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KÖZOKTATÁS. 
(o) A tanfelügyelő memoranduma. A 

belterületi elemi iskolák államosítását már 
több izben megsürgette a város, de mindez-
ideig eredménytelenül. Most Jánossy Gyula 
szegedi királyi tanfelügyelő memorandumot 
fog fölterjeszteni a közoktatási miniszterhez 
az iskolák államosítása érdekében. A tanfel-
ügyelő szintén arra az álláspontra helyez-
kedik a fölterjesztésében, hogy a városra igen 
nagy teherként nehezedik a községi iskolák 
föntartása s mert a város a terhek fokozását 
tovább már nem birja, ezt károsan érzik ma-
guk az iskolák is. A tanfelügyelő szerint a 
belvárosi elemi leányiskolának saját épületé-
ben való elhelyezéséről föltétlenül gondos-
kodni kell, mert alkalmatlan bérhelyiségben 
tovább nem maradhat. Föl kell építeni to-
vábbá az ujszegedi és kolozsvári-téri iskolát 
is. Végül kifejti a tanfelügyelő a memoran-
dumában, bogy nemzeti szempontból is 
mennyire kivánatos a kormány jóakaró tá-
mogatása, az elemi iskolák állami kezelés-
be való vétele. A memorandum másolatát a 
tanfelügyelő be fogja mutatni a közigazgatá-
si bizottságnak is, amelynek az ülését a pol-
gármester betegsége miatt szeptember végé-
re halasztották el. 

(o) A városi felsőkereskedelmi iskolába 
a beírás 'befejeződött, mely következő ered-
ménnyel jár t : az alsó párhuzamos fiúosztá-
lyokba beiratkozott 73 tanuló — osztályon-
kint fölvehető 40 tanuló, — középső fiúosz-
tályba beiratkozott 88 anuló, felső osztály-
ba. mely csak jövő évben lesz teljes 29 tanuló, 
leányiskola alsó osztályába 42 tanuló, kö-
zépső osztályába 30 tanuló, Összesen 262 ta-
nuló, emelkedés a mult tanévhez képest 112 
tanuló. A tanitás szeptember 10-ikén megkez-
dődött és azóta akadály nélkül folyik. Min-
den ezzel ellenkező hír, mely a lapoknak be-
küldetett, céltudatos koholmány. Az igazga-
tóság. 
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CSILLÁROK 
legnagyobb választékban,' gyári árakon 
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Kárász-utca 6a. sz. 
alatt létezik. Készít mindenféle 
fogmunkákat kaucsukban és 
aranyban. Vidékiek 24 óra alatt 
lesznek kielégítve. - Bármilyen 
javítás hat óra alatt elkészül. 522 I 

SzAK—Ferencvárosi AK 4-,l. 
(Saját tudósítónktól.) Előkelő, lelkes kö-

zönség jelenlétében, vívta k i a SzAK fenti 
imponáló .győzelmét. A népszerű vörös-feke-
téiket, akik ez alkalommal játszottak először 
complett bajnoki összeállításban, határ talan 
szimpátiával, szeretettel fogadták nagyszámú 
híveik ós a pályára vialó lépésük -alkaiimá-
ival perceikig itümte^ett mieiHeittülk! aíz leglésiz 
nagyszámú közönség. —• örömmel állapít juk 
ezt meg főleg most, miikor azt látjuk, hogy a 
vidéki egyesületek legtlöiblbjle idegen, főváro-
si játékosokkal tömi tele csapatát, lamit a 
SzAK soha nem tett és nem IÍS fog tenni és 
ez a magyarázata1 szerintünk, hogy ia közön-
ség annyira kegyedbe fogadta a szegedi szak-
listákat. 

Áttérve ia játékra .megállapítjuk, Ihogy 
mindkét csapat .magas nívójú, szép fa i r já-
tékot produkált és a johhtech nilká j u SzAK 
ikerült ki győztesként, bá r a budapestiek nem 
egyszer használták ki elleniük hatalmas fizi-
kumukat. — A SzlAK jelenlegi Összeállitását 
igen .szerencsésnek ta r t juk és bizalommal né-
zünk a bajnoki forduló elé. A csatársorba l e -
állított n j erőik igen hasznosnak bizonyultaik. 
Lelkesen, tűzzel játszanak ami a fő, állandóan 
startalmaik és ba némelyiknél fedeztünk is 
fel apróbb hibákat, azt a szokatlan környe-
zetnek és a lámpaláznak tud juk he. Klasszis 
játékot mutatott Maláth, a 'Centarihiaif poszt-
ján és Szü-cs hatalmas rúgásai, biztos belépé-
sei .általános tetszést, arattak. — A régiók 
közül gyönyörű játékot produkált Blum, a 
népszerű center és örömmel láttuk, hogy 
már kapura is milyen biztosan lőtt, 'Mellett? 
legszebb stiluisáira emlékeztető módon ját-
szott Csizik, gyors volt Hapa és ideális ba;!f^ 
játékot mutatott Majkó, k i ménikőrésral-maár-
kőzésre jobb fo rmá t játsiziik kii. — A régi 
klasszis hátvéd Jopi, kii Szücsosel együtt -min-
taszerű, áttörhetetlen védelmet alkot. A ka-
pus kevés idolgát bravúrra l végezte .és la bu-
dapestiek baloldalát sikerrel tartotta fel -a 
kiváló johbhal'f. — A pestiek köziül legjobb 
volt a kapus, a jobhhátvéd és a centerhalf. 
Hibájla az egész csapatnak az, hogy .erős fizi-
kumukat túlságosan kihasználják. 

Pont félötkor adta ímeg Wélláisch szövetsé-
gi báró a jelt a játék megkezdésére. SzlAK 
kezd, de csakhamar Budapest veszi á t a tá-
madást ós jó öt pereiig szorongatja a SzAK 
jó védett kapuját . -Szűcs hatalmas felszabadí-
tó rúgása csakhamar f rontba hozza la SzAK-
ot, erélyesen és veszedelmesen támad ós Lan-
tos szép beadását Blum védhetetlenül a goal-
ba nyomja. A frenetikus taps és éljenzés ha-
tása alatt a SzAK állandóan támad, további 
eredményt azonban .dacára 4 ikornernek a fél-
időbein nem tud elérni. A második félidőben 
valóságos -ostrom alá veszi a SzAK a vendé-
gek kapu já t ós -a félidő vége felé a IKözün-ség 
leírhatat lan örömére iBlum egymásután ket-
tőt és Lantos a befejezés előtt egy goalt lő. A 
mérkőzésen megjelent mintegy 3000 lember az-
zal a tudattal távozott, hogy ez a csapat mél-
tóan f-ogj-a Szegőd szineit a bajnokságban 
képviselni. — Jó bíró volt Wellisch (NSÖ). 

o A „Tisza" szegedi evezős egyesület 
háziversenye. Tegnap délután négy órakor 
tartotta meg a „Tisza" szegedi evezős egye-
sület a háziversenyét, nagyszámú és előkelő 
érdeklődő közönség jelenlétében. A Tisza 

mindkét partján és az evezős egyesület csó-
nakházában nézte végig a közönség a ver-
senyt, amelyen a tagok kiváló -eredményeket 
értek el. A Tiszai Regatta Szövetség négy 
tagja is megjelent a versenyen, akik motor-
csónakkal kisérték a versenyzőket. A szépen 
sikerült háziverseny után az egyesület ven-
dégül látta -díszes ebédlőtermében a megje-
lenteket. 

o SzTK—Szabadkai TC 5 : 1 . Első baj-
noki mérkőzését játszotta az SzTK a lóver-
senyt éri pályán, mely csak mérsékelt érdek-
lődést keltett. A kék-fehérek állandó fölény 
mellett, biztosan győzedelmeskedtek a baj-
nokságban első izben résztvevő SzTK-án. 
Imre AAC vezette a meccset, melyben Ciold-
stein -és Kubái 2—2 és Szerba 1 gólt lőtt. A 
szabadkaiak egyetlen eredménye Román ön-
góljának köszönhető. 

o Magyar-osztrák viadal. Nagy dolgot 
-akartak produkálni a La j t án tul, küllőn atlé-
tikai pályát -építettek a H-olhewartén a ma-
gyar-osztrák mérkőzés lebonyolítására s ép 
ez a túlzott -ambíció .okozta a via-dal vesztét. 
Laza volt -a salakpálya, egyenetlen az elugró 
hely, képtelenség volt -tehát abszolút, érték-eket 
produkálni. Óriás f elsőbbséggel győztek a 
magyar atléták, kilenc versenyt nyertek meg 
kettő ellenében, anélkül, hogy a klasszisukat 
— a diszkoszvetés kivételével beigazolhatták 
volna. A viadal részletes' eredménye ez volt: 
100 méter. 1. Szalay 11.2 mp. 2. Rákos, 3. 
Fleisöbwer. 400 méter. 1. Mezey 52.9 mp. 2. 
Déván, 3. P©séek. 1500 -méter. 1. Forgács 4 p. 
25.8 -mp. 2. Frielhe (Grac). 3. Bukovinszky. — 
Fried föladta. 5000 -méter. 1. Kwieton .17 p. 
11.9 mp. 2. V-ohlairlk -17 p. 54.8 mp. 3. Gmiel-
vitzer. — Forgács 2500 méternél rosszullét 
miat t föladta. 110 méteres .gátfutás. 1. Soly-
már 17.2 mp. 2. Mészáros. 3. Eranzl. Magas-
ugrás. 1. Gáspár 1.78 ,m. (osztrák rekord). 2. 
Haisielsteiner 1.77 m. 3. Solymár 1.70 m. 4. 
Eramzl l.fiO méter. Távolugrás. 1. Kovács 
6.38 m. 2. Ra.uch 6.08 m. 3. Mezey 5.62 m. Ru-d-
ugrás. 1. Szemere 3.30 m. 2. Ér iem 3.28 ,m. 3. 
Hadiházy és F r ain zl 3 m. Su-lv dobás. 1. Tol dg 
13.40 m. 2. Pogálny 12.87 m. 3. Mi-chil 11.92 m. 
Diszk-oszdobás. 1. Tolyd 46.68 m. (Osztrák re-
kord.) 2. M.icbl 44.13. m. 3. Nyila&sy 42.22 m. 
Kalapácsbaijiitás. 1. Jank 36.68 m. 2. iMuidin 
35.97 m. 3. Midhl 34.58 m. 

o Fővárosi eredmények. Legértékesebb 
MTK óriási, 7:1 arányú győzelme a BAC fe-
lett. MTK olyan klasszisu, magas nivóju já-
tékot produkált, amilyet magyar csapatok-
tól még nem láttunk. FTC ismét csak a leg-
elkeseredettebb küzdelem után vivhatta ki a 
győzelmet jelentő 2 pontot, 4:3-ra verve a 
kitűnő MAC-ot. BTC—Törekvés és ATE III. 
ker. eldöntetlenül játszottak egymás ellen. 

o Szegedi MTE-Zombori SE 2 : 1. A 
törekvő muukásesapat, melyet a SzAK ugy 
-anyagiakban, mint erkölcsileg oly hatalma-
san támogat, kellemes meglepetést szerzett 
híveinek nem várt győzelmével. Első bajno-
ki mérkőzése tehát mindtjárt -a. bajnoki két 
pont megszerzésével járt . Érdeklődéssel vár-
juk a csapat további szereplését, 

o A „33"-ok Oroszországban szenzációs 
győzelmet arattak a Leipziger Bewegungs-
spielerek ellen. Az orosz által fölajánlott ser-
legmérkőzés döntőiében ikényszeritették meg-
adásra Németország büszkeségét, a hatalmas 
birodalom bajnokcsapatát . Óriási közönség 
ünnepelte az orosz fővárosban a szimpátikus 
magyar csapatot, különösen a fenomen ka-
pust, a válogatott Zsákot. Elképzelni is nagy-
szerű, milyen szolgálatot teljesit ilyen sze-
replés a nagy szláv óceánban a maroknyi 
magyarságnak. 

o SzAK II.—Ifjúsági kombinált 3 : 2. A 
in,agy meccs előtt lefolyt előrnérkőzésen a 
SzAK jóképességii tartalékcsapata nagy köz 
delem árán érte el eme Jegimiin:Linálh*abb gól-
arámyu győzelmét. Bíró volt Grüri-fiíd SzAK. 


