
S P O R T 
o A SzAK atlétkai szakosztálya vasár-

nap délután, tartotta alakuló ülését Somogyi 
Szilveszter dr. elnökletével. A SzAK Korzó-
kávéházbeli külön helyiségében a tagok tefc-
.les számban jelentek meg. Buday Gyula mű-
vezető beszámolt a február hó óta folyó tor-
naórákról, Örömmel tudomásul vette az osz-
tály, hpgy a meglehetős látogatottságnak ör-
vendő állami főgimnázium tornatermében a 
tornászok szorgalmasan, dolgoznak és meg 
van minden remény arra, hogy ezen sportág 
szintén kellő nívóra fog emelkedni a SzAK-
ban. Mivel több jóképességü tag rendszeresen 
foglalkozik birkózással elhatározta a szak-
osztály alkalmas szőnyeg beszerzését és a 
tréninget a művezető a tornaórákba beillesz-
ti. Atlétikai tréningnapok lettek minden hét 
hétfő, szerda és pénteki napja. Végül elfo-
gadta a szakosztály azon határozatot, hogy 
a nyárig több atlétikai versenyt, junius 21-én 
pedig országos versenyt rendez. 

o Húsvéti fotthall-mérkőzések. A SzAK 
és SzTK a barátságos spór tv iszony apollása 
éltetekében megállapodtak abban, hogy a hús-
véti ünnepek alkalmával közösen rendeznek 
mérkőzéseket. (Módiinkban van .már közölni, 
hogy a szenzáció erejével ható mérkőzések 
mind a három ünnepnapon a kiváló formá-
ban lévő ^3"-ck elten tartatnak és pedig oly-
kópen, hogy első nap a SzAK, azután a SzTK 
és harmadik nap a két. szegedi kllub komlbi-
nált csapata lesz a fővárosiak ellenfele. 

o Fővárosi eredmények. MTK 2 : 0 
arányú győzelmet aratott a WAC felett. Az 
első eziidei nemzetközi győzelmet csak nehe-
zen vivtia ki az MTK, mert u j játékosai még 
nincsenek eléggé összeszokva és mert. nejm 
játszhattak még az angol Oiven. — Könnyen 
érte el 8:0 arányú diadalát FTC a mindin-
kább gyöngülő NSC fölött. — MAC—TTC el-
len szerencsével 4:1 góllal végzett. A má-
sodik osztályban győztes maradt a KAOE a 
Fővárosi TK és a III. ker. a BAECbal szem-
ben. — Az MTK által rendezett jubiláris 
foruarünnepély fényes sikerrel zajlott le. Bu-
dapest bajnoka a Szegeden is megcsodált 
Gellért Imre lett. Második szintéin MTK 
Szalay révén, harmadik Pászthy BTC. 

o Birkozóverseny. A Szegedi Munkás-
bestedző Egyesület jól sikeriiltí birkózóver-
senyt reqidezett a M ^ k á s Otthon helyiségei-
heá. Szép j f e v kövp té^ méltö példáj L mutat 
sporttevékenységével a derék MTE a szego-
di munkásságnak, amikor bemutatja, hogy 
különb ^.zórakocaást talál a .munkás a festet-
lelket feliüditő birkózásban vagy .más általluk 
űzött sportban, mint a korcsmákban és egyéb 
lebujokban. Ámbár a látogatottság elég nagy 
volt, mégis sajnáljuk, hogy a MTE nem érte-

tette a sajtót a versenyről, mert- komoly 
munkájukat mindig hajlandók vagyunk 
pártfogásunkba venni. A versenyt a jury el-
nöke, Ormós Béla, a SzAK kiváló birkózója, 
szakszerű és példás renddel rendezte. Rész-
letes eredxaáDy » következő: J. körmérkőzés: 
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Egri győz Orosz elten, Györkéi—Hirschl, Iko-
nity—Rozijar, Nagy—Török II., Szabó-
Mészáros és Ori—Török I. elten. Palágyi erő-
vesztő. 11. körmérkőzés: Török II.—Rozijar, 
Hiirschl^—Orosz, Törők L—Meszáros, Győr-
kei—Egri, Palágyi—Konity, Nagy—Szabó és 
Ori (álnév) —, Hirschl ellen. III. körmérkő-
zés: Török L—Török II., Palágyi—Györkéi, 
és Ori—'Nagy elten. A döntőben: Palágyi.— 
Török I. és Ori—Palágyi ellen. Miivel Ori 
(álnév) versenyen kiviil indult, első Palágyi 
Tamás, második Török Ernő, harmadik 
Györkéi Lajos lett. 

KÖZGAZDASAG 
A Szeged-csongrádi takarék-

pénztár közgyűlése. 
(Saját tudósítónktól.) Vasárnap, 23-án 

délelőtt 10 órakor Széchenyi-téri székházá-
nak emeleti termében, részvényeseinek élénk 
érdeklődése mellett a Szeged-Csongrádi Ta-
karékpénztár 68-ik évi rendes közgyűlését, a 
melynek lefolyásáról, a következőképen érte-
sülünk: 

Gól Kálmán, alelnök meleg szavakkal üd-
vözölte a részvényeseket és megnyitotta az 
ülést, fölkérte a jegyzőkönyv vezetésére 
Gróf Árpád dr. 'intézeti ügyészt, hitelesíté-
sére pedig Czukor Ignác dr. és Kovács Já-
nos részvényeseket. Ezután Koós Elemér in-
tézeti vezérigazgató olvasta föl az igazgató-
ság és a felügyelő-bizottság jelentését, va-
lamint a mult évi zárószámadásokat, melye-
ket a közgyűlés helyeslőleg tudomásul vett 
és ugy az igazgatóság, mint a felügyelő-bi-
zottság részére a szokásos fölmentéit meg-
adta. 

A közgyűlés, által elfogadott haszonföl-
osztási terv szerint az 1912-ik üzletévi 
754.974 korona 54 fillér tiszta haszonból az 
alapszabályszerü járulékok, a tarfalékalapok 
és a nyugdíjalap bőséges dotációja és a na-
gyobb összegű jótékony és kulturális célo-
kat szolgáló adományok mellett az intézet 
480.000 koronát fordít a mult évi osztalékok-
ra, mely részvényenként 240 koronát tesz ki 
és folyó hó 24-től kezdve Szegeden az intézet 
pénztáránál, Budapesten a Magyar Általá-
nos Hitéibanktól, valamint az utóbbi intézet 
vidéki fiókjainál kerül kifizetésre. Az intézet 
tartalékalapjai, még pedig a1 rendes tarta-
lékalap 2,730.000 koronára, a külön tarta-
lékalap 240.000 koronára, mig a nyugdíjalap 
456.910 korona 59 fillérre fognak az elfoga-
dott haszonfölosztási terv szerint emelked-
ni, ugy, hogy az intézet saját alapjai ezzel 
közel 6 és fél mil'Mó koronára rúgnak. 

Az igazgatóság előterjesztett javaslata 
alapján az intézet elhunyt érdemes elnöke, 
raggaimbi Fluck Ferencnek, aki 52 évig mű-
ködött az intézet kötetékében és 12 évig volt 
a trásaiság elnöke, mely hosszú Időn keresz-
tül mindenkor igaz szeretettel, önzetlen buz-
galommal tevékenykedett az intézet érdeké-
ben és a mult év folyamán, szintén, elhunyt 
választmányi tagja, Schütz János érdemeit 
jegyzőkönyvében megörökíteni határozta. 

Majd a megüresedett elnöki tisztség be-
töltése következett, amelyre Gál Kálmán, az 
intézet eddigi tevékenységű alelnöke, ennek 
helyére alelnökké Ró$a Izsó dr. igazgatósági 
tag és a megüresedett igazgatósági tagsági 
állásra Kovács József dr; felügyelő-bizottsági 
t ag választattak meg egyhangúlag, közfelki-
áltással. Áz újonnan megválasztott elnök, 
Gál Kálmán q többi megválasztottak nevében 
iis la bizalomért meleg szavakban .mondott 
köszönetet. A felügyelő-bizottság megbízatá-
sa ezen közgyűléssel lejárt s igy annak meg-
választása képezte a napirend további pontját 
s ezen bizottságba megválasztották: Gál Já-
nos, Csányi Sándor, Lázár György dr. és 
Tóth Páll dr. eddigi tagokat és uj tagul Kiss 
Arnold részvényest. Szavazatot nyertek még 
Pálffy János dr., Becsey Károly dt., Csikós 
Nagy József, Fluck Dezső, Horváth Cajos és 
Kiss Gyula részvényesek. A választások be-
fejezése után a közgyűlés a vezetőség élte-
tése mellett véget ért-. 

1913. február 25. 

A budapesti gabonatőzsde. 
A határ időpiaccn semmi üzlet sincs 

mostanában. Ma sem volt. Hogy a1 jegyzé-
sek néhány fillérrel mégis csökkenték a dél-
előtt folyamán, annak az az oka, hölgy a ku-
lisz, amely a vidék tartózkodása folytán miost 
úgyszólván egyeldül vesz részt a .jforgalöm-
han", — újból eladásokkal próbálkozott! A 
kisebb kontremin-müiveletek kölesére pedig 
leginkább a malmok üzemnadnkciójának a 
valószínűsége, az enyhébb időjárás, továbbá 
az késztette, hogy .ma ismét valamivel ked-
vezőbben vélekedtek a nemzetközi helyzetről. 
Éppen azért a zabból is több tétéi került le-
bonyolításra a kulisz részéről. Déliben a kö-
vetkezők az árfolyamok: 

Buza áprilisra 11.57—1158, októberre 
12.14—12.15. Rozs áprilisra 9.85—9.86, októ-
berre 9.64—9.65. Tengeri májusra 7.69—7.70, 
j.u.liusra 7.92 -7.93. Zab áprilisra 10.22—10.23, 
•októberre 8.87—8.88. A készánivásároni 5 fil-
lérrel lanyhább iránynál 10—15.000 métermá-
zsa volt a buzaforgalom. 

'A budapesti értéktőzsde. 
A tegnapi bécsi sajtóban igen. kedvező 

közlemények láttak napvilágot, amelyek — 
szinte egyhangúan — azt a reményt kelttet-
ték, hogy a háború befejezése már igen kö-
zelfekvő dolog. Hozzájárult még KokowceV, 
az orosz miniszterellnök békés nyilatkozata 
.is az optimista hangulathoz, ami már meg-
nyitáskor is nagy árjavulást hozott. A hely-
beli spekuláció vásárlásiba, bocsátkozott., s 
bécsi piacról is vásárló megbízás érkezett,, 
mire az ármirvó tetemesen emelkedett'. A nem-
zetközi 4—5, a helyi piacon 3—4 koronára in-
gott az árjavulás. A készárupiacon az Álta-
lános kőszén, a Nasici-tannin, és Kereskeidiel-
m.i Bank részvény 10—15 koronával emelke-
dett. A járadókpiac is szilárdult. A zárlat 
barátságos, de igen csöndes volt. 

Kötöttek: Magyar hitelrészvéiny 814— 
815.50. Osztrák hitel,részvény 621.50—623. Jel-
zálogbank 428.50—430.50. LeszámitolÓbatk 
514—516.50. Ker. bank 3592—3599. Magyar 
bank 561.50—565. Városi vasút 370—370.25. 
Közúti 668.50—,671. RimamiuTányi 705—707.50 
Által, szón 1050—1053. Salgó 763—765. Ma-
gyar vili. 498. Tannin 778—785. 

A bécsi börze. 
Kötöttek: Osztrák hitel 622. Magyar hi-

tel 815. Anglóbank 339. Bankverein 509.50. 
Unióbank 589. Landesbank 510. Osztrák .Ma-
gyar államvasút 703. Déli vasút 113.25. El'ba-
völgyi 322.50. Rimamurányi vasmű 705.50. 
Alpesi 1030. Török sorsjegy 224.50. Márka 
készpénzért 118.13. Skoda 823. 

Felelős szerkesztő : Pásztor József. 
Kiadótulajdonos : Várnay L. 

Délmagyarország 
előfizetési ára Szegeden: 

egy évre . . . 24.— Kor. 
félévre . . . 12.— „ 
negyedévre . . 6.— „ 
egy hónapra . 2.— „ 

Vidéken: 
egy évre . . . 28.— kor. 
félévre . . . 14.— „ • 

negyedévre . . 7.— * 
egy hónapra . 2.40 r 


