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Sporí 

M e d e n c e - k e r e s z t e l ő 

Az 5-ös honvédnap 
Tegnap részletesen közöltük a vasárnapi 5-ös 

honvédnap teljes programját. Szombaton megtet-
ték az utolsó előkészületeket is és a jelek szerint 
ugy a délelőtti ünnepségek a Szukováthy-téren, 
mint a tábori ebéd és a délutáni népünnepély a 
legteljesebb siker jegyébe fog lezajlani. 

Az emlékes honvédnap alkalmából egyébként 
S z é k e l y Albert volt 5-ös tartalékos főhadnagy 
a következőket irja nekünk: 

>1916 őszén volt. Sebesülteti jöttem haza az 
orosz harctérről. A budapesl—szegedi gyorsvonaton 
találkoztam szegény drága Bramin bátyámmal, aki 
akkor három fiáért aggódott — ahány harctér, 
annyifelé voltak a gyerekek — és ő kért föl elő-
ször: meséljek valamit az ezredről, annak harc-
téri és itthoni életéről és arról, hogy a magam-
fajta betüfaló, holdvilágbámuló ember hogy ta-
lálja magát a kafonasorban. Én aztán meséltem 
nek| éjszakai menetelések muzsikájáról, amelyhez 
a sziv veri a taktust, az állóharook süket csönd-
jéről és a pergőtüz mindegy-bőgésérőj, éjféli 
tisztijárőr-vezetésről, amelyben száz lépésre az 
orosz drótakadály előtt hason fekve, mig kime-
resztett szemmel próbáltam a vak éjszakában meg-
látni, mi készül a drótok mögött, — halkan, alig 
suttogva mondja mellettem Árvay Tibor bajtársam: 

...fi5 Csönd herceg 
Nagyot lépne és eltiporna. 

— amire aztán a háborusebezte szivre egyszerre 
bir Ide1 ráterült a költészet i.-ja . . . Meséltem neki 
napsütötte gyeptéglás domboldalról, amelyen he-
verészve, leeresztett szem-zsalukkal olyan nagyon 
édesdeden lehetett hazagondolni a messzi, messzi 
városra, meg csöndes, bölcs beszélgetésekről, pipa-
sző mellett a fedezékben, ahol kiengesztelődött sziv-
vei megtalálták egymást a bajtársak. 

Megmondta már jő Balassa Ármin, hogy »na 
öcsém, terajtad a háború se sokat okosított...* 
de én bizony ma is csak igy emlékezem a hábo-
rúra, harctérre, ezredre, amelynek bajtársi talál-
kozójára meleg szívvel és sok meghatottsággal 
megyek ma el. 

x Leszállitott áron vásár0!ha» bútort az Aszta-
losmesterek Bútorcsarnokában, Szendrényi G. és 
Társai, Dugonics tér 11. j 

Szombaton délután a Szegedi Uszó Egylet ve-
zetősége, a klub sok ifjú reménysége és többszáz 
néző volt a tanuja annak az aktusnak, amikor az 
uj versenyuszoda csapjai felnyíltak és a mélykút 
vize beömlött a beton-medencébe. 

A szegedi úszók, a SzUE történetének talán 
legnevezetesebb eseményénél Hay Pál vezetésé-
vel vonultak fel a medence-keresztelőre és lel-
kesen nézték a tiszta ártézi vizzel telt uszodát, 
amelyben az első tréninget hétfőn délután fél. 
négy órai kezdettel tartják meg. 

A versenyuszoda alját vastag, fehér vonalakkal 
meszelték fel, készülnek az ideiglenes tribünök ís 
az uszoda négy sarkán négy reflektort állítanak 
fel az esti tréningekre és az esti pólómeccsekre. 

Szeged sporttársadalma nagy érdeklődéssel várja 
a szeptember 14-iki első úszóversenyt, amelyen 
a bajnok MAC iátssza lg bajnoki mérkőzését a 
SzUE-vad. 

Szombaton este a SzUE házi ünnepélyét va-
csora fejezte be, amelyen számos köszöntő hang. 
zott el. ^ 1 

AZ IDO 
S Z E G E D : 

A szegedi egyetem földrajz! intéze-
tének meteorológiai obszervatóriuma 
jelenti, hogy szombaton Szegeden a 
hőmérő legmagasabb állása 27.8 fok 
Celsius, legalacsonyabb 10.2 fok Cel-
sius. A barometer adata nullfokra és 
tengerszjnre redukálva reggel 7655 
mm. este 763.2 mm A levegő relatív 
páratartalma reggel 65 százalék, dél-
ben 43 százalék. A szél iránya nyu-
gati, erőssége 1—3-

B U D A P E S T : 
A Meteorológiai intézet jelenti este 10 

érakor; Hazánkban a hőmérséklet ma 
olyan nyárias értékekig emelkedett 
amilyeneket e hó eleje óta nem ért 
el. Budapesten 26, az Alföld egyes 
pontjajn 27—28 fok Celsiust ís elért. 
Este az ország nagyrészében szaka-
dozott felhőzet jelent meg, minek foly-
tán az esti lehűlés sok helyütt igen 
csekély mértékű volt. Debrecen vidé-
kéről néhány csepp eső* jelentenek. 
Prognózis: Egyelőre szélcsendes, eny-
he és változóan felhős idő várható, 
egy-két nap múlva eső és lehűlés va-
lószínű. 

Itt s sxinház, hangverseny, társaság, házi 
esiélyek idefe és az Ön ha|a naoyságos asszonyom 
minden időben minden alkalomra rendben lesz, ha 

tartós ondoKiiássai 
elkészítteti 

U j k l f w a n a k Á nőifodrásznál 133 
n O n r u a n n e Kál lay Alherl ucca i . 

u i berendezés folytán 1V2 ára alatt készül. 

A hétfői sportprogram 
Bástya—Délmagyarország válogatott 

A Bástya sikeres szombati bajnoki debüje 
után kétszeres érdeklődés fordul a hétfői mér-
kőzés iránt, amelyen a szegedi profik' Dél-
magyarország válogatott csapatával mérkőz-
nek. A DLASz válogatottjainak különös ér-
dekességet ad az, hogy abban hét bohngyári 
játékos szerepel. A mérkőzés délután 4 óra-
kor kezdődik a SzAK ujszegedi pályáján. 

A Tour de Hongrle versenyzői 
Szegeden 

Szombaton délelőtt Hódmezővásárhely fe-

lől Szegedre érkeztek a Tour de Hongrie ver-

senyzői. Nagy meglepetésre először Kiss Lajos, 

a kitűnő Vasutas versenyző futott be Szegedre, 

az első tiz között volt Fekete is, a második sze-

gedi kerékpáros. A versenyzők itt tartózkodás 
nélkül tovább mentek Budapest felé-

Az amatőrök vasárnapi programja 
SzAK-UTC. KFAC-pálya, délutájj 4 óra-

-kor. . , -r _ . 

Zrinyi-KAC—MTK, SzAK-pálya,. délután 4 
órakor. 

Vasutas—MAK, Vasutas-pálya, d&hitán 4 
órakor. 

Vasárnap: SzUE—Beszkárl 
• A vasárnapi budapesti magyar—olasz mér-
kőzés után a SzUE a BSzKRT-tal játsza le 
bajnoki pólómérkőzését. A meccsre a szövet-
ség szombaton délután táviratilag rendel tejfel 
a SzUE csapatát. 
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— Megjelent Szeged cimtára. Egy régóta nél-
külözött érdemes könyv jelent meg a héten, amely-
nek kereskedők, iparosok, ügyvédek, vállalkozók 
egyaránt nagy hasznát fogják látni. Ez a könyv: 
Szeged cimtára. A munka bizonyára át fog menni 
még hasznos változásokon, a gondos kiadó máris 
kéri és gyűjti az adatokat a második kiadáshoz. 
De úttörő annyiban, hogy címtárunk legalább 15 
év óta nem jelent meg, a régi szegedi címtár 
pedig, amely teljesen elfogyott és idejét is multa, 
nyomába sem jöhet a mostaninak. A 300 oldalas, 
technikai'a-g is gondos munka a megbízhatóságá-
ról és szolidságáról évtizedek óta ismert Endrényi 
Lajos-nyomdavállalat kiadásában jelent meg és bi-
zonyára hiánypótló szerepet fog betölteni Szeged 
gazdasági és kulturális életében. 

x Az ipartestületi tánciskola szeptember 7-én es-
te 8-kor az Ipartestület márványtermében ven-
dégestlel megkezdődik. Jazz-band. Tanórák: kedd, 
csütörtök este. 114 

— A világ legolcsóbb képeslapja. Laptársunk 
Tolnai Világlapja, amely hatszáz embert foglal-
koztat üzemeiben olyan fundamentális változást 
eszközölt, amely példátlan a lapkiadás történeté-
ben. Ezt a változást nem értenénk meg, ha nem 
Tolnai Világlapjával állnánk szemben, hiszen ettől 
a népszerű képeslaptól több mint három évtize-
den keresztül megszoktuk a meglepetéseket, meg-
szoktuk azt, hogy a jóból a legjobbat és árban a 
legolcsóbbat adta. Harminc esztendőn keresztül 
több mint félmillió ember tartozott Tolnai Világ-
lapja táborába, de az olvasók egy része a ke-
gyetlenül mostoha viszonyok miatt elmaradt. Eze-
ket az olvasókat akarja most Tolnai Világlapja 
visszahódítani, a.nikor a szeptember 3.-i számtól 
kezdve a lap árát 60 fillérről 24 fillérre leszál-
lította. Ezzel szemben a lap terjedelme és tar-
talma semmit sem változott, sőt még jobb és 
ezentúl két folytatásos regényt is kőzöl az eddigi 
külön bekötött regénymelléklet helyett. Nincs Euró-
pában, vagy Amerikában Tolnai Világlapjánál ol-
csóbb lap, mert 24 fillérért szinte lehetetlen 64 
oldalas képeslapot adni. Tolnai Világlapja azon-
ban . a lehetetlent is megkísérelte és ez sikerült 
is neki. 

x Virágok néwnapr* Széchenyi-tér 8., (Jem'„ -ház. | 

— A jBudapesjer Festspiele« — L á n y i Viktor 
cikke — az U j I d ő k szeptember hetediki szá-
mában jelent meg, amelyben Csathó Kálmán elmét 
elbeszélése sokakat fog megkacagtatni. Finom el-
beszélésekr regényfolytatások^ szárnyaló, meleg 
versek teszik színesebbé a szövegrészt, amelyet 
időszerű és művészi képek egész sora díszít Her. 
czeg Ferenc szépirodalmi hetilapjának kiadóhi-
vatala, Budapest, VI., Andrássy-ut 16. 

x Káldor Vera a zongoratanitást szeptember 
10-én újra megkezdi. Vállal kezdőket és haladó-
kat, előkészít akadémiai vizsgákra a legmagasabb 
osztályig. Jelentkezni lehet Tisza Lajos körút 46., 
III. 12 , d. u. 3—5 között vagy Kárász u. 8. sz. 
alatt, ernyőgyárban. 73 

— A Képzőművészet szeptemberi számai. A dr. 
G y ö n g y ö s i Nándor szerkesztésében megjelenő 
Képzőművészet művészeti folyóirat szeptemberi 
számában rendkívül érdekes fejtegetéseket talá-
lunk Kernstok Károly tollából. A szövegi részből 
dr. Siklóssy László cikkeit kell kiemelnünk. A ní-
vós folyóirat ezúttal is pazar kivitelben jelent 
meg és tele van a Szent Imre kiállítások és egyéb 
aktuális művészi események kitűnő reprodukciói-
val. 

liarmonla hangversenyek 
Az idei hangversenyévad 8 bérleti hangversenye 

a művészi szenzációk sorozata. Pataky Kálmán, 
Guelmetti Anna Mária, Gerhart Mária az ének-
művészet kiválóságai, Sauer Emil és Kentner Lajos 
a legrégibb és legujabb zongoratitánok, Szentg'gör-
ggi László és Milstein Nathaniel a hegedűművészet 
nagyszerűségei és a drezdai vonósnégyes díszítik 
a Harmónia idei műsorát. Bérletjegyek 10 havi 
kedvezményes fizetési feltétellel 1.20—5 pengőig a 
Harmónia pénztárainál és igazgatóságánál már je-
gyezhetők. 

A Harmónia bérlete a szegedi zenei élet nagy-
szerűségének tükre. Béreljen! 

h Délkerület amatör válogatott—Bástya hétfői barátságos mérkőzésre legyek 
a Délmagyarország jegyirodájában már válthatók. Olcsé helvárak. 


