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SPORT. 
o A SzAK választmányi ülése. Péntek 

este Csernovics Agenor elnökletével tartat-
ta a SzAK ez évben utolsó választmányi ülé-
sét, melyen úgyszólván minden választmányi 
tag megjelent. Elnök üdvözlő szavaii után 
Grosz Marcell titkár .előtörj e-szt-i a közgyű-
lés előkészítésére irányuló javaslatait. A 
közgyűlést január 19-én az állami főgimná-
zium tornatermében tartják meg. A Szeged-
ről elköltözött tagökait törölték, ,a késedeil-
mes fizetőket pedig kötelezettségeiknek betar-
tására -szólítják fel. Három liavi hátralék-
kal biró tagok a 'közgyűlésen nem szavaz-
hatnak. Választás alá kerül ezúttal az egész 
elnökség, tisztikar és választmány. A hiva-

talos liszta összeállítására ki le'tt küldve 
Plichta Béla igazgató elnökletével Grosz tit-
kár, Szende, Szeges, Jcs választmányi tagok 
és Szűcs fontba! lesapat-kapit án v. Titkár vé-
gül bejelenti, hogy az állami főgimnázium 
igazgatójától érkezett átirat szerint a SzAK 
a kért tornatermet megkapta. A bejelentés 

.nagy örömet kejl'tett. Régi vágya teljesült 
ezzel a SzAK-mak, egy lépéssel megint to-
vább haladt kitűzött céljainak végrehajtásá-
ban. Az igazgatóját kiküldte az egyesület a 
szükséges tárgyalások lefolytatására, igy rö-
vid időn belül abban a helyzetben lesznek a 
SzAK tagjai, bogy télen is edziliessék testü-
ket. Ezután igazgató bejelenti, hogy a tri-
biinépitési tervek elkészültek. Javaslatára 
nyilvános pályázatot ir ki a SzAK, de előbb 
az igazgató a melléje kiküldött bizottsággal 
a pályarendezés ügyét is nyélbe üti, egyszó-
val a sporttelep kérdését minden oldalról 
annyira előkészítik, hogy adandó alkalommal 
azonnal hozzá leh-et fogni a munkálatokhoz. 
Decemberben várja a SzAK a várostól a kért 
segély megszavazását. Remélhetőleg nemiso-
kára tisztázódik -a mostani nehéz helyzet is, 
amikor -azután semirni sem fogja útját állani 
annak, hogy a sporttelep a lehető legrövidebb 
idő alatt felépüljön. Igaz, hogy hátra van 
a finanoirozás nagy kérdése, de erre nézve 
az -az ál tahin os remény nyilvánult mieg, 
bogy a viszonyok javulásával ez a kérdés 
sem fog már különösed*!) nehézségeket okoz-
ni. A választmányi ülés utolsó tárgya tag-
felvétel volt. Örvendetes az ujabb tömeges 
belépés, no meg az, hogy igy év vége felé szo-
katlan Ikevés .a kilépők száma. 

o A tornaegyesületből. A Szegedi Torna-
Egyesület csütörtökön tartotta évzáró vá-
lasztmányi ülését Lövész Antal -einökiesével, 
ugy a férfi, minit a hölgy-választmányi tagok 
élénk részvétele -mellett. Megemlékezett az el-
nök -a (november 9-iikón megtartott Itársas-
összejövetel fényes sikeréről s annak a remé-
nyének adott kifejezést, bogy a társas -együtt-
érzés fokozása végett havonként megtartandó 
ily összejövetelek a választmány által eléjük 
kitűzött céljuknak megfelelnek. Banga -Sá-
muel művezető ismertette -ezután a december 
21-ikén este 6 órakor az állalmi főgimnázium 
tornatermében megtartandó téli -liázi-torna-
iin-nepély programját, amely ugy tartalmá-
nál, imint változatosságánál fogva ismét el-
sőrendű -sportélvezetet ny-ujt az érdeklődő kö-
zönségnek. Különösen a hölgy és férficsapat 
által zeneütemre végzendő -svédrend-szerü sza-. -
hadgyakorlatok tarthatnak igényt az érdejrt 
lődésre. A tonn-aünnepély díjmentes, amelyre 
ez uton is m-eghivja az egyesület a tagakat 
és hozzátartozóit. Az ünnepélyt követői eg-
es te félkilenc órai kezdettel a Kass-VigVdó 
salklktermében tánccal egybekötött társas ösz-
szejövetelt rendez, melyr-e vonatkozó meg-
hívó a tagokkal külön Is köröztetik. Váráéi 
Iliire pénztáros és Gönczy Lajos dr. titkár 
jelentéseiknek tudomásulvétele után uj ta-
gokul felvétettek az egyesületbe: Masszi Já-
nosné, Pankovits Erzsi ós Müller Károly. 
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TORVENYKEZÉS. 

Ugy védj elöltség, mint pálya. 

(Saját tudósítónktól.) Lassan átértéke-
lődnek a fogalmak és a változott vi-
szonyok között egészen uj szint és uj jelen-
tőséget kapnák. Régen azt mondták például, 
liogy: jogász. És erre jókedvű, -kicsit léha, 
kicsit lump gavallér gyerekre gondolt min-
denki, aki többet szaladgál lányok, aszszol-
nyok után, mint amennyi időt az egyetemen 
tölt, mindig nagyszerűen vasalt ruhákban jár 
és gondtalanul éli világát. Mert vagy olyan 
ember a papája, a-ki el tudja látni mindennel, 
ebben az időben még nagyon ritka volt az a 
szegény ember, aki uri pályára neveltette a 
fiát, vagy ha nem, abban a tényben magában, 
hogy urnák készül hogy diplomája lesz olyan 
varázsereje volt, hogy mindig lehetett kiszo-
rítani egy kis hitelt, ha -másh-ol nem, hát a 
szabónál. 

Most ellenben a jogász -már egy nagyon 
szomorú, agyonnyuzott ki-merült figura, a ré-
gi kedvesen léha, gavallér tipus teljes kive-
szőben, (bárba az igaz, hogy ez a tipus a jo-
gászok között szerepelt a legtovább) az egyel 
temen csupa szegény fiu, aki nehéz verejté-
kezve tör utat a pályáján előre. Egész nap 
órákat ad, ügyvédi irodákban körmöl. A so-
rok között megjegyezve a magyar jogászi 
pályának nagy tragikomikuma ez, régen 
azért nem tanultak a jogászok, mert lumpol-
tak, ma azért nem tanulnak, mert dolgoznak. 

Régen másként volt mint -ma. Ma az 
ügyvédjelölt folytatja ott, ahol a jogász el-
hagyja, szegényes gázsiért agyon dolgoz-
tatják, lefutkostatják vele a lábát és ez a sze-
gényes gázsi nem csak zsebpénz, hanem 
exisztenciális alap. amiből meg kell élni, ami-
ből ruházkodni kell, tha nem is gavallérosan, 
de ugy, ahogy ez már egy jövendőbeli ügy-
védhez illik. Ezen kiviil gyűjteni kell az ügy-
védi vizsga diját, az ügyvédi vizsgához szük-
séges sok és drága könyvnek az árát, tanulni 
kell éiiel, mert nappal az iroda miatt nem .int 
rá idő. Ez az élet igy ment eddig három 
•évig. az u.i törvény a három évre rátoldott 
még kettőt. Teljes joggal meg lehet érteni, 
hogyha az ügyvédjelöltek azt -mondják, hogy 
az ügyvédjelölti foglalkozás megszűnt rövid 
átmenet lenni, melyben tisztességes fizetést 
kérni már azért sem ildomos, mert az ügy-
védnek amúgy is sok vesződséget okoz a ta-
nítás. Az ügyvédjelölti hivatás -most -már pá-
lya lett, élethivatás, mert azt a foglalkozást, 
amelyikben az emberek hozzászámítva az 
ügyvédi vizsgát követő gyakorlatot, öt -esz-
tendőt kénytelenek (eltölteni és amelyikből 
csak harminc, harminckét esztendős koruk-
ban szabadulnak ki az emberek, bogy a ma-
guk gazdái legyenek, nem lehet átmenetnek 
tekinteni, amely akár ad megélhetést, akár 
nem. mindegy, hiszen ugy se-m tart sokáig. 

Teljes mértékben megtudjuk érteni azért 
az ügyvédjelöltek mozgalmát, akik országos 
agitációt indítottak arra, hogy az ügyvédje-
lölteket ez országban mindenütt ezeknek a 
változott viszonyoknak megfelelő módon meg 
szervezzék. Az ügyvédjelöltek országos szö-
vetsége agitációs körutakat rendez az ország 
nagyobb vidéki városaiban, ahol mindenütt 
az ügyvédjelöltségről, mint kenyeret és meg 
élhetést adó pályáról lesz szó és arról, bogy 
az ügyvédjelöltek hogyan kényszerítsék ki 
ezt az anyagiakban való jobb és teljesebb 
megbecsiiltetést, ott is, ahol erre kevésbé 
volna meg a hajlandóság? A cél a vidék-i ügy-
védjelölték szervezése és bevonása az ügy-
védjelöltek szövetségébe, hogy ezzel na-
gyobb nyomatékot tudjanak adni a szövetség 
minden követelésének. 

Az ügyvédjelöltek szakszervezetben . . . 
Ezt sohasem tudná megérteni az a Bukovay 
Abszentius, aki sok évvel ezelőtt meghalt és 
ma újra föltámadna . . . Nekik a lumpoláshoz 
és a kurizáláshoz még nem kellett szakszer-
vezet. . . 

Gyurkovics Szvetozár apatini -lakos a letar-
tóztatott izgató, aki korcsmákban Szerbia ér-
dekében igyekezett, hangulatot kelteni. A 
csendőrök elől megszökött, a vasúti pálya-
testen azonban elfogta egy váltóőr. Vasda-
rabokkal, fejszével három méter hosszúság-
ban megrongálta a síneket. A váltóőr átadta 
a csendőröknek, akiik letartóztatták ós 'be-
szállátottá,fe a szegedi ügyészség fogházába. 
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előfizetési ára Szegeden: 
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ItAUCSUK-CIPOSAROIV 

DOBOZA. 
MINŐSÉGE:] 

ARANY 

es tea 

§ Letartóztatott szerb izgató. A sze 
geili ügyészség fogházába szombaton ismét 
beszállítottak egy délvidéki szerb izgatót. 

kivonat Xotányi János árjegyzékéből 

Nyers kávé. 
Jamaika fia kg 1 . . K 1.70 
Portorico fia kg K 1.90 
Cuba i|a kg K i -
Arany Jáva >|s kg K 1.90 

Pörkölt kávé. 
Saját villanyerőre berendezett gőzkávépörköldéinből 
ló minőségű fia kg K [.60 
Finom minőségű 112 kg K 2.— 
Legfinomabb keverék (Cuba, Arany Menadó, 
Mocca ha kg K 2 20 

Tea. 
Törmelék-tea fia kg K 2.— 
Congó-tea kg K 3.— 
Családi keverék x|s kg K 5;— 
Legfinomabb király tea fia kg K 6.— 
Ceylon-tea a legerősebb zamatu fis kg. . . . K 6.— 
Kitűnő teasütemény-keverék fia kg K 0.80 

Rum. 
1 liter családi tearum K 3.20 
1 liter finom Brazíliai rum K 3.20 
1 üveg fiio , i t e r ónom Jamaika rum . . . . K 1.70 

Vidéki megrendelések utánvéttel franco pontosan 
eszközöltetnek. 

K O T Á N Y I J Á N O S , 
kávé- és tea-nagykereskedő. 

Budapest , Bécs, Berlin, Abbazia 
Szeged, Kárász-utca 5, szám, 


