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ga is mondja, hogy Baikacsi ós Ludwig -nevű 
játékosait fékezhetetleni temperamentumuk 
miatt, n,em állítja többet csapatába és mégis 
megteszi. Ezer és ezer néző elfordul az ilyen 
futb'álljátéktól és hiába dolgozik hihetetlen 
lelkesedéssel csapatának ilyen tagjai minden 
jgyokvését lerontják. .Solha a közönség szim-
pátiáját, támogatását meg nem nyerheti. Lát-
tuk ezt legjobban vasárnap. Saját pályáján a 
közönség minden szeretetével a SzAK-ot el-
halmozta. A csapat irtja a városba valóságos 
diadalul volt. Végig az egész uton az éljenzé-
seknek és ünneplésnek se vége, se hossza nem 
(akart lenni. És bigyje el az SzTK vezetősége, 
hogy ezuttail nem a. játékáért ünnepelték a 
SzAK-o.t, hanem mártiromságáért, mert hisz 
játékot az SzTK ellen nem volt módjában be-
mutatni. A közönség még este is buzdítások-
kal jött a SzAK tanyájára. Ennek a vasárna-
pi játéknak és az előzményeknek hatása alatt 
elhatározta a SzAK vezetősége, hogy minden 
érintkezést az SzTK-val megszakít, mérkőzést 
vele nem, játszik és gondolkozni fog azon ts, 
hogy a kötelező őszi és tavaszi bajnoki mecs-
cseket. le ne mondja. Idáig vezet az út ja a 
helytelen Íklníbvezetésnék. Fődig vau az SzTK-
nak néhány kiváló játékosa, akik mellett más-
kép fejlődhetik egy .csapat. Pl. Csáky és Ber-
ke élsőrendüek, különösen Berke, ki vasár-
nap úri módon., fairen játszott és csak az saj-
nálatos, hogy csapatkapitány létére nem aka-
dályozta meg társai brutalitásait. 

A mérkőzés lefolyása egyébként a követ-
kező: Hat óra után tiz perccel vette kezdetét 
a meccs. A Szakié a kezdés joga és azonnal 
veszélyes támadást intéz a SzTK kapuja ellen. 
-Még nem folyik egy percig a játék .és Baka-
csi máir is brutálisan leteríti Biunioi. Ugyan-
ezen sors éri nemsokára Maj'kót is. Ez a hairc-
piodar sziemmelláthatólag megfélemlíti a 
SzAK csatársorát és noha állandóan tárnáid-
nak, a tizenihátoson tul nem igen jutnak. Né-
ha a kékfebérek .is offenzívába kerülnek a hát-
védek által hosszan élőreadott labdákkal, de 
komolyan nem veszélyeztetnek. Egy alkalom-
mal György könnyű labdát véd, a kis Vér 
rászalad éís kezével kiüti a labdát és tetejébe 
az egyik kékfehér, — hogy melyik volt, nem 
tudjuk, — fejbe .rúgja Györgyöt, Ilyen tem-
póban folyik .a játék. A félidő közepe után 
.a SzAK .is kezdi Viszonozni a"sof durvasá-
got. .Ekkor az SzTK támad többet. A 40 perc-
ben .szabadrúgásból JMiajkó ártatlan handser, 
vét a büntető területen. Á megítélt tizen-
egyest Berke védhetetlen góllá értékesiti. Er-
re megélénkül a játék. A SzAK nagy erővel 
helefpjksziik 'a küzdeilemlbe. Veszélyes .ostrom 
alatt tartja a kékfebérek kapuját és az utol-
só percben majdnem gólt rug. A Fürst ai-
tal remekül továbbított szabadrúgást azon-
ban Csáky szépen fogja. Helycsere után a 
SzAK mesés játélkot produkál. Mint a villám 
megy a csatársor az ellenfél kapujára. Na,gy-
'sze.nü passzok láthatók, éles lövések süvítenek 
és eme szép játéknak csakhamar eredménye 
is vlan. Egy kapura <iráziy.itott lövést kézzel 
üli le az egyik kéfcfehér, melyért tizenegyes 
jár. Fürst menthetetlenül bevágja a kapuba. 
Meg van tehát a, kiegyenlítés! A SzAK for-
szírozza a tempót és valóban csak most mu-
tatja ki foga fehérét. Remekül játszik és már 
a 10 percben lövi Sörös a második gólt, szép 
összjáték Ibefejezéseképen. Sajnos, a kékfebé-
rek ihalifsora ismét durvul, ami a játék nívó-
ját, rontja. Ludwigot csúnya fontjáért kiállít-
ja a, biró, de ez nem használ, mert ia követ-
kező pillanatban már Nagy fojtogatja WeiszT. 
A durvaságak követik egymást. A nagyerejü 
Szűcs megtorlamdó a társait ért bántalmazá-
sokat, viszonozza a kékfehérek unfair játé-
kút, Nem is csoda, ha a játék hevében igy ose-
teksaik. A biró őt is kiállitja, inire 'a játék 
cfak bumlizá&sá válik és a beállott, teljes sö-
tétségben, amikor a SzAK-nak a meccsből 
már igazán elég volt, sikerült az SxTK-nak 
a kiegyenlítő ,gólt benyomnia. Az utolsó perc-

Hapa naigyszerüen kiszökik, de biztos 
®ól)n,ak látszó labdája a kapufáról pattant 

vissza, mire tiz .perccel hamarébb vége van a 
csúf játéknak. 

o Magyar vívók fényes győzelme. A 
gcitidi nemzetközi vivóverseny második nap-
ján a magyar vívók szintén nagyszerűen 
szerepeltek, .amennyiben az egyéni verseny 
győztese Mészáros Ervin (MAC) lett, Werk-
ner Lajos (NVC) előtt. Remélhetőleg ezek 
után az osztendei ex.pedició is hasonló siker-
rel fog járni. 

o A Szegedi Tornaegyesület közgyűlése 
Vasárnap délelőtt 11 órakor tartotta a sze-
gedi Torniaegyesület rendkívüli közgyűlését 
Meák Gyula elnöklete alatt. A közgyűlésen 
jelen volt a Magyarországi Testedző Egye-
sületek Szövetségének kiküldötte, Maleczky 
Román főtitkár is, aki a legnagyobb meg-
nyugvással vette tudomásul, hogy az egye-
sület a lelhető legszebb egyetértésben műkö-
dik és most igen nagy .arányú működése ki-
fejtését vette föl programjába. Maleczky 
tárgyalásokat folytatott az egyesület vezető-
ségével, valamint a kulurtanácsnok'kal is az 
iránt, 'hogy .az 1914-ben tartandó országos 
szövetségi tornaünepélyt Szegeden rendez-
zék. Erre a célra azonban az egyesületnek 
feltétlenül szüksége van egy modern sport-
terű let re, amelynek a megszerzése iránt a 
közgyűlés intézkedett is és kimondotta, hogy 
a dohánygyár mellett elterülő mintegy 8 hold 
kiterjedésű területet, biztosítsa a választ-
mány az egyesület részére. A közigyülé's első 
tárgysorozatául az elnökválasztás szerepelt, 
amidőn a lemondott Lövész Antalt egyhangú 
lelkesedéssel ismét megválasztották és feltét-
len bizalmáról biztosították a szép számmal 
megjelent tagok. A küldöttség által meghí-
vott Lövész Antal megköszönte a kitüntető 
bizalmat és biztosította a tagokat, hogy min-
den erejével oda fog hatni, Ihogv az egyesü-
let nagy reményei mielőbb teljesüljenek. A 
tisztikart egyelőre nem egészítette ki a köz-
gyűlés, hanem ezt a szabadtéri pálya meg-
szerzése utáni időre hagyta. Faragó Sándor 
dr. titkár előterjesztésére Maleczky Román 
szövetségi főtitkárt az egyesület érdekében 
kifejtett hathatós tevékenységei elismerésein 
örökös tiszteletbeli főtitkárrá, mig a Szeged-
ről távozó Bérczy Ede főreáliskolai tanárt, 
az egyesüllet volt gazdáját, tiszteletbeli gaz-
dává választotta meg. Az alapszabály mó-
dosításának elfogadása után az elnök a köz-
gyűlést bezárta. 

o A SzTK úszóinak győzelme Aradon. 
A vasárnapi aradi úszóversenyen .mutatkoz-
tak be először az SzTK fiatál úszói és mind-
járt első szereplésük alkalmával előre nem 
várt fölényes győzelmet arattak. A 200 mé-
teres Maros-bajnokság első helyezettje Ta-
kács Elemér lett, aki 25 versenyzőt előzött 
meg .mintegy 30 méterrel, köztük Janku 
Nándort (TAC), a fővárosi bajnokot, Wein-
bergert, a „Poseidon" volt kiváló úszóját, va-
lamint Saary-1, Zombor város bajnok úszó-
ját. Kaszta Jenő az SzTK kiváló sprinterje, 
a 200 és 300 méteres sprint versenyekben fö-
lényesen verte a népes mezőnyöket, melyek-
ben 12—14 uszó indult, köztük több fővárosi 
liszó is. Mindkét számát mintegy 10 méter 
előnnyel nyerte meg. Végül kiemeljük az 
SzTK fiatal hölgyuszóját, Takács Lilly-t, ki 
a 200 méteres országos hölgyversenyt im-
ponáló stílusban és fölénnyel nyerte. A nagy-
számban megjelent úszók és .a .mintegy 3000 
főnyi intelligens aradi sportközönség lelkesen 
ünnepelte a Szegedi Testgyakorlók Köre 
győztes uszógárdáját. 
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izzókörtével darabja 3 korona. 

Fonyó Soma világítási üzletében, Kölcsey-
utca 4. Wagner-dalota. 

TÖRVÉNYKEZÉS. 

§ Férjgyílkossággal gyanúsított asszony 
A szegedi ügyészséget vasárnap táviratban 
értesítette a gádorosi csendőrség, hogy Szen-
tes és Orosháza között szombaton este a 
vonat hálálná gázolt egy gárdorosi gazdál-
kodót. A csendőrségnek az a gyanúja, hogy 
a felesége lökte a vonat elébe, mert rossz vi-
szonyban élték és az eset előtt együtt jártak 
a vasúti töltésen. Az ügyészség elrendelte a 
nyomozást. 

§ Százezer korona hamis váltó. A 
bécsi biróság előtt nemrégiben tárgyalták 
D'Elvert Lajos lovagnak, a volt szombathe-
lyi bankfőnöknek bécsi szélhámosságait, a 
tárgyalást aoznban mégszakitofták. Most ér-
dekes fordulat állott be az ügyben. D'Elvertet 
hazaihozzák Szombathelyre. A volt bankfő-
nök bécsi csalásait szombathelyi bankfőnök 
korából származott váltóhamisítások előzték 
meg, amelyekért a .magyar biróság D'Eivert 
lovag kiadatását kérte. Azóta a -följelentések 
fölszaporodtak és közel százezer koronára 
rug az az összeg, amellyel D'Elvert Lajos 
lovag vasmegyei bankokat és kereskedőket 
hamis váltókkal megkárosított. D'Eivert La-
jos kiadatását érdekes konfliktus előzte .meg 
az osztrák és magvar bíróságok, majd a két 
állam igazságügyi kormánya között. Leg-
utóbb a magyar igazságügyi kormány átirt 
az osztrák igazságügyminiszterhez, hogv ugy 
a .magyar, mint az osztrák jog szerint D'El-
vert iovag. -aki magvar állampolgár, magyar 
földön elkövetett bűncselekményeiért a ma-
gyar hatóságoknak kiadandó. Az osztrák 
igazságügyminiszter a megnyilatkozott erős 
osztrák befolyások ellenére eleget tett a ma-
gyar kormány fölhívásának és D'Elvert lo-
vagot, akinek előlkelő rokonsága révén az 
udvarnál is összeköttetései vannak, kiadta. 
A vá'ltóhamisitó bankfőnököt ma szállították 
cl Bécsből, ahonnan kedden érkezik meg 
Szombatihelvre, hol természetesen az ügyész-
ség fogházában fogink elhelyezni, D'Eivert 
lovag annak idején Szombathelyen előkelő 
társadalmi szerepet játszott, szalonjában a 
legelőkelőbb társaságok találkoztak. Persze, 
senki sem tudta, hogv hamis váltókból telik 
erre a fényűző költekezésre. 
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