesztik a város tanácsa elé. Miután 
azonban Szeged városát miniszteri parancs köte-
lezi, hogy az uszoda telkét kijelölje, egyszer végre 
a r ra is sor fog kerülni. 

Társadalmi akció 
a SzUE érdekében 

A SzUE vezetősége is szűk keretek között mozog. 
Éppen ezért felvetődött az az eszme, hogy Szeged 
társadalmát is be kell kapcsolni a SzUE veze-
tőségébe és tagjai közé. UJ taggyüjtési akciót in-
dítanak meg és nagy organizációt akarnak kiépí-
teni. A SzUE országos és nemzetközi sikerei köny-
nyüszerrel lehetővé teszik, hogy fanatikus törzs-
közönséget neveljen a verseny együttes. Ennek ter-
mészetesen az az előfeltétele, hogy uszodája le 
gyen a SzUE-nak. fedett uszoda tribünnel. 

| (g a.) 

Helene Wills ismét megnyerte 
a világbajnokságot 

( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k t e l e f o n j e l e n -
t é s e . ) Wimbledonból jelentik: Helene Wtlls is-
mét megnyerte a tenniszezés női világbajnokságát. 
Utolsó mérkőzésén 6:1, 6:2 arányban győzte le 
Helene Jaoobbsot. 

Er. Gréf-fféle fegiraxtis kölnivíz 
ugy illatánál, mint boraxtartalmánál fogva kitűnő hatású. 

Csak zárt üvegekben kapható a 272 
Szent ZZókus gyógyszertárban. 
K i s Ü v e g A r « 1 . 2 0 , n a g y l l v e g Ä r a 2 . 4 0 

ULTONIA 
Egy kivándorló ha jó története 

M e g l e l e n t T o n e l l ! S á n d o r « 
n a k egy kivándorló hajó életéről 
írott könyve. Közli a szerzőnek az uton 
készitelt eredeti fényképfelvételeit is. 

Kapfpató a "Délmagyarország 
Kiadóhivatalában 6 pengőért 

O . F . B . a tökéletes Bembergselyem harisnya lerakat Pollák Testvéreknél 


