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Jlaciió 
A nagyobb leadóállomások 

mai műsora 
Budapest 9.15: A m kir. 1. honvédgyalogez-

Ted zenekarának hangversenye. Vezényel: Fricsay 
Richárd zeneügyi igazgató. 9.30. Hirék. 9.45: Á 
Hangverseny folytatása. 11.10: Nemzetközi viz.jel-
zfiszolgálat. Vízállásjelentés magyarul és németül. 
12: Déli harangszó az Egyetemi templomból, idő-
járásjelentés. 12.05: Gramofonhangverseny. 13: Pon-
fos időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. 17.10: 
Vörös Jancsi és cigányzenekarának hangversenye. 
18.10: Megyery Ella felolvasása »Római éjszakák«. 
18.30: A Székesfővárosi Kenekar hangversenye a 
városligeti Iparcsarnok előtti zenepavilonból. Köz-
reműködik: Tomm Béla hegedűművész. Vezényel 
Bor Dezső karnagy. 19.45: Vigjátékelőadás a Stú-
dióból. »Zenebohóookc. Komédia három felvonás-
han. ír ta: Zilahy Lajos. Kísérőzenéjét szerezte La-
votta Rezső. Rendező: Hegedűs Tibor, a Vígszín-
ház rendezője. Az I. felvonás utáni szünetben 
kb. 20.20: Lóversenyeredmények. 22: Pontos idő-
jelzés, időjárásjelentés és hirek. 22.20: A m. kir. 
Operaház tagjaiból alakult zeneitar hangversenye. 
Vezényel: Zsolt Nándor karnagy. — Belgrád 12 
óra 45 perc: Rádió-kvartett. 17.25: Rádió-kvartett. 
J0.25: Rádió-hangverseny. — Berlin. 17.30: Szóra-
koztató zene. 20: Rádió-kabaré és tánczene. — 
Brno. 12.20: Hangverseny. 16.30: Zongorahangver-
seny. utána szórakoztató zene. 21: Szórakoztató ze-
ue. 22: Jazz-band. — Brüsszel. 17: Rádió-trió. 18 
óra 30 perc: Gramofonzene. 20.15: Hangverseny. 
21: Szórakoztató zene. — Bukarest. 18.19; Tánc-
zene. 21: M. Magiari (bariton) dal-estje 21.30: Zon-
i^ofahangverseny. 22.15; Katonazene. .— Daventry. 
Experimental 16.30: Szórakoztató zene. 18.30: 
Könnyű zene. 20.30: Szimfónikus hangverseny 22 
óra 20 perc: Tánczene. — Leipzig 12: Gramofon-
zene. 16.30: Sétahangverseny. 20: Keringők. 21: 
Rádió-kabaré 22.30: Tánczene — London. 10. Szó-
rakoztató zene. 15.30: Délutáni hangverseny. 16.45: 
Orgonahangverseny. 18.45: Énekhangverseny. 19.30: 
Könnyű zene. 21.30: Nagy katonai hangverseny. 
22.05: Tánczene. 23.10: A katonai hangverseny 
folytatása. — Milánó. 11.15: Köunyyü zene. 17: Dél-
utáni hangverseny. 20.30: A »Teli Vilmos« cimü 
opera közvetítése. 23.15: Jazz-band. — Prága. 11 
óra 30 perc: Gramofonhangverseny. 16.30: Zongo-
rahangverseny. 16.55: Szórakoztató zene. 18 05: Zon-
gorahangverseny. 21: Fúvószenekari hangverseny. 
22.25: Jazz-zene. — Róma. 13.15: Rádió-trió. 17.30: 
Hangverseny. 21: Részletek Donizetti: »Kegyenc-
nő« qmü operájából. — Wien n : Zene. 16: zene. 
18.30:- Kamarazene. 20.15: Auber »Fra Diavoló« 
operájának közvetítése a Stúdióból. 

Minden külön ériesités helyett. 
özv . Pálmai Zslgmondné szül. Splízer 

Leonilne a maga es csa lása nevében fá|. 
dnlomtól megtörten tudatja, hogy a legfőbb 
téri, apa, nagyapa, fivér és rokon 

Pálmai Zsigmond 
álelének 69-ik, házasséoónak 34 ik évében e 

2-án, pénteken reggel 6 órakor hosszú 
betegség után többlétre szenderült 

Vasárnap délelőtt 11 órakor temel|ük a zstdó 
temető cinterméből. 

Háy Gyuláné Héy Péter 
szül. Pá lmai Margit unukája. 

teJny i. 
Héy Gyula Poll&k Sámuel 

vele. fivére. 
Sógorai, sógornői, unokadccsei és rokonai. 

Szegeden, 1929 augusztus 2. 
KOlön villamos a Dugonics térről pontosan 

Vall órakor indul. 
Réwvétláloqolósok mellőzését kérjük. 

Divatszalon álheSyezésü! 
Értesítem a nagyérdemű hö ny közönséget, hogy Kál-

vária ucca 19. szám alatti divatszalonomat Zrínyi 
"cc.a ÍO. sxám alá helyeztem ál. 

Kérem további szíves pártfogásukat. 
Maradok tisztelettel 

W i F R 1 E D M A N N T Ű R J . 

S p o r t 
Mégis csak lesz létszámemelés? 

Augusztus 12-ére hivta össze a PLASz ujabb 
rendkívüli közgyűlését. A közgyűlés terminusának 
megállapítása előtt % profiszővetség elnöksége 
Szombathelyen nagy haditanácsot tartott, ahol oly 
értelmű határozatot hoztak, hogy a rendkívüli 
közgyűlés által alkotmányos és szabályszerűen 
meghozott határozatot, legyen az a létszámfeleme-
lés kérdésében bármily értelmű, respektálni fog-
ják. Ez a határozat azt jelenti, hogyha augusztus 
12-én a rendkívüli közgyűlés ismét kimondaná a 
13-as vagy 14-es létszámra való felemelést, akkor 
azt az elnökség már a szeptember 1-én kezdődő 
u j . bajnoki évre is elfogadja. 

Tehát mégis csak lesz létszámfelemelés, ha nem 
14-re, hát 13-ra. 

Ezzel a hírrel kapcsolatban egy másik hírt is 
kaptunk. A létszámeinelő blokk és a másik cso-
port között, ahova tudvalevőleg a nagy egyesü-
letek és a Bástya is tartozik, bizalmas tárgyalá-
sok folynak. Ezeknek a tárgyalásoknak témája a 
13-as létszámra való felemelés Ugylátszik a szom-
bathelyi haditanácson leszerelték a PLASz elnök-
ségének azt a részét, amely rigorózusan elzárkó-
zott mindennemű létszámemelés elől és ötvenszá-
zalékos megegyezés jött kőztük léire, miszerint 
elfogadták a 12-es helyett a 13-as létszámot De 
ki legyen a sok aspiráns kftzül a tizenharmadik? 

Nem nehéz kitalálni, de nem is titok, hogy az 
egész akció a Sabária megmentésére megy For-
mát kell találni Találtak is. Az osztályozón el-
vérzett Vasassal ujabb osztályozót fog játszani 
és a győztes lesz az I. osztály tizenharmadik tagja. 
Szombathelyen azt hiszik, hogv biztos a győze-
lem Budapesten pedig a Vasast tippelik győz-
tesnek. 

Lemondott a szövetségi kapitány 
A DLASz-ban lefolyt kinos botrány után élénken 

foglalkoztatja a sportköröket és megállapítható, 
hogy a szövetség eljárását Holló Elemér szövet-
ségi kapitánnyal szemben, rosszalással fogadták 
és elitélik. A furcsa ügynek a legújabb fejlemé-
nye az, hogy Holló Elemér szövetségi kapitányi 
tisztéről lemondott, elhatározását azzal indokolva 
meg, hogy nem hajlandó együttműködni olyan 
szervekkel, amelyek alaptalan vádaskodással csu-
pán kortescélokat akarnak szolgálni. A lemondás 
a kerületben élénk feltűnést kejtett 

L e v é l a M A S z d é l i k e r ü l e t é r ő l 
Kaptuk az alábbi levelet: A Délmagyarország 

tekintetes S/erkeszínségének! Hivatkozással becses 
lapjuk folyó hó 30-án megjelent számában a SzAK 
jubiláris atlétikai versenyéről közölt tudósításra, 
tisztelettel kérem a te jntetes Szerkesztőséget, hogy 
alábbi sorainiua» lieiyl adni szíveskedjék: 

1 A MASz déli kerületének semmtaémü bevétele 
nincsen és az egyesületek segítségére sokszor még 
a csekély bánatpénzekről is lemond. 

2. Az egyesületeknek évek óta fennálló tarto-
zásait is a legnagyobb kímélettel kezeli, tekin-
tettel azok szintén nehéz anyagi helyzetére. 

3. A megrendezett versenyek után semmiféle 
illetéket nem szed, ellenben azokat minden tekín-
telben a legmesszebbmenő mériékben támogatja. 

4. A kerület az egyesületek összes ügyeit bár-
mikor pontosan és örömmel elvégzi (Kedvezmé-
nyes jegykérelmeket, igazolásokat, stb.. melyeket 
a z egyesületeknek a közpon t ta l közve t lenü l kel-
lene e l i n t é z n i ) 

5. A lehetetlen any.igi helyzet ellenére is meg-
rendezte az iíjusági és szenior kerületi mezei 
bajnokságokat, kerületi kezdő és kerületi ifjúsági 
ver.c ojét, valamint a kerületi ifjúsági bajnokságot 
és megfogja rendezni a kerületi szenior bajnoksá-
gokat. staféíabajnokságokat és Szeged város ván-
dordijas versenyét. 

6. A kerületi bajnoki verseny-kre beutazó vi-
déki versenyzők szegedi elszállásolásáról és el-
látásáról gondoskodik, amit sehol sem tesznek 
meg. 

7. Gondoskodik a lehetetlen helyzet ellenére is 
hogy a kerület 25 válogatott atlétája a vidéki 
propagandaversenyre elutazhasson, ami pedig 
nyilvánvalóan horribilis összeget tesz ki. Ugyan-
így el fogja küldeni az, ifjúsági atlétákat a legjobb 
yidéki itjttsági atléta cúnééjl Miskolcon rende-

zendő versenyre és viselte a válogatás céljából 
Szegedre behívott összes vidéki atléták költségeit. 
Ezen összehívásnál a legnagyobb körültekintéssel 
és a legpártatlanabb objektivitással járt el. 

8. A SzAK-atléták átigazolásának ügye világo-
san megmutatja azt hogy milyen tárgyilagosan 
küzdött a kerület egy egyletének érdekéért. 

9. A kerület ifjúsági atlétái ismét négy orszá-
gos bajnokságot nyertek. 

10. Végül pedig meg kell állapítani, hogy éppen 
a sajtó nem támogatja az atlétikát és főként a 
szövetséget. 

Tisztelő hívük: IIj. Ottovay Károly. • 

A szövetség agilis fiatal főtitkárának minden 
pontban igaza van, csak az utolsóban — téved. 
Súlyosan téved. A Délmagyarország mindig és 
mindenben rendelkezésére állott mindegyik szö-
vetségnek, mindegyik komolyan dolgozó sport-
alakulatnak. Ugyan kint lenne-e a versenyeken 
az a néhányszáz ember, ha a sajtó meg pem fú jná 
napokkal, hetekkel a versenyek előtt a kürtöket? 
Régi szokás, ha valami nem sikerül, neki támadni 
a sajtónak. Az újság mindenkor önzetlenül és 
lelkesedéssel szolgálja a sport ügyét, de le kelt 
már végre szokni az unalmas, elhúzott, rossz 
rendezésű, álmos versenyek rendezéséről. Csak lük-
tető, életteljes versenyekre kiváncsi a közönség, 
ahol rendezés, atléta, eredmény összhangban van. 
Jó eredményeket kell elérni, nagy mezőnyöknek 
kell indulni és gyorsan kell pergelni a versenyeket^ 
Ez a titka az atlétikai versenyek sikerének és —• 
nem a 11.4-es százméteres versenyek, a 12 méteres 
sulyeredmények, az 50 méteres gerelydobások. Nem 
a sajtót kell támadni, hanem jó versenyeket kell 
rendezni jó eredményekkel. 

Társadalombiztosító—Városi adóhivatal 2:1 
A Hnnyadi-téri pályán megtartott mérkőzés a Tár-
sadalombiztosító győzelmével végződött. A gólokat 
S e l y p e s és Apáti rúgták, az adóhivatal öngólból 
szerezte gólját. Peiényi vezette a mérkőzést, amely-
nek ,érdekessége az, hogy a Társadalombiztosító 
volt az első, amely a városi adóhivatal régebben 
fennálló csapatát megverte és az ilyen adhoc ala-
kulatok között fennálló hegemóniáját megtörte« 

A déli kerület atlétikai bajnokságait a régebbi 
tervek szerint augusztus 11-én kellett volna meg-
rendezni. Erről a terminusról azonban 15-épe ha-
lasztották, mert 11-én tartják Budapesten az 
olasz—magyar főiskolai viadalt és ezen több déli 
főiskolás atlétának részt kell venni. 

A Szegedi Testgyakorlók Köre szombaton este 
klubvacsorát rendez, amelyen az elmúlt évben 
alosztálybajnokságot nyert csapatot fogják ünne-
pelni. A klubvacsorán a teljes elnökségen kívül a 
csapat és nagyszámú klubtag vesz részt. 

A Bástya csapatának tagjai csaknem valameny-
nyien hazaérkeztek szabadságukról és megkezdték 
az ujszegedi pályán a tréningeket. 

A Ferencváros délamerikai diadalmas túrájá-
ról augusztus 16-án indul vissza Európába és 
Budapestre csak szeptember 1-én érkezik meg. 

Vasárnap dftl el a magyar amatőrbajnokság 
sorsa Cegléden, ahot a Törekvés és a Szolnoki 
Máv. játszák le a döntőt. A mérkőzés favoritja a 
Törekvés. 

Kerékpárok 
^ csakis elsőrendűk, m é r s é k e l t 

árban részletre i s 389 
I f a l l a * kerékpár rakiái 
n . C l | C I Széchenyi itt 8. 

KUlio, bel IO gumik é« felszerelések. Javítások olcsón et smsze-Uen! 

Szegedi hirdetőknél bevezetett 

URAT KERESEK, 
ki Hódmezővásáthely, Csongrád stb. kizárólagos 
reklámbérleteim részére plakát, lavédőrács, pad, 
strandiflrdő, tűzfal és egyéb hitdeléseke! tud akvl-

rálnl. Nagy kereseti lehetőség. 
Gaubek József Országos Reklámvállalal 

K i s p e s t , Poslofiók. K.47 


