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S P O R T 
A SzAK városi segélye. 

(Saját tudósítónktól.) Mint egy izgalmas 
és győzelmes meccs után ,a SzAK .pályájának 
töltéséről, ugy rohantak le a SzAK-isták a 
városi közgyűlés karzatáról, ki az utcára, 
kávéházba, hogy hírül vigyék a nagy, az 
örömteljes eseményt. A közgyűlés egyhan-
gúlag megszavazta a SzAK-nak a tíz évre 
szóló évi egyezer korona segélyt, a kért 1400 
négyszögöl területet és meghosszabbította 
1933-ig a pályabérletet. Mindenütt örömmel, 
kipirult arcokkal fogadták a hírt, mert min-
denki azonnal tisztában volt vele, hogy a 
SzAK végre az őt megillető állomáshelyére 
jutott. 

A SzAK fáradhatatlan vezetősége legott 
összehívta a tribünépitési bizottságot. Ez a 
bizottság kiválasztja a beérkezett nagyszá-
mú tervek közül a legjobbat és záros határ-
időn belül megkezdődik a pálya rendezésé-
nek és a modern tribün építésének nagy mun-
kája. Mivel a térület megnagyobbodott, a ki-
szélesítendő íootball-pályán kiviül elsőrangú 
lawn-tennis-ground is létesül, több pályával, 
emellett természetesen az atlétikai sportok-
nak is méltó hely fog jutni. 

íme, szép perspektíva nyiliik. Az az agi-
lis sportegyesület, mely eddig is sokat tett 
a város sportjának fejlesztése és hírneve ér-
dekében, noha keze eddig úgyszólván kötve 
volt, most nyugodtan, munkakedvvel neki 
vág annak a kitűzött nagy cél elérésének, a 
mely alapitásában vezette, amely jelvényei-
be is be van vésve és amely igy szól: Ep 
testben ép lélek. 

Amidőn igy el-eliképzeljük a SzAK-ra 
várandó szép jövőt, lehetetlen meg nem em-
lékeznünk azokról a férfiakról, kiknek a 
sporttelep létesítése köszönhető és akiknek 
ezáltal a város sportélete, a jövendő gene-
ráció mindig végtelenül hálás lesz. Lázdr 
György dr. polgármester és Gaál Endre dr. 
kulturtanáosnok modern felfogását dicsérik 
a város részéről hozott áldozatok, melyek 
bár kicsinyek a más városok álltai a sportért 
hozott a sokkal nagyobb áldozatokat igény-
lő berendezkedések fedezésére, de olyan bá-
zist alkotnak, amelyek a megindításhoz szük-
ségesek voltak és amelyeik főleg erkölcsi 
súlyt kölcsönöznek a SzAK-nak abban a te-
kintetben, hogy büszkén hivalfcodhatik avval, 
hogy ime sporttevékenységét a város is ho-
norálja, ami feltétlenül serkentésül fog szol-
gálni az ideális sport fejlesztésére, emelé-
sére. Azonban az érdem oroszlánrésze bás-
tyái Holtzer Tivadart, a SzAK elnökét is' il-
leti. Páratlan agilitással, fáradságot nem is-
merő buzgósággal iparkodott a város taná-
csát és a törvényhatóság tagjait a SzAK jo-
gos és méltánylandó kérelméről meggyőz-
ni. Sport iránt való rajongásáért és áldozat-
készségeért nem is érhette szebb jutalom, 
mint az, hogy a tekintélyes, nagy, törvényha-
tóság egyhangúlag, ellenvetés nélkül vette 
pártfogásába nagyra hivatott klubját. 

W. ö. 

o Testgyakorlók közgyűlése. Február 
í6-án délelőtt 11 órakor ta r t ja az SzTK má-
sodik-évi rendes közgyűlését a Royal-kávé-
liázban. A tisztikar és a választmány megvá-
lasztása lesz a közgyűlés főtárgya. A jelölő 
'bizottság ma, kedden este a Royal-kávéttiáz-
ban ülést tart . 

o A Délvidéki Kerületi Bizottság ülése 
A MLSz délkerületi bizottsága vasárnap dél-
után tartotta meg ez évi rendes közgyűlését 
Plichta Béla (SzAK) elnöklete alatt. Elnök 
üdvözli az egyesületek megjelent képviselőit, 
u jegyzőkönyv vezetésére Kiss Istvánt 
(SzTK) kéri fel. Papp Mátyás dr. (Bácsika) 
ismerteti a Szabadkán MTK és a Szegedi TK 
között elmaradt mérkőzés ügyét és a kerületi 
választmány javaslatát, mely ugy szól, "hogy 
(i mérkőzés újra lejátszandó és a Szabadkai 
MTK-nek a 90 korona készlkiadása megtérí-
tendő. A kerületi bizottság ugy határozott, 
hogy a mérkőzést rajra le kell játszani, de a 

Szegedi TK-nak nem kell a 90 koronát meg-
fizetnie, mert a bizottság nem lát ta beiga-
zoltnak, hogy ez a kiadás tényleg felmerült. 
A Szabadkai MKT képviselője a határozat-
ban nem 'nyugodott meg, hanem az ügyet a 
MLSz elé viszi. Elhatározta ia bizottság, hogy 
a kerületben lévő kisebb egyesületek segély 
iránti kérvényét pártolólag terjeszti fel a 
MLSz-ibez. Kardos Mihály (SzAK) interpel-
lációt intéz az elnökséghez a SzAK—SzTK-
órás ügyében. Papp dr. (Bácska) ismerteit! a 
vizsgálat eredményét ós miután a bizottság 
ez ügyben nem illetékes dönteni, kéri, hogy 
bizzák meg az előadót, hogy terjessze fel az 
összes iratokat a MLSz vidéki bizottságához. 
A bizottság igy határozott. A tisztáigLt-ás előtt 
Pliclita elnök tisztviselő társai nevében meg-
köszönte a bizalmat és a választás tar tamára 
az elnökséget Kovács dr.-nak (TAC) adta át. 
A kerület tisztikarát a következőkép alakí-
totta meg a közgyűlés: Elnök egyhangúlag 
Plichta Béla (SzAK), előadó: Kovács Ödön 
dr. (TAC), pénztáros: Matkovics (Szabadkai 
SpE), a szegedi alosztály ügyvezetője: Kiss 
István (SzTK). Megejtette ezután a bizott-
ság a kerületi bajnoki mérkőzések sorsolá-
sát. A szegcdi .egyesületeket érdeklő rész a 
következő: Március 16: SzAK—Szabadkai 
SpE. Március 30: Újvidéki AK—SzAK; Zom-
bor—SzTK. Április 13: Szabadkai MTK— 
SzAK; SzTK—Baja, Április 20: Baja—SzAK 
Április 27: SzTK—Újvidék. Május 4: SzTK— 
Szabadkai MTE; Zombor-SaAK. Május 18: 
Bácska—SzTK. Május 22: S z A K - S z T K . Má-
jus 25: SzAK—Bácska; Szabadkai SpE— 
SzTK. 
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TORVENYKEZÉS. 

Gyilkosság a perdita lakásán. 
(Saját tudósítónktól.) Hétfőn kezdődött 

a szegedi törvényszék februári esküdtszéki 
ciklusa. Az első napra igen érdekes büniigyet 
tűzött ki tárgyalásra .a bíróság. A mult év 
október huszonnegyedikén történt, hogy For-
ró Veron utcai leány lakásán Rózsi János . 
huszonegy éves csavargó szivenszurta Viola j 
Géza nevü kollégáját. Rózsi elzálogosította a j 
perdita ékszerét és innen indült ki a tragi- j 
kus befejezésii jelenet. Forró Veron korhol-
ta a barátját , aki imár ütésre emelte az ök-
lét, amikor a velük együtt levő Viola Géza 
közbelépett. Eltaszította a barát ját a per-
dita mellől. Erre Rózsi dühében Violára tá-
madt. Dulakodni kezdtek, közben Rózsi elő-
rántotta a bicskáját és azt teljes erővel a 
leány védelmezőjének a szivébe döfte. Né-
hány órai kinlódás után Viola belehalt a sé-
rülésébe. 

A gyilkos csavargó az eset óta vizsgá-
lati fogságban ü'lt a szegedi törvényszéken. 
Onnan kisérte le a tárgyalóterembe két bör-
tönőr. A bűnügy tárgyalása előtt érdekes je-
lenet történt. Pókay Eleik elnök közölte az 
esküdtekkel, hogy az ügy tárgyalása a szak-
biróság hatáskörébe tartozik és ezért elbo-
csátotta az eslküdtbirákat. E ioumaság elin-
tézése után a szakbiróság nyomban meg-
kezdte a bűnügy tárgyalását. A bíróság ha-
lált okozó súlyos testisértés bűntettében 
mondta ki bűnösnek Rózsi Jánost és két és 
fél évi börtönre ítélte. 

Ugy gondoljuk, hogy ebben az ügyben 
hiba történt a törvényszék részéről, amit 
meg kéli említenünk. Távol áll tőlünk a gon-
dolat, hogy az ítéletről beszéljünk. Itt az kel-
tett feltűnést, hogy amikor már az esküdtbi-
rák elfoglalták a helyüket, hogy bölcs belá-
tásuk szerint ítélkezzenek a büniigyben, ak-
kor értesitik őket, hogy tiszteit uraim, ez a 
dolog nem is önöket illeti, tessék csak szé-
pen haza menni. A törvény világosan meg-
mondja, hogy milyen esetben ítélkezik az 
esküdtbíróság és miikor a szakbiróság. A ha-
táskörük a törvényben meghatározott szi-
lárd alapon nyugszik, az esküdtbíróság in-
tézménye nem csak ugy találomra épült. A 
bűnügyeket minden esetben a vizsgálat befe-
jezése után tűzik ki tárgyalásra és a Rózsi 
ügy már a vizsgálat eredménye után is a 

U R A M A 
magyar tudom. 

színház 554a 

Kedden 

Irodalmi est. Ibsen est. 

f társadalom 
oszlopai. 

Dráma, irta IBSEN HENRIK. 

jgQ Előadások d. u. 6, este fél 8 és 9 órakor. 
Vasárnap d. u. 2 órától éjjel 11 óráig. 

„ V A S S " 
mozgófénykép 

színház 

Kedden 

Dán d r á m a . D á n színészek. 
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XWánjáj. 
Dráma három felvonásban. 

Játszák a kopenhágai dán királyi szin-
ház tagjai. 

A fősze repben fe l lép : 

Buemann-Psylander Edith 

Előadások d. u.6, estefél 8 és 9 órakor. 
Vasárnap d. u. 2 órától éjjel 11 óráig. "Jf 
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A P O L L Ó ) 
mozgófénykép 1 

szinházi 

Kedden 

Y i g y á z z 

a n ő r e ! I 
Occupe-toi d' Ámélie.) 

Feydeau vígjátéka nyomán 3 felv. 

Játszák a legelső párisi színházak KI 
kiváló tagja. 


