
1913. április 19. DÉLMAGYARORSZÁG 1! 

KÖZIGAZGATAS 
(—) Árlejtés a városi munkákra. A 

város árlejtést tartott az idei aszfaltozási és 
csatornázási munkálatokra, valamint a Kór-
ház-utca egy részének kikövezésére. Az asz-
faltozásra uj árlejtést hirdetnek, mert a most 
beérkezett ajánlatok nem megfelelőek, ugyan 
is jóval túllépik a költségelőirányzatot. A 
csatornázási munkálatokat Kiss Imre kapta 
meg, a Kórház-utca kövezését pedig Kornis 
Károlyra bizták. ö k tették ugyanis a legol-
csóbb ajánlatot. 

S P O R T . 

o Az újszeged! sporttelep felavatása. 
Nagyban folynak az előkészületek a SzAK 
ujszegedi sporttelepének (felavatási ünnepé-
lyére. A díszes tribünön rövidesen megtör-
ténnek az utolsó simítások is, ugy, 'hogy 
most már csak a tribün alatti öltözők és 
egyéb helyiségek ' berendezkedése marad 
hátra. A meghívók ma mennek széjjel. Amint 
értesülünk, a SzAK alapitól és volt tagjai kö-
zül számosan, akik Szegedről elköltöztek, 
direkt az ünnepélyre jönnek el. A bankett a 
Kass-vigadó Lloyd-termeiben lesz, melyen 
nemcsak klubtagok, hanem a nagyközönség-
ből is számosan fognak megjelenni, ami az 
aláírásokból már is kitűnik. (Egy teríték ára 
italok nélkül 4 korona.) Ugy az atléták, mint 
a tornászok, valamint a labdarugók szorgal-
masan készülnek az ünnepélyre. Az előjelek 
után itélve, Szeged társadalmának hatalmas 
részvételével zajlik majd le a SzAK május 
1-én tartandó avatási ünnepélye, amely az 
agilis sportegyesület életében korszakalkotó 
fordulópontot fog képezni. 

o Magyar-osztrák válogatott mérkőzés. 
Április 27-ön Bécsben találkoznak a monar-
chia ikét országának legjobb csapatai egy-
mással. Találkozásuk mindenkor .az .országok 
legnagyobb sporteseményét képezi, amennyi-
l>en egyetlen más verseny nem képes akkora 
érdeklődésit kelteni, a tömegek oly aa.gy tá-
borát megmozgatni, amint ez tavasszal Bécs-
ben és ősszel Budapesten történik. És ez az 
óriási érdeklődés évről-évre .nő. Tiz éven ke-
resztül mindig egyformának bizonyultak a 
reprezentativek, ia magyarok Budapesten, az 
osztrákok Bécsben .győztek. Végre a műit év-
ben sikerült a vezetést magunkhoz ragad-
nunk. Kétezer súlyos vereséget mértünk 
szomszédainikra. Stockholmban 3:0 ós Buda-
pesten 4:0 arányban, legyőztük őket. Most 
előnyben vannak velünk szemben, mert ott-
hon vannak. A bécsieknek ma,gyár ,csapatok-
kal való ez idei találkozása sem biztat sok 
jóval, de mindamellett remélni fogjuk a, ma-
gyar fiuk győzelmét,, ha a szövetség félre-
téve minden klubérdeket, igazán a legjobba-
kat küldi a rendkívül erősnek Ígérkező küz-
delembe. Jövő bét első napjaiban, publikálni 
fogják a válogatottak listáját, 'amikor tiszta 
képet fogunk nyerni az eshetőségekről. 

o Megy-e a SzAK Bajára? Mára hir-
telen ugy változott a helyzet, ihogy Bajának 
levélbeli értesítése folytán bizonytalanná vált 
a SzAK első csapatának Ba já ra való utazása, 
legkésőbb holnap reggelig el fog dőlni az 
ügy és amennyiben Baja lemondja a bajnoki 
mérkőzést, ugy a SzAK valamelyik fővárosi 
csapattal játszik Szegeden. Az erre irányuló 
tárgyalások már is megindultak. Amint 
halijuk, a SzAK a bajai,akat alapos leckézte-
tósben részesítette. .Ezen kisebb ©gyesületek 
állandóan kellemetlenségeket szereznek a ke-
rület számottevőbb klubjainak, amennyiben 
esapatjaikait rendszerint niem merik kiállita-

és ©nmek dacára a mérkőzést csak oly ké-
sőn mondják le, bogy más ellenfélről már 
egyáltalán nem, vagy csak igen nehezen le-
het gondoskodni. A SzAK a legközelebbi ke-
rületi ülésen indítvánnyal fog előállani, a 
mely ,eZlen ,az anomálián hivatva lesz segí-
teni. 

o Angol professzionista csapat Temes-
várott. A Temesvári Atlétikai Club tárgyaláso-
kat kezdett az FTC-hal, hogy a pünkösdi hét 
egyik napjára az általa szerződtetett angol 
professzionista csapatok — Blaokburn Ro-
vers és Sunderland — egyikét neET átengedje. 
Ha a vendégszereplés létrejön, ez lesz a ne-
gyedik angol csapat, amely a vidéken ját-
szik. (Bishap Auekiland, Oxford City, Nort-
ibern University), de az első professzionista, 
tehát olyan legénység, amely az első Iklasz-
szist képviseli. Itt ©mílátjük meg, hogy romá-
niai labdarugó csapat is fog Temesvárótt ját-
szani, még pedig a .Bukaresti Eootball Club, 
mely április 27-ón vendégszerepel. Románia 
footbalija még nem nagyon fejlett, mert ott 
— francia mintára — inkább a írngbyit űzik, 
de ez a klub, mely csapatát Temesvárra kül-
di, a romániai football legjavát képviseli. 
Tagjai ugyanis jelentékeny részben a román 
királyság területén élő angolokból és ame-
rikaiakból kerülnék ki, s a játékosok nagy obb 
része szintén angol. A mérkőzés véletlenül 
jött . létre. A bukaresti klub egyik vezetője 
üzleti ügyben Temesváratt járt s végignézett 
egy meccset. 'Megismerkedett a Temesvári 
AC intézőivel, akik kapva az alkalmon és 
felkérték a mérkőzés .lekötésének intézésére. 
A TAC a nyár folyamán revánsot ad a Bu-
karestbe bizonyára sokan fogják elkísérni a 
magyar csapatot. 

o Lóverseny Nagykikindán. A Torontál-
megyei Agarász- és Lovasegylet ezévi lóver-
senyei április ,26-án, szombaton és ,27-én, va-
sárnap lesznek Naigykikindán, .az egylet pá-
lyáján. Az első napon öt, a második napon 
liat fu tam kerül eldöntésre. A versenyekben 
nrlovasck lovagolnak; a dí jakat a földmive-
,lésügyi miniszterirum, az Urlovasok szövet-
kezete, gróf Csekonics Endre, iNagykikimda 
város, a Torcntálimegyei Gazdasági Egyesü-
let, a 12. huszárezred és a rendező egylet ad-
ják. A v,ersenyi,ntéizősóg tagjai: gróf Cseko-
nics Sándor, Diellimanics Lajos, Jankó Ágos-
ton, Daniiéi Eerenc, i f jabb Bobor Gyula és 
Draxler Bruno, a hadsereg részéről Stróbl 
Rudolf ezredes, Patzak Ferenc őrnagy, Gre-
gurich Antal százados; a meeting t i tkára 
Wiiszkidénszky Géza százados. 

NEMENYINE 
F O G MÜVESTERME 

Kárász-utca 6a. sz. 
alatt létezik. Készit mindenféle 
f o g munkákat kaucsukban és 
aranyban. Vidékiek 24 óra alatt 
lesznek kielégítve. - Bármilyen 
javitás hat óra alatt elkészül. 522 
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Szépségápo lás ! ! 
S S l 

hygienikus modern kozmetikai intézetében. 

Szépséghibák eltávolítása: szeplő, májfol-
pattanás, bőratka (mitteser) stb. Zsírosarcbőrt, 
kezelése, s a legelhanyagoltabb arc rendbe-
hozása. Villanyvibrációs es kézzel való arc-
massage párisi mód szerint. Hajfestés. Bérlet-
rendszerü arcápolás. Dr. Jutassy József, 
Magyarország legelső kozmetikai szakorvosá-
nak szépségápoló és szépséghibákat eltüntető 
ártalmatlannak bizonyult szereinek elárusi-
sltása, u. m.: bőrápoló, bőrgyógyitó, és haj-
gyógyitó, szőrvesztő készletek. Arckrémek, 
arcpor, szappanok, kézfinoiflitó, hajfesték, 

hajszesz stb. 

F E K E T E S A S - U T C A 20/a. szám alatt. 
(Wagner-palota.) Telelefon 12—50, 

Üzlef-áthely ezés! 
A n. é. közönség b. tudomására 

hozom, hogy különlegességi és 

közönséges dohánytőzsdémet m á -

jus 1-én az Iskola-utcából a Ká 
rász-utcába, Wagner-palotába 
(Korzó-kávéház mellé) helye-
z e m át. Kérem a t. közönség 

további szives pártfogását , — 
teljes tisztelettel 

Mihályffy László, Kecske-tözsdés 

A „DÉLMAGYARORSZÁG" TELEFONSZÁMAI 
NAPPALI SZERKESZTŐSÉG 305 
ÉJJELI SZERKESZTŐSÉG 10—83. 
KIADÓHIVATAL 305. 
KIADÓTULAJDONOS 8 | . 

T Ö R V É N Y K E Z É S . 
§ A plébános ur inkognitóban. Szaba-

dos József a „Csongrádi Újság" felelős szer-
kesztője került ma a szegedi esküdtbíróság 
elé, sajtó utján elkövetett rágalmazással vá-
dolva. Szabados egy cikket közölt lapjában, 
mely a községi rendőr-biztos választással 
foglalkozott. Az állásra Bogdán József volt 
csongrádi csendőrőrmester is pályázott és 
ezzel kapcsolatban azt irta róla a „Csongrádi 
Újság", hogy több inkorrekt dolgot követett 
el. Bogdán emiatt sajtópört indított a lap 
szerkesztője eílen, aki a vizsgálat során vál-
lalta a cikkért a felelősséget. Á mai tárgya-
láson azonban bejelentette vádlott, bogy a 
cikket nem ő, hanem Hegyi Antal volt plé-
bános, jelenleg 'községi biró irta. Hegyi1 kéz-
iratát a tárgyaláson Szabados fel ís mutatta, 
mire Bogdán a Szabados ellen emelt vádat 
visszavonta, viszont az inkognitóban tartóz-
kodó plébános-cikkiró ellen emelt vádat. 

§ Seki se felelős ! Négy évi szakadatlan 
munka után az elmúlt év szeptember tizen-
ötödikén átadták a közhasználatnak Sza-
badka város székházát. Ezalatt a négy évi 
építkezés alatt a. ©ok apró-cseprő baleseten 
kivül egy halálos végű szerencsétlenség is 
történt. Albert Antal szabadkai épitőnapszá-
mos, midőn, a második emeleten a kövek be-
illesztésénél segédkezett, elveszítette egyensú-
lyát ós az -alacsony padlódeszikából álló 'kor-
láton átbukott és a földszintire zuhant. A sze-
rencsétlen embernek megrepedt a mája és 
belső elv-érzés következtében néhány perc 
múlva meghalt. A szabadkai királyi ügyész-
ség gondatlanságból okozatit emberöléssel vá-
dolta meg Maczkonics Tituszt, volt városi 
főmérnököt, akii a vállalat müvezetőmérnök© 
volt, Nagy Eerenc építkezési vállalkozóit, tár-
sait Kladek Lukácsot, aki a városházát épí-
tette és Sohust Jakab morva építőmestert, aki 
az építkezés főpallérja volt. Az elmlult év 
március hónapjában tárgyalta a szabadkai 
törvényszék ezt az ügyet., ós mind a négy 
vádlottat fölmentette. Az ügyészség felebbe-
zése folytán a szegedi ítélőtábla elé került az 
ügy. A tábla az első bi róság ítéletét föloldotta 
és a törvényszéket u j tárgyalásra ,utasította. 
Tegnap tárgyalta ú j ra ezt az ügyet a szar 
badkai törvényszék, de már csak Maczkovlcs 
és Schust állottak a vádlottak pdján, mert 
Kladek és Nagy ellen .néhány héttel' ezelőtt 
a vádtanács megszüntette az eljárást. A tör-
vényszék ismét fölmentette a vádlottakat. Az 
ügyész felebbezést jelen,tett be. 


