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Olcsó, szép és tartós a cipB harisnya fényesben és 
mattban szava» 
tosság mellett Poliák Testvéreknél 

kell megrendezni, hanem állandósítani kell 
még pedig előre meghatározott időpontra. Ehez 
azonban Teltétlenül szükséges 

az állandó kiállítási csarnok. 

A legjobb megoldásnak az látszik, ha a kiál-
lítási csarnok számára már most kijelölik és 
lefoglalják azt a területet, amely a dohány-
gyár és a rókusi Womás kőzött terül cl, mert 
éz a hely a villamosvasút mellett, közvetlen 
a vasúti állomás szomszédságában fekszik. Itt 
az idén csak egy ideiglenes kiállítási csarnokot 
kellene építeni, de azután évről-évre bővíteni 
kellene. Fontos lenne, ha az ideiglenes csar-
nok költségvetését minél előbb elkészítené a 
mérnöki hivatal. 

A főispán ezután bezárta az előkészítő bi-
zottság ülését és a résztvevők intézőbizottsággá 
alakulva át folytatták a kérdések tárgyalását. 

B e r z e n c z e y Domokos műszaki főtanácsos 
azt javasolta, hogy a Szegedi Hét keretében 
rendezzen Szeged Lechner-ünnepélyt. tekin-
tettel arra, hogy ebben az évben van Lechner 
ödönnek, több szegedi épület, köztük a város-
háza tervezőjének a centennáríuma. 

E c s e d y Ferenc, a gazdasági egyesület tit-
kára azt jelentette be, hogy az egyesület és a 
hódmezővásárhelyi lovardaegyesiifeit a Szegedi 
Hét keretében nagyobbszabásu lóversenyt kí-
ván rendezni. 

Az intézőbizottság ezután ügyvezető-elnökké 
dr. K o g u t o w i t z Károly egyetemi tanárt 
választotta meg. 

Addig is, amíg az ügyvezető elnök megfelelő 
helyiséget kap a várostól, a Szegedi Hét iro-
dája dr. K o g u t o w i t z Károly professzor-
nál működik, Zerge-ucca 19. szám alatt és na-
ponta 9-től 11 óráig tart hivatalos órát. Tele-
fonszám 21-90. 

Céllövő, vivő, boxoló és lereoversenyek 
a katonai sporlhét harmadik napján 

(A Délmagyarország munkatársától.) Nagy 
érdeklődés mellett tartották meg a katonái 
sporthét harmadik napjának versenyeit. A 
program szerdán is rendkívül változatos és ér-
dekes volt. A szerdai versenyeken is megjelent 
vitéz Shvoy Kálmán altábornagy, vegyesdan-
dárparancsnok, vitéz Falta László tábornok, 
gyalogsági parancsnok kíséretében. Shvoy altá-
bornagy először reggel a 7 órakor kezdődőit 

tiszti kisöblű pisztolylövő versenyt 
nézte végig a gyalogsági laktanya udvarán. 
Ennek a versenynek győztese Bölönyi ny. fő-
hadnagy, 481 egység, 2. Bodnár százados, 473 
egység, 3. Báró százados 466 egység, 4. Dulossy 
százados 452 egyséé, 5. Budolf százados, 427 
egység, 6. vitéz Mikíóssy őrnagy 404 egység. 

Ugyancsak reggel 7 órakor kezdődtek meg 
a Kass-szálló emeleti nagytermében 

a tiszti kard-csapatversenyek. 

Ezt nehéz küzdelem után a 9. gyalogezred 
nyerte a 3. utászok csapata előtt vereség nél-
kül, 3. a 10. gyalogezred í Békéscsaba) 1 győze-
lem és 2 vereséggel. 

Délelőtt tartottak meg 

a tiszti egyéni kardverseny 

selejtező küzdelmeit, az asszókat délut|n foly-
tatták. A verseny, amelyet nagyszámú közön-
ség nézett végig. Richter hadnagy nyerte, aki 
vereség nélkül győzött. 2. Báder főhadnagy 6 
győzelem, 1 vereséggel, 3. Kantleiner alezredes 
4 győzelem, 3 vereseg, 4. Kiss Ernő hadnagy 4 
győzelem, 3 vereség, 5. Tajthy főhadnagy' 3 
győzelem, 4 vereség. 

Az eguéni tőrversenyt szintén veretlenül 
nyerte Richter hadnagy 3 győzelemmel, 2. 
Madel hadnagy 2 győzelem, 3. Tóth határőr 
alezredes. 

A helyőrségi lövöldében folyt le 
a modern pentatlón 

harmadik versenyszáma, a pisztolylövés. En-
nek a versenynek eredményei a következők: 1. 
vitéz Pottyondi 19 találat, 182 egység, 2. Würth 
18 tajálat, 157 egység, 3. Horkay 18 találat, 149 
egység. 4. Labancz 15 találat, 128 egység, 5. 
Kiss 12 találat, 96 egység, 6. Répászky 10 ta-
lálat, 75 egység, 7. Horváth 10 találat. 71 egy-
ség. 

A fenniti eredmények figyelembevételével a 
modern pentatlón állása a kővetkező: 1. vitéz 
Pottyondi hadnagy 5 pont, 2. Würth főhad-
nagy 7 pont, 3. Labancz hadnagy 10 pont, 4. 
Kiss hadnagy 13 pont. 5. Horváth hadnagy 14 
pont, 6. Horkay hadnagy 16 oont, 7. Répászky 
főhadnagy 19 pont. 

Reggel 7 órakor a Boszorkányszigeten tar-
tották meg 

a katonai versenyt, 

amely igen sok érdeklődőt vonzott. A négy 
részre oszló katonai tereosport a verseny min-

den fázisában nagy teljesítményeket kívánt a 
versenyzőktől, akik a nehézségek dacára is 
szép eredményeket értek el. A verseny részle-
tes eredménye a következő: 

K-ézigráná'fdobó csapatverseny menetöltözet-
ben, sisakkal: 1. 3. utász zlj. pk. helyettes 120 
egység, 2. 10. je. árkász-század 101 egység 3. 
9. gye. 3. zlj. (Orosháza) 75 egység. Egyéni 
versenyben első Bezsula gyalogos 28 egység, 2. 
Tamás utász 27 egység, 3. Gaál gyalogos 27 
egység, 4. Verebes utász 25 egység, 5. Szabó 
őrvezető 25 egység. 

Félraj akadályverseny menetöltözetben, sisak 
nélkül: 1. 3. utász zlj. 3 p. 36 mp., 2. 9. gye. ek. 
gp. 4 p. 27 mp., 3. '9/11. zlj. (Vásárhelv) 4 p. 
38 mp., 4. 9. I. zlj. 4 perc 39 mp., 5. 9. III. zlj. 
(Orosháza) 4 perc 44 mp. 

Arokugró versenyben 1. Rechnitzer kp.vj. 
gyalogos 4.50 m., 2. Bella kpvj. őrvezető 4.35 
m., 3. Bálint határőr őrvezető 4.28 m., 4. Ko-
rod i gyalogos 4.25 m„ 6. Somod i őrv. 4.18 m., 
6. Maridics határőr szkv. 400 m. 

Nehéz versenyszám volt a futólánc verseny, 
amelyeit posztóruhában, teljes felszereléssel es 
a versenytáv egyrészében giínálarccal kellett 
lefutni. 1.5. kiradószázad Szeged 7 p. 55.2, 40 
pont, 2. 9. gye. közv. 7 perc 56. 40 pont, 3. 10. 
gye. tavb. szd. 10 perc 15 mp., 37 pont, 4. 91II. 
zlj. (Orosháza) 8 perc 15 mp., 37 pont, 5. 511. 
ho. oszt. 9 perc 26 mp., 36 pont. 

Nagy érdeklődés mellett folyt le a Szuko-
váthy- téri pályán 

az ökölvivóverseny, 

amelynek eredménye a következő: 
Légsulyban 1. Marosi határőr (Orosháza), 2. 

Szovits hiradószázad. Könnyüsulyban 1. Hai-
ner utász (Szeged), 2. Mezéi 91. (Szeged), 3. 
Dobó határőr (Szeged), Weltersulyban 1. vitéz 
Jenei határőr (OrosházaV 2. Szeles híradó 
(Szeged), 3. Gémes 91. (Szeged). Középsuly-
ban 1. Boldizsár 9. árkász (SzegedY 2. Schnet-
ter távbeszélő (Békéscsaba), 3. Orosz utász 
(Szeged). Kisnehézsulyban 1. Spur utász (Sze-
ged). 2. Umsaden határőr (Szeged). Nehéz-
súlyban 1. Wenkei műszaki osztály, 2. Kószó 
gyalogos (Vásárhely). 

A vegyesdandár sporthét 

csütörtöki proeramia 

a következő: 
Tenniszverseny reggel 7 órától a katonai 

sportpályán. Modem pentatlon-uszás délelőtt 
11 órakör az ujszegeai uszodában, agvagga-
lamblövészet délután 4 órakor a repülőiéren. 
A közönség ezen versenyre villamoson a bel-
városi temetői vonalon a keramitgyárig me-
het, ahonnan gépkocsik fogják kiszállítani az 
agyaggalamblövő pályára, amely a repülőtér 
dél ii részén, a horgosi vasúti töltés tövében van. 
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Kinába indult 
két szegedi szerzetes 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-
gedi Jézustársasági Rendház szerdán délután 
bucsuünnepséget rendezett a Szent Imre-kol-
légium nagytermében a kinaí misszióba távozó 
két tagja, p. Resch Ferenc S. J. főiskolai ta-
nár és Kékessy Imre S. J. végzett orvosnöven-
dék tiszteletére. A Kinába távozó két szerze-
test meleg ünneplésben részesítették. A műsor 
első számaként egy kis gimnazista, Stachó La-
jos Virág Nándor „A pogány Lázár imája" cí-
mű verset szavalta el. Utána dr. Muntyán Ist-
ván táblai tanácselnök mondott beszédet a két 
missziós szerzeteshez. Szent Ferenc példájára 
hivatkozva elmondotta, hogy a hittérítő száz-
ezrével téritette a megváltó vallására a kínaia-
kat, feladata azonban könnyebb volt, mert 
Ázsia legkeletibb részében testileg, lelkileg 
érintetlen néptömeget talált, amelyre mélysé-
gesen hatott az európai kultura. Ma azonban 
már más a helyzet a távolkeleten. A pogány 
népmilliókat a világháború vér/érvényesen fci-
ábránditotta Európa kulturfölenyéből és civi-
lizációjából, de kiábrándította az a kizsákmá-
nyoló kalmárszellem is. amely a keresztény 
missziók fehér galambszárnya alatt osont be 
hozzájuk. Ázsia egymással marakodó népei 
csak Európa és az európai szellem gyűlöletében 
egységesek. Ezért jelent óriási feladatot a misz-
szió vállalása. Abban a reményben mond bú-
csút a távozó szerzeteseknek, hogy feladatuk 
nagyságának ismeretében indulnák útra és 
missziójukat erős lélekkel hajtják végre. 

A beszéd után műsor következett, majd a 
különböző iskolák növendékei búcsúztak el a 
Kinába utazó szerzetesektől. A műsort a reál-
gimnázium énekkara zárta be Kőnig Péter 
„Gondoljatok őseinkre" című dalával. 

A Délmagyarország 
ui telefonszámai: 

Kiadóhivatal és nyomda . . . . 13-06. 

Szerkesztőség és felelős szerkesztő 23-33. 

Bestiális merénylet 
egy hétéves Kisleány ellen 

(A Délmagyarország makói tudósítójától.) 
Bestiális merénylet történt a csanádmegyei 
Kunágota községben. A merénylőt a csendőr-
ség keresi, a kiskorú áldozatot pedig beszállí-
tották a makói közikórházba. 

Kunágotán az uradalmi birtokon levő iskola 
két leánynövendéke tanítás végeztével a szokott 
uton haladt a község felé. A 7 éves leánykák 
szülei a községben lakó gazdálkodók, az iskola 
többi tanítványa az uradalom területén lakó 
alkalmazottak családjából kerül ki. A leánykák 
a község felé vezető uton, amely ebben az 
időben teljesen néptelen volt, egy gazdalegény-
nyel találkoztak. A legény megszólította q^et, 
majd hirtelen elkapta mindkettőjüket és az ut-
menti búzatábla felé vonszolta. 

A megrémült gyermekek menekülni igye-
keztek, egyiküknek sikerült is kiszakitani ma-
gát és elszaladt. A 7 éves Juliska fogva ma-
radt, a legény zsebkendőt gyömöszölt a sze-
rencsétlen kisleány szájába és merényletet 
követett el ellene. A bestiális merénylő kezé-
ből kiszabadult másik leányka elbeszélésére a 
szülők kétségbeesetten siettek a támadás szín-
helyére, ahol aléltan, összetépett ruhákban 
megtalálták gyermeküket, a merénylő azonban 
ekkor már elmenekült. 

Az esetről a csendőrségen nyomban jelen-
tést tettek. Az orvos megállapította, hogy a 
szerencsétlen kisleányt a merénylő megfertőz-
te. A csendőrségi nyomozást a környékbeli 
községekre is kiterjesztették, ezideig azonban 
a kapott személyleírás alapján nem tudták az 
elvetemült merénylő kilétet meeállauitani. 


