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Szűcs Lajos hivatalszolga nyugdíj azása. 
Miklós Antal adóvégrehajtó nyugdíjazása. 
Vlasits János kőrtöltésőr nyugdíjazása. 
Vigh Imre rendőr végleges nyugdíjazása. 
Császári és királyi csapatkórház évi fen tar-
tási költségére 5852 korona 69 fillér hitel en-
gedélyezése. Honvéd csapatkórház javítási 
munkáira 1472 korona 73 fillér hitel enge-
délyezése. Császári és királyi csapatkórház 
villamos csengő vezetékének javítása. A 
huszár laktanya istállóinak javítására 932 
korona 89 fillér engedélyezése. A hadgyakor-
latok alkalmával tett intézkedések 1871 ko-
rona költségének megtérítése. Vajda Jakah, 
Dr. Kovács József, Liehtenberg Mór és ne-
je, Zinger Mátyás, dr Herczl Fülöp, Eisel 
Ágoston, Kiss Dávid, -Scheiuberger Antal, 
Pálfy Balázs alapítványi számadása. 
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S P O R T 
Szegedi AK — Újvidéki AK 15:0. 

(A gólzápor — klubrekord. 
(Saját tudósítónktól.) Vasárnap reggel 

kedvetlen, szomorú pillantásokat vetett az 
ablakon keresztül a football in téző. A meg-
enyhült idő, a nehéz föllegek kevés jóval 
biztattak. Feltétlenül -esőt kapunk a mérkő-
zés kezdetéig, csupa sár lesz a pálya, ellapo-
sodik majd a játék, nem lesz nézőközönség! 
Ilyen gondok bántanak esős időben minden 
foothall-rajongót. Mert hiába, a football-
meccs olyan, mint a színház. (Nincs közön-
ség, nincs játék. Sőt footballnál még rosz-
szabb, mert amíg a színházban mindenki lé-
lekzetét is visszafojtja a csend érdekében, 
addig labdarúgást állandó lárma, lelkesités, 
derültséget előidéző megjegyzések nélkül 
el sem lehet -képzelni. Nos, ak-ik" a kritikus 
időt okolták minden felöli rosszal, kelleme-
sen csalódtak, mert lehet eső, lehet -sár, de 
lehet-fagyasztó h ideg is, ha a SzAK játszik, 

törzsközönsége ott van a pályán. Ez az ál-

landó törzsközönség ötszázan felül van már, 
mert vasárnap 500-nál jóval többen nézték 
gyönyörűséggel azt a gólzáport, amelyet 
Újvidéknek a -természetes záporon kivül el 
kellett -szenvednie. 

Tréfálkozva hírül hoztuk vasárnapi szá-
munkban, hogy a Szakisták haditanácsko-
zása milyen tervet eszelt ki az újvidékiek 
elintézésére. A fiuk -a legnagyobb -mértékben 
igazolták jóslásunkat. A kapus sweatterjein 
kivül felöltőben állt kapujában, melyet csak; 
egyszer kellett levetnie. A hátvédek és fede-
zetek eltűntek, valahol a csatárok között bo-
torkáltak, egyedül Szűcs kapitány volt ott, 
ő egyedül elegendő volt ahoz, hogy az újvi-
dékiek minden kiszökési ós támadó igyekvé-
sét már csirájában elfojtsa. A csatársor na-
gyon' szépen, szemet-lelket gyönyörködtető 
stílusban összejátszott. A két szélső néha-
néha beleesett régi d-riblivágyába, de az 
öreg Csősz erélyes egyszavu kiszólása -azon-
nal és mindig helyreállította a harmóniát. 

A -SzAK csatársorának remek munkája 
extázisba ejtete a közönséget. Az első 2 
percben rúgott nagyszerű gól után szaka-
datláitul hangzott a kívülállók mámorító, 
gólt szomjazó biztatása. A Szalkisták ked-
ves közönségük kívánságának a legnagyobb 
mértékben eleget tettek. -Csak ugy szállítot-
ták a gólokat Újvidék kapujába, mintha 
azdk az esőcsöppek közül buktak volna le. 
És ha történetesen az újvidékiek késése 
miatt nem veszi-t a játék sötétség miatt tel-
jes-15 percet, mely utolsó 15 perc minden 
football játékban a perdöntő, -ugy a gólt és 
gólt kiáltók [sokasága még (legalább 6—8 
gólt ünnepelhetett volna. Igy is meg v-an a 
Klubrekord, 15 gólt még egy csapatnak sem 
adott a SzAK. Az eredmény annál értéke-
sebb, mert bajnokságban érték el. 

Azonban ide tegyünk pontot. A csapat-
nak nem szabad elbizakodnia. Újvidék (igen 
gyenge gualitásu csapattál bir, mely min-

den összehasonlítást, minden kritikát eleve 

kizár. Talán eleget mondunk avval, ha kije-
lentjük, hogy csak baloldali hátvédeik tud 
footballozni, a többiek . . . na ne bántsuk 
őket. Igy igazán nem volt nehéz velük el-
bánni. A SzAK-ról f-entartjuk kritikánkat 
az SzTK ós Bácska elleni játékra, ott meg-
lássuk, mit tud az a csapat, amelyről mi 
bátran, kertelés nélkül állítjuk, hogy nálá-
nál jobbat a SzAK idáig nem állított ki. 

A vasárnapi játék részletes lefolyása ez 
volt: 

Négy óra elmúlt már, mikor Szatmári 
biró megadja a sípjelt a játék megkezdésé-
re. Szeged kezd, azonnal fel-nyomul Újvidék 
kapujához, melyet csak góllövés után hagy 
el. Az első két lövést kivédi a kapus. 2 perc. 
A SzAK csatárai szép labdaadogatással a 
tizenhatosig jutnak, ott Vér ideálisan kiad-
ja a labdát Horváthnak, ki halról a jobb so-
rokba ágyuszerü, gy-önyörii gólt lő. 3 perc. 
Hevesi van gólhelyzetben, de ikapu mellé lő. 
A következő percekben -a Szakisták mintegy 
kipróbálják az ellenfél tudását, angolos 
flegmával közelednek a kapuhoz. Közben 
helyet cserél Hapa Hevesivel, -előbbi a hal-
szélre, szokott helyére megy, utóbbi pedig 
a jobbszélre. 10 perc. Hevesihez kerül a lab-
da 5 méternyire -a kaputól, természetes, a 
második gól bent van, menthetetlen -volt. 
Több veszélyes kapuralövés után a 16 perc-
ben Újvidék korner árán védekezik, de a 
Horváth által precízen beadott labdát Maj-
kó rendeltetési helyére juttatja. 17. p. Heve-
si gyönyörű suttját a kapus bravúrral fog-
ja. 18. p. Biztos gól Ikészül, d-e Majkó gyönge 
lövését a kapus ártalmatlanná t-eszi. 19. p. 
Baeek megszánja kapusát, kienged hozzá 
egy labdát, de vesztére, mert a biró kornert, 
majd tizenegyest erőszakol ki Újvidék javá-
ra. M indke t tő eredménytelen. Jopit felese-

lés miatt kiállítja a biró. (Máskor bizza r á 

dolgát a kapitányra, bíróval szemben nem 
szabad feleselni.) 20. p. Vér szép helyzethez 
jut, de a nagy balszerencsével küzdő center 
a kapu mellé -lő. Bombázás a kapura, miből 
a 25. percben kornert vétenek a vendégek. 
Szerencsésen elhárítják a veszedelmet -és el-
len-e állnak vagy 10 percig a SzAK vehe-
mens támadásainak, de minden hiába, a 35. 
percben Horváth, 36 p. Szalai, 39 p. Hevesi 
és a 41 p. megint Hevesi egymásután szál-
lítják a gólokat Újvidék kapujába. 7:0! A 
félidőből csak fél perc hiányzik, Hapa gyö-
nyörűen megszökik, de a góllövés pillanatá-
ban elcsúszik ós elmarad a biztos gól. 

Helycsere. Folytatódik a heves ostrom. 
Vér háromszor egy-más után hibáz, rettene-
tes balszerencse üldözi. 4 p. Hapa kidolgo-
zott helyzetet -teremt, de önzősége folytán 
elmaradt a gól. 4 p. Horváth mellé lő, de 
már az 5 p. Hevesi oly borzasztó erővel to-
vábbítja a labdát, hogy a kapus kezéből pat-
tan a gólba. A közönség szoimja gólok után 
leírhatatlan. Hangosan dirigálják, most ki 
rúgjon gólt. Vér négy mesés suttot küld a 
kapura, de- hiába, ma nincs szerencséje, ép 
az ő lövéseit fogja a kapus. 12 p. Hapa szé-
pen centerez, Vér kapásból nagyszerűen lő, 
de bajszálnyira ikapu ifölött s-üvit el a lab-
da. 13 p. Vér pompásan csúsztatja k-i a lab-
dát Majkómak, ki vódlietetlenül, laposan a 
kapu bal sarkába gólt lő. 9:0! Órási lelkese-
dés és biztatás, gólarányr-a, rekordra! A fiuk 
reagálnák, pi-llan-at alatt ott teremnék a 
vendégek kapujánál és a kapus fel sem esz-
mél, már bent v-an bálójában Vér meseszép 
gólja. 17. p. Hevesi biztos gólhelyzetben, 
borzasztó erővel lő, a labda -a hátvéd lábáról 
megint bemegy a kapuba. 20. p. Hevesi haj-
szálnyira mellé lő, 22. p. Horváth szép lö-
vését, úgyszintén Vér meg Majkó jól irányi-
nyitott lövését a kapus szerencsével fogja. 
30. p. Majkót a tizenhatoson belül, egész 
szabadon állván, hátulról brutálisan elbuk-
tatják. A megítélt tizenegyest Vér _ biztosan 
góllá értékesíti. 31. p. Hevesi, Újvidék mai 
réme, már újból ott terem és belövi az álta-
la, adott hetedik, egyszersmind a nap leg-

szebb gólját. 32. perc korner Újvidék terhé-
re, melyet elhárít, de félperc és meg van 

Majkó révén a tizenötödik -és utolsó gól. A 
következő 5 perc teljes sötétségben folyik 
le, a labdát -már nem lehetett látni, miért is 
a biró -kénytelen 8 perccel előbb lefújni a 
mérkőzést. 

Nagyszerű ovációban részesül a SzAK 
csapata. Megérdemelte. Szatmáry biró nem 
volt épen kifogástalan. Erőszakos volt a 
korner és tizenegyes megítélése, úgyszintén 
a legfairebb Szalai kiállítása, ki arra sem-
m i okot nem adott. Szabályok értelmében 

ilyenféle kiállítás nincs megengedve. 

o SzTK. II.—Cipőgyári Sport-Egylet 
6 : 0 . Az SzTK. II. szép játék után győzi le a 

Cipőgyár fairen és lelkesen játszó csapatát. 

o Városi gimnázium—SzAK Tiszt-
vise lők 1 : 0 . Megérdemelt győzelmet aratott 

a szépen, agilisan, egymást megértően ját-
szó diákcsapat. D-erék tanárjuk, Buday 
vezetése -mellett szép szereplésre hivatott a 
gimnázium. Nem emelünk ki senkit közü-
lök, mind jó volt. A tisztviselőknél igen jó 
volt Kardos és Elek. Biró Horváth Pál. 

o SzTK. Csillagcsapat-Szegedi Mun-
k á s T E . 2 : 1 . A munkáscsapat első félidőben 

teljesen -egyenrangúnak mutatkozott a Csil-
laggal, amely -több tartalékkal volt kényte-
len a küzdelmet felvenni. 

o SzTK . I.-nek Szabadkán kellett volna 

játszani a Szabadkai Munkás TE-v-el, azon-
ban a kirendelt szövetségi biró nem jelent 
meg, igy a mérkőzés elmaradt. 

NYILT-TÉR*) 

Haszonbérbeadandó 
A Wolford Erzsébet férj. Tombátz 
Istvánné-féle, a kishorgosi Szent 
Péter-dülőben, a nagyszéksósi állo. 
más közelében lévő 38 hold szántó 
Bővebb értesitést ad 

Dr, Székely Vilmos ügyvéd, 
zárgondnok. 

Korona -u tca 17. s z á m ú s a r o k h á z b a n 
egy négy s z o b á s lakás , t o v á b b á a 
k o r á b b a n n y o m d a i , k é s ő b b b á d o g á -
rugylári célra szolgál t földszint i é s 
pincei he ly i ségek e g é s z b e n v a g y kü-
ön b é r b e a d ó k . — Ér tekezn i lehet a 
S z e g e d i J-fitelbank "Részvény tá r sa ság -

nál, Rö lc sey -udva r . 
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„DÉLMAGYARORSZÁG" SZER- ; 

KESZTÖSÉGÉVEL. TELEFON: 305. 

*) E rovatban közlöttekórt nem vállal fe-
lelőseéget a szerkesztőség. 


