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Szerdán, csütörtökön és pénteken 

Nordisk sláger! 
Dán színészek! 

A fehér rabszolganő. 
Dráma 3 felvonásban. 

Ezt megelőzi: 

Ismert rovarok. 
Az áruló seb. 
Ágoston a pokolban. 
Az ügyvéd zavara. 
Előadások szombaton 6, V28 és 9 órakor 
Vasárnap d. u. 3 órától éjjel 11 óráig 

„VASS" 
mozgófénykép 

szinház 554a 

Szerdán, csütörtökön és pénteken 

Pali műsor 

Pali 
hat ujabb 

Pali szabadulni akar anyósától 
Pali születésnapja. 
Pali mint végrehajtó 
Pali boxoló király. 
Pali tudományos küldetésben. 
Pali a háremben. 

Előadja: Andrée Deed. 
Előadások szombaton V26,8 és 9 órakor 
Vasárnap d. u. 3 órától éjjel 11 óráig 

KÖZOKTATAS. 

Nagy az érdeklődés 
a közoktatás iránt . . . 

(Saját tudósítónktól.) A múlt liét óta sz?- ' 
gedi lapokban a, következő kis kommüniké je-
lent meg: 

Ma (vagy holnap) délután a községi isko-
laszék ülést tari. Tárgy: tanitó választás. 

Mára: keddre szintén megjelent ez a kir. 
De ezennel megjelenik holnapra is. Hogy 
miért?. Csak azért, mert ma se határozhatott 
az iskolaszék. Mert nagy az érdeklődés Sze-
geden a közoktatás iránt. Szépen nagy! Na-
pok óta a kívánt, minimális számban se jön-
nek össze is iskolaszék tagjai. A lielyzet a/-, 
liogy a városháza folyosóján sokkal több a. 
választásban bizó tanító, mint aliány az is-
kolaszék tagszáma. Mert egy-egy állásra 
majd annyian pályáznak, mint ahány az ösz-
szes belterületi tanítók szánni. S a bizako-
dók között nemcsak tizennyolc, de közel har-
mincnyolc éves tanitók is akadnak. Ez 
ugyan már régi nóta. Viszont az uj , liogy 
Szegeden még ilyenkor se gyűlnek össze a 
tagok. Holott régi magyar szokás itt, liogy 
legalább a választások előtt illik izgulni, kor-
teskedni, meg — mulatni, mit jelent az a ta-
pintatos befolyás. És a régi jó időknek ha 
nem is rosszabbodása, de változása, hogy 
íme, ma már választani se akarunk. Ki hitte 
volna . . . 

A külterületi iskolák államosítása épen 
a legjobb időben történt. Hogy a belterületi 
iskolák is megértek már az államosításra, 
azt ,a viszonyok és hiányok magyarázzák. És 
ujabban a szegedi közoktatás iránt való ér-
deklődés is érthetővé teszi. Ahol még csak 

lösszé se tudnak ülni tanácskozni, ott nem is 
tanácskozhatnak. Tehát: se tervekről, se sem-
miféle reformról komoly szó nem eshet. 

Talán a belterületi népiskolák államosí-
tása iránt kellene már érdeklődni, — lia nem 
is Szegeden, de Budapesten, a közoktatás-
ügyi minisztériumban. Mert liogy az álla-
mosítás kérdése aktuális, azt a szegedi álla-
potok bebizonyítják. 
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Szeged, Kiss-ufca, Kiss D.-ház. 

Délmagyarország 
előfizetési ára Szegeden: 

egy évre . . 
félévre . . 
negyedévre . 
egy hónapra 

24. 
12. -
6.-
2 . -

— kor. 

Vidéken: 
egy évre . . . 28.— kor, 
félévre . . . 1 4 . - „ 
negyedévre . . 7.— „ 
•így hónapra . 2.40 „ 

A Bácska—Szak 
mérkőzés utóhaiigjai. 

A Szegedi AK I. csapata jelenleg olyan 
formában van, amelyben már igen régi idők 
óta (az őszi szezont tar tva szem előtt), nem 
volt. Természetesen ezzel a körülménnyel 
csak azok vannak tisztában, akik a SzAK csa-
patának működését és magának a szegedi 
labdarugó sportnak fejlődését már évek óta 
élénk figyelemmel kisérik. A laikus előtt 
azonban elriasztó fényképen áll a valóság, 
liogy a SzAK Szabadkán a Bácskától kika-
pott és most már nincs más bátra, mint az 
egész csapat kicserélése. Csak alig 3 hete, 
hogy a legmegbízhatóbb magyar labdarugó 
csapat, a Mgyar Testgyakorlók Köre Prágá-
ban a DFC csapatától 6—2 arányú olyan vere-
séget szenvedett, melynek hallatára vala-
mennyiünket, — kik a sporttal intenzive fog-
lalkozunk — keserűség fogott el, mert hi-
szen itt voltaképen a magyar sport szenve-
dett nagy vereséget. De ime, alig niult el egy 
pár Hét és egy másik kiváló magyar csapat, 
a bécsi bajnokság első helyezettjét a Wiener 
Atlétikai Klub csapatát 6:0 arányban verte 
le. Ezekből a példákból legjobban kitűnik, 
mily igazságtalanság volna egy olyan csa-
pat fölött a lélekharangot 1—2 vereség után 
megrántani, — amely csapat alig egy hete 
több ezer főnyi közönségét a Ferencvárosi 
Torna Klub elleni mérkőzésén valósággal 
gy ö ny örköd,t ette. 

Szabadkán az a csapat nyerte meg a mér-
kőzést, amely pillanatnyi jobb kondícióban 
volt és lelkes játékával a győzelmet kiérde-
melte. Elvégre valamelyik csapatnak győznie 
kell. A szegedi sportkedvelő közönség egy 
jelentékeny részének alkalma volt megismer-
ni Bácska sportközönségét és pá lyá já t és a 
jelenlévők bizonyára nem is találták olyan 
különösnek, ha itt egyenlő erejű csapat még 
nem aratott győzelmet és mindenkor érthető 
indiszpozicióval küzdött, 

A Bácska a múlt héten a Szabadkai Sport-
tal szemben körülbelül ugyanarra a sors-
ra, jutott, mint a SzAK Szegeden a Szegedi 
TK-val. Í ja figyelemmel kisérjük a négy sze-
gedi egylet eredményeit: miképen győzi le a 
Szabadkai Sport a Szegedi AK-ot verő Bács-
kát, bár a SzAK-tól 2:0 arányban könnyen 
kikapott, a r ra a következtetésre kell jutnunk, 
hogy a labdarugómérkőzéseknél bizony nagy 
szerepet játszik a pillanatnyi diszponáltság 
— sőt amint a Bácska SzAK mérkőzés leg-
jobban bizonyltja — a szerencse is, 

Végtelenül sajnálopi, hogy városunk 
egyik sajtó orgánum,a csak a SzAK csapatá-
nak vereségeiről számol be ily részletesség-
gel, bár a SzAK a köze] múltban igen szép 
referádákra szolgáltatott alkalmat. 

Nem szégyene az a csapatnak, liogy egy 
erős ellenféltől vereséget szenvedett, — ha-
nem igenis egy komoly intelem, hogy a csoi-
hát mielőbb kiköszörülje. Az 1—2 vereség 
igen egyszerű magyarázata, hogy a csapat 
legerősebb bajnoki mérkőzéseit idegen pá-
lyán játszotta, mely körülmény tavasszal 
megváltozik. 

Ami a tréningeket illeti, — mindenkinek 
tisztában kell lennie azzal, hogy különböző 
polgári foglalkozású játékosok együttes tré 
niroztatása — különösen az (íszi szezonban 
milyen nehézségekbe ütközik. 

Nem szándékoztam senkivel polemizálni, 
de a fentieket figyelmébe ajánlom különösen 
azoknak, akik ezen vereségből kifolyólag a 
SzAK csapatáról gyászlevelet állítottak ki. 

Grosz Marcell, 
a SzAK h.-titkára. 

0 NSC SzAK. Szenzációs mérkőzés lesz 
november 3-án az ujszegedi pályán. Ekkor 
jön a fővárosi elsőosztályu Nemzeti Sport 
Club teljes első csapatával. A vendégekei, 
akiknek játékerejéről lesz még alkalmunk ír-


