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ségeínek bemutatására, pedig szeretett volna
összehasonlítást szerezni Csáky,val
szemben.
Jopi és Szűcs hátvódpárról mondhatjuk,
bogy a legjobb délvidéki báckpárnuk tartott
ellenfeleiknél is klasszissal jobb volt. A fedezetsor tudás és képesség dolgában összehasonlítani sem leibet az SzTK-éval. Szalui véges-végig remekül fogta és akcióképeteienné
tette az ellenifél egész baloldalát, Maláth erélyes szereléseivel- és nagyszerű fejeléseivel
tűnt ki, Majkó pedig fárad hatatlanságával
iés szép stiliusu játékával végleg beigazolta,
hogy a vidék legjobb balfedezete. A csatársorban Blum, Fiirst és Hapa egyformán briilliroztak. Csodásteclhnikájuk, bámulatot kiváltó biztos passzaik révén meg ellenfelük elismerését is kivívták. iA baloldal még mindig
nem tip-top, azért vasárnap is kevesebbet
mutatott a jobboldalnál. Az SzTK kimagaslóan legjobb embere Csáky volt. Sok biztosnak látszó gólt egyedül ő mentett. A két hátvéd közül Kovács a jobbik, de feltűnt sok
touebra rúgása. A néphumor el is keresztelte hamarosan tacskiirálynak. A fedezetsor
abszolút gyenge. Miatta nem tud a csapat
eredményt elérni. Schmidt csak sokat szalad
és zavar, de nem lelhet jó oenteríhailif s akitől
egészséges fejelést nem láttunk. A csatársor
legjobb embere Sterba és Goldstein. De kellő támogatás nélkül nem tudnak boldogulni.
Breuert Maijkó tetszés szerint szerelte, ellene
azonban nehéz is érvényesülni. Máskor jobbnak láttuk Rónai és Kubát semmit sem mutattak. Körültekintő, erélyes és pártatlan biró volt Steinhübel Zoltán (Kinizsi.)
A játék. Kezdésikor minden arcon ott ül
az aggodalom, a reszketés. Ilyen meccsen bizonytalan miniden pillanat. A SzAK-ért rajongók ügy elme a betegségéből épen felépült
balszárny felé fordul. Csakhamar kitűnik,
hogy formában vannak a fiaik. Hamarébb lábr a kap a SzAK ós Blum m á r az első percekben gyönyörű lövést küld: Csáky k a p u j á ra. A SzAK táborában a bizalom fokról-fokr a növekszik, inert hiszen a következő pillanatban mái- H a p a van frontban, m a j d
Fiirst vezet biztos góllal kecsegtető támadást. Nincs azonban eredmény ós az első
negyedóra után felülkerekedik az SzTK.
Vagy 15. percig táboroz a SzAK térfelében,
de veszélyes nem tűid lenni. Annál izgatóbb
a helyzet azután a kék-fehérek k a p u j a előtt
és végül is H a p a egyéni játékkal' beszállítja
Csákynak az első gólt. A játék erősebb kezd
lenni, az SzTK emberre megy, ami által annál jobban visszaesik. Helycsere után a kiállított Csizik nélkül tiz emberrel játszik a
SzAK. De csodák-csodájára fölényben van,
m a j d az első félidőhöz hasonlóan visszaesik
kis klőre, de ú j r a feltalálja magát és többször ugyancsak meleggé teszi Csáky helyzetét. Ez nem tetszik a pestieknek. Söhmidt
csúnyán mégfeledkezik magáról, mire a biró
kiállítja, nemsokára hasonló sorsra jut Sterba is ós ezzel a, SzTK sorsa mindenképen
meg vau pecsételve. A SzAK védelme sziklaszilárd bástyaként őrt áll m á r a fél vonalon,
a fedezetsor minduntalan tiizvoinalba dobja a
m á r fáradtnak is látszó támadósort és a közönség fanatikus telkesítésétől hevített fiiuk
ténylég hálásak biveiknek. Biuim mesés korriert rag, Lantos góllá értékesíti, még egykét kísérletezés és a biró sípja végét jelzi a
túlfűtött meccsnek.
Miint egy varázsszóra te tódul a pályára
az egész óriási közönség. Dédelgetik a vörösfekete szint viselő fiukat. Akadnak klubtagok, akik egymás kezét szorongatják, ölelkezik az ismerős — ismeretlennel, elég, ha
vörös-fekete jelvényt visel. Az ünneplés nagy
szerii, Szegeden még nem látott, olyan, amit.
leírni nem lehet, ezt látni és tapasztalni kell.
(A leghallvériitfi) szív ijs megérti azfután a
'futball hihetetlen szuggeszcióját. Perceikig elt a r t , inig a SzíAK csapata a. kocsikhoz tud
jutni. De mind hiába, az extázisba esett diák
sereg utánuk f u t és nem tágit a kocsik mellől. Igy tart az ut be a városba, ikazi diadalut volt! Átérezte mindenki, hogy a SzAK
tizenötéves fennállása óta hasonló sikert még
nem aratott, nem azért, mintha nehezebb fela d a t előtt még nem állott volna,, hanem azért,
m e r t az óriási tábor vágyainak netovábbja

defímaqyarokszxg
volt, hogy bizonyuljanak jobbak azok a fiiuk,
akik a mieink.
Este banketten ünnepelte a csapat és a
vezetőség a diadalt. Száznál több klubtag
volt jlelen és a hangulat végig nagyon lelkes
volt. Elhangzott több tószt is. Nagyban ünnepelték bástyái Holtzer Tivadar elnököt, a
csapatot ós a jelen volt Kovács doktor kerületi előadót. Utóbbi gyönyörű beszédben mélt a t t a a SzíAK érdemeit ós kerülete büszkeségének nevezte.
A hölgyek fehér rózsákkal és babérkoszorúval kedveskedtek a csapat tagjainak.
Megemlítjük végül azt is, liogy az SzTK csapatának szánt babérkoszorút győzelme révén
a SzAK csapata nyerte el.
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ménykiállitás anyagát vette 'bírálat alá. A
gazdakör színes helységei zsúfolásig megteltek a kiállított anyagokkal. Szakszerűen csoportosított szebbnél szebb gyümölcsfajok és
termények hirdették azt, hogy Alsótanyán a
gyümölcskultúra
magas fokon áll, Ihogy csak
megfelelő kereskedelmi szervezet hiányzik
ahhoz, hogy a szegedi gyümölcs ara ország,
sőt a külföld piacán is az elsők között foglaljon helyet.
A mult héten Budapesten országos gyümölcs kiállítás volt. Szakértők, kik ugy a
budapesti, mint a szegedi tanyai kiállítást
megszemlélték, azt állítják, hogy az egyszer ű szegedi tanyai kiállítás ugy mennyiség,
de különösen minőség •tekintetében felülimuleesxssBBaaaaaBBBBaBaaaaaiaBBBaaaaaBBaBaaaaBBBaBBaaB
ta a budapesti országos1 kiállítás anyagát,
örömmel konstatáljuk ezt, mert a mostani
nehéz gazdasági helyzetben városunkra jelentős mozzanat gazdatársaidalmunk ezen kiállításon dokumentált rohamos kulturális ha§ Védőből vádlott. Érdekes ügyet tár- ladása.
gyal holnap délelőtt a szegedi ítélőtábla föA lódiijazás alant közölt eredményét Bolebbviteli tanácsa. A vádlott Eisner Manó dr. kor Pál elnök délelőtt 11 órakor hirdette ki
ügyvéd1 lesz, aki mint védő keveredett e g y a nagytömegben összegyűlt gazdák előtt.
rágalmazási ügybe. Amniak idején ugyanis, U t á n a Gerle Imre dr. bíráló bizottsági elnök
amikor a Szegedi Gazdasági é s Iparbank tette közzé a gyümölcs s terménykiálliitás
sikkasztási ügyében letartóztatták
Jutkovics eredményét. A bírálat eredményének közzéGéza szegedi fakereskedőt, Eisner, minit vé- tétele után a rendezőség a kiállítást, megnyidő, kérte szabadlábra való helyezését, mert tották a gazdaköraönség részére s egész a délidegsorvadásos beteg volt. Gyuritza Sándor utáni órákig a gazdáik nagy tömegben látodr. törvényszéki orvos vizsgálta meg Jutiko- gatták az érdekes kiállítást. A kiiállitás szép
vicsot, akinek a fogházban azt mondta, hogy rendezése K é r y Lajos g. e. alosztály jegyző és
miért erőszakolja a szabadlábrahelyezést, Magyar Péter érdeme.
hiszen szemidegsorvadásia van, a fogságban
A déliben megtartott gazdaebéden több
is megvárhatja türelemmel, amig: megvakul. száz gazda vett részt. Ara ebéd folyamán ara
A kíméletlen szavak kétségbeejtették a be- első 'felköszöntőt Ördög Vince gaad'aiköri elteg fogolyt, akiit a vizsgálóbíró szobájában nök .mondta a városi hatóság s a gazdasági
vigasztalni próbált a védője;
egyesület megjelent képviselőire. U t á n a Bo— Magának nincs szemidegsorvadása, kor Pál szép szavakkel éltette az alsótanyai
— mondta, — hazudik .az orvos, ha azt gazdákat s a kör vezetőségét. Gerle Imre dr.
a kiállításon résztvevő e g y e s ü l e t vezetősámondja. Ezért a törvényszék efitélte Eisner
gét.
Dobó János és Födi Ferenc a gazdasági
Manót rágalmazás és becsületsértés címén
600 korona pénzbüntetésre. Felebbezés ut- egyesület vezetőségét.
A gazdaebéd után táncmulatság kezdőján került az ügy a tábla elé, ahol azzal védekezik a vádlott ügyvéd, hogy a védelem dött, melynek vigassága belenyúlt a késő
szabadságával és hivatalos titoktartás bizto- éjjeli óráikba.
A lódiijazás eredménye a következő volt:
sítéka mellett vigasztalásul mondta az inkriI. Anyakancák
csikóval elővezetve. I. díj
mirátí szavakat a vádlottnak. A tábla Ítélete
40
kor.
Bozsó
Pál.
II.
díj 30 korona Márki Baelé nagy •érdeklődéssel néznek a szegedi jogászok. Eisner Manót Gráber László dr. lázs. III. díj 30 korona Savanya Antal. IV.
dij 20 korona P a p János. — Dicsérő oklevepancsoval ügyvéd fogja védeni.
let kapott Csala Sándor. Elismerő oklevelet
Födi Ferenc, Dobó János, Császár István,
ksxaasaBBaaaaaaaBaBaaaaaaaBBaBaaaaaaaaaHaaanaaan
Csonka András, Bezdán János, Savanya István, Kamoesiai Antal, Szűcs János.
II. Három éves kancacsikók. I. d i j 60 koK Ö Z G A Z D A S A 6
rona Szűcs János, II. dij 40 korona ördög
Vince, III. dij 30 korona Fődi Ferenc, IV.
idnj 20 korona Nyári Nyö-rgy. — Dicsérő okKiállítás és gazdaüimep
kapott Brunner Ferenc. Elismerő okAlsótanyán, levelet
levelet Kéri János,
(Sajót tudósitónktól.)
A Szegcdi GazdaIII. Kétéves kancacsikók. I. dij 20 korosági Egyesület vasárnap igen sikerült lódija- n a id. Horváth Péter. II. d i j 15 korona Engi
zást, gyümölcs, szőlő és termény kiállítást Antal, III. díj 10 korona Csúcs József, IV. d i j
rendezett Alsótanyán, a Féketeszélii gazdakör 5 korona ördög Vince, — Dicsérő oklevelet
helyiségében. A díjazás és kiállítás alkalmá- kapott Német Mátyás. — Elismerő oklevelet
val a Feketeszéli gazdakör gazdaünnepélyt Márki Balázs, Kamocsaii Antal, Németh Istis rendezett, amelyen majdnem teljes szám- ván, Papp Ferenc, ördög Illés, P a p p István,
ban részitvettek Alsótanya számottevő gazdái (Sántlia. István és Tandari Antal.
S a városból igen sok érdeklődő rándult kii a
A g yümölcskiáMitáe .bírálatának az eredtanyavilág ez ünnepségére. Szeged város
ményét a következőkben
hirdette ki:
képviseletében Bokor P á l helyettes-polgárAlmafajok:
I. dij Ördög Vince, II. dij
mester, a földművelésügyi minisztérium képö r d ö g Illés, III. dij Kéry Lajos, IV. dij P a p
viseletében StoUár Béla huszárfőhadnagy, a
Ferenc, V. d i j Engi Antal. Diesiérő oklevelet
Szegedi Gazdasági Egyesület képviseletében
kapott: ördiög Imre, Fodor János, Csala SánGerle Imre dr., Pataky János, Kátay Ferdidor, Kiss Illés, Németh Ferenc, Elismerő oknánd, IUgner Frigyes, Herbich Lajos és ilfj.
levelet: Császár Rudolf, Makra Istvánné,
Bokor Pál délélőtt 10 órakor érkeztek m,eg a
Márki József, Papp Ferenc, Kiss János, NéFeketeszéli gazdakor helyiségébe. A kikülmeth Mátyás, Ábrahám István, Császár Istdőt tekét a gazdák élén ördög Vince köreinöfk
ván ós Szekeres Imre.
szép beszéddel üdvözölte. Ezután kezdetét
Körtefajok: I. dij Magyar Péter, II. dij
vette a felhajtott leányáig bírálata. Közéi
Dobó János, III. dij Kéri Illés; IV. dij Fodor
száz alsótanyai gazda vezetett a bírálatra
János. Vegyes gyümölcsökért, pénzbeli d i j a t
kétszáznál több lovat. A felvezetett lóanyag
kapott Márki József.
•az alsótanyai lóáilomány rohamos fejlődését
Terménykiállitás:
Difezokilevél: Magyar
mutatta s a szakértők teljes elismeréssel nyiPéter.
Pénzbeli
dijakat:
I. Kéry Lajos, II.
latkoztak az alsó tanyai lóany ágról.
Harminckét gazdát tüntetett ki a hiráló (Bezdán János, III. Ördög Vince, IV. Kamobizottság díjjal s a többi kiállító gazdáknak csa.i Antal, V. Csala Sándor. Dicsérő okieve:is elismerését fejezte ki a bizottság a felveze- tet kaptak: Márki József, Császár István,
Nógrádi András. Elismerő oklevelet: J ó j á r t
tett szép főanyagért.
János,
Csucs József, Makra Istvánné, CsonMialatt künn a lóbirálat folyt, azalatt
k
a
András,
ördög Imre, Ábrahám
István,
Gerle Imre dr. elnöklésével a gyümölcs és
Kiss
Illés,
Szűcs
János
és
Borosok
József,
terméiiyhirálé
bizottság a gyümölcs és ter-
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