w»a

BÉLMAGYAB0RS21ÁG

irr ÍIÍII I nmaKaatt***:*

jobban ugy jellemezhetjük, hogy őt egyletünk
ujjáalapitójának, szerető és gondos atyjának
tartjuk, kinek páratlan áldozatkészsége tette
lehetővé, hogy kitűzött céljainkat megvalósíthassuk. Mellette igen hasznos, produktív
irányelveket, lelkes támogatást nyertünk Somogyi Szilveszter dr. főkapitány és Winkler
Andor alelnök uraktól. Az ő érdemük az t.
Közgyűlés, ihogy ma már a taglétszám megötszörösödve, régóta vajúdó kérdések megoldva, vagy közvetlenül megoldás előtt, soha nem remélt vivmányok a megvalósulás
stádiumában vannak. Friss, eleven sportélet
a klubban, lelkes, örömteli munkálkodás
mindenütt, hatalmas fejlődés az egész vonalon.
,
Áttérünk most t. Közgyűlés jelentésünk
legfontosabb részére, a pálya- és tribünépités történetére.
Március első napjaiban kezdték lebontani a régi pályánkat körülvevő körtöltést és
pár hétre rá meghatottan búcsúzkodtunk régi, öreg pályánktól, hol a piros-fekete színek
hosszú éveken át oly sok dicsőséget arattak.
A munkálatok gyors mederben folytatódtak, április vége felé már a tribün is kész
volt-és elérkezett az az idő, május elseje, mikor a nagy nyilvánosságnak, országos sportünnepség keretében pályánkat átadhattuk.
Tisztelt Közgyűlés! Itt álljunk meg kisSzalay János.
sé. E helyütt is igaz hálatelt szívvel moncssa&aaaaatea
dunk köszönetet Szeged sz. kir. város köztörvény h atóságának, szeretett polgármesterünknek Lázár György dr.-nak, Gaál Enldre
— Titkári jelentés az egyesület működé- kulturtanácsnokniak, hogy évi 1000 korona tiz
éven keresztüli segéllyel lehetővé tették ezen
séről. —
szép célunk elérését. Az ő sportszeretetük, intelligens megértésük biztató a jövőre nézve
(Saját tudósítónktól.) Itt közöljük a
is és egyesületünk történetében dicső szereiSztAK főtitkárának, Kardos Mihálynak
pük jutott.
jelentését, amely nagyon érdekesen váRagyogó szép tavaszi napon adtuk át pázolja az egyesület mult évi működését.
lyánkat rendeltetésének, az egész ország
sport társadalmán ak részvétele mell ett. Az
Tisztelt
Közgyűlés!
ünnepség házi atlétikai versennyel vette
Kellemes föladatot teljesítünk, mikor az kezdetét, mit az (ünnepélyes kezdőrugás kickelmúlt év eseményeit összefoglalva, jelenté- of követett, mit városunk polgármestere végsünket a t. Közgyűlésnek megtesszük. 15-ik zett. Utána Herczog Ede szöv. kapitány bíévébe lép ez évben egyesületünk. Mikor ráskodása mellett a labdarugó mérkőzés a
megalakult, majd 'hosszú időn keresztül, Temesvári AG első és első csapatunk között
szük körre szoritottan, közönnyel kiizködve mely a mieink fölényes győzelmével végzőműködött és a legnagyobb munka árán sem dött.
tudta sem a hatóságok, sem a nagyközönA másik főcél, amit magunk elé tűzség figyelmét, vagy pláne támogatását föl- tünk t. közgyűlés, lelkes, klubjukat szerető,
kelteni. Azóta hatalmasan fejlődött a ma- az ideális sportért rajongó működő gárdának
gyar sport. Az emberek tizezrei szeretettel megteremtése; örömmel jelenthetjük, várahódolnak neki és igy nemcsák sport, hanem kozáson felül sikerült. Ugy a footballisták,
gyakran a nemzeti becsület kérdése. Át- mint a kisebb számban lévő atléták átérezérezte ezt városunk intelligens közönsége is ték mindig intencióinkat és nemcsak bámués már tavaly, főleg azonban az idén kitün- lat és tudással, hanem óriási lelkesedéssel,
tető szeretettel fogadta egyesületünket. A tűzzel mentek bele a küzdelembe és igy az
nagyközönség szeretetét birva és erre tá- eredmény nem maradhatott el.
maszkodva, az idén merészebb lépésekkel
Áttérve t. közgyűlés az egyes szakosztáigyekeztünk egyesületünk létét biztosítani, lyok nagyarányú működésének ismertetésénívóját minél magasabbra emelni. Két leg- re, a football szakosztállyal kezdjük, mint a
fontosabb célt tüztünk magunk elé az év ele- mely osztály a legintenzívebb munkálkodást
jén. Az egyik: modern hajlékot adni a sze- és a legszebb eredményeket érte el. örömmel,
gedi sportnak és kényelmes fedett helyet boldogan jelenthetjük, hogy ezen osztályunk
biztosítani a mérkőzéseket látogató, előkelő fenállásunk óta ez óv.ben érte el legszebb, legközönségnek, a másik: intelligens, ideális dicsőbb, legmaradandóbb sikereit. A tavalyi
sportért rajongó, lelkes működő gárdát ne- 1912—13. évi délkerületi bajnokságban csak
velni, kik méltóan reprezentálják egyesületi a második hely jutott osztályrészünkül, már
színeinket.
az idén az őszi fordulóban 3 ponttal, 40:0 hatalmas
gólaránnyal vezetünk első helyen a
Örömmel jelenthetjük, hogy mindkét kiSzeged-vidéki
alosztályban.
tűzött célunkat elértük, modern hajlékot adtunk ugy a labdarúgásnak, mint az atlétikáLabdarugó csapataink már kora tavasznak, pályánk vidéki viszonylatban páratla-. szal tréningben állottak. Első mérkőzésünket
nul áll az országban. Mielőtt a pályaépítést első csapatunk idegen pályán, Temesváron,
és annak átadását rendeltetésének ismertet- az ottani Atlétikai Club ellen játszotta és azt
nénk, el nem mulaszthatjuk, hogy itt a köz- fölényes, szép játék után 2:1 arányban legyűlés előtt hálatelt szívvel őszinte köszö- győzte. Eigy hétre rá Szabadkán, az ottani
netet mondjak szeretett elnökünknek, bás- •Sport Egylet I. csapatát 7:1 megsemmisitő
tyái Holtzer Tivadar urnák, kit minden di- fölénnyel verte. Hadd következzenek sorban
csérő és magasztaló szó elhagyásával leg- mérkőzéseink: Tatabányai SC 1:4, REAC
olyan életet, hogy a jövő számára tekintetbe
vehessék a mai éveinket, — különben ugyan
nagyhirüek lehetnénk a mi speciális müpártolásunkkal. A mi kultúrpalotánkkal. Amelyben nincsenek csak rossz pénzek, csak régi
papirbankók, pillangógyüjtemények, kép és
szobor reprodukciók és nagyon öreg „eredeti" rossz képek — (bocsánat, iha az inkább
kevés, mint sok jóságokat ezúttal csak zárjelben hangsúlyozzak.) Holott ha (például
Joachimnak a párisi Szalonban feltűnést keltő, monumentális müvét megvásárolnák az
állandó: városi tárlat számára, egész más
karaktere volna az egésznek. Vagy ha Nyilasy legszebb müveiből évekkel ezelőtt vettek volna néhányat a szegedi tárlat számára: szegedi tájakat. Vagy ha Heller feltűnést keltő nagy munkáját az idei tárlatról.
Papp Gábor portréi közül . . . Avagy Károlyi virági közül, amelyekihez fogható a
piktúra történetében se tudhatunk! Nem,
nem, semmi se történik itt, el kell pusztulni
vagy el kell menni, egy életig elérő fájdalom
és gyűlölet viharával a lélekben . . .

A SzAK elmúlt éve.
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2:2, Postatakarék 1:1, BAK komb. 4:6, MTK
II. 1:2, Szabadkai SP 3:0, Simmering
Sp.
Club Wien 3:3, Temesvári AC 5:1, MAC
komb. 3:1, Bácska 7:3, SzTK 1:1, Kinizsi Sp.
E 0:1, Urak 1:0, 33 f. Club 0:1, Szabadkai
Sport 12:0, FTC I. 0:5, ESC 1. 5:0, TTC 2:1,
ATE I. 6:1, MAFC 1:2, Baja SpE 3:0, F.SC
4:1, Szabadlkai SpiE 9:0, BAK I. 2:4, AiAC 4:2,
Újvidéki TK 1:0, Szegedi TK 2:0, Szegedi
MTK 3:0, Szabadkai TC 10:0, TAC 2:1, Bácska 3:0, Zombor SpE 7:1.
Fentiekből látható, hogy ez évben 126
•gólt adtunk és 51 gól érintette hálónkat.
Nyertünk 22 mérkőzést, vesztettünk 9-et, eldöntetlen 4. Mint az elősoroltakból látni méltóztatnak, csupa előkelő csapattal játszottunk és az itt járt főleg fővárosi első csapataink a legszebb emlékekkel távoztak tőlünk.
Vendégül láttuk gyönyörű mérkőzés keretében bajnokcsapatunkat, a Ferencvárosi TC
első csapatát és tárgyilagos bírálattal megállapitbatjuk, hogy első csapatunk mindvégig méltó ellenfele volt a bajnokcsapatnak.
Azonkívül nemzetközi mérkőzést is rendeztünk, vendégül látván a jónevü bécsi csapatot a Simmeringer Sport Clubot. A bajnoki mérkőzéseink közül ki kell emelnünk
két mérkőzést, melyeknek maradandó becse,
sport és erkölcsi értéke talán a legnagyobb
az összesek közül. Október 26-án biztosan
szép diadalt arattunk helyi riválisunkon, a
Szegedi TK-án annak saját pályáján és igy
a szegedi labdarugó sport bosszú éveken át
őrzött hegemóniáját sikerült fényesen megvédenünk.
Ezen a mérkőzésen tűnt fel leginkább a
szegedi nagyközönség határtalan szeretetének megnyilvánulása, mely a
mérkőzés
egész folyama alatt szinte ünnepléssé nőtte
ki magát. Első csapatunk szép teljesitményeért a klubtól ezen mérkőzés emlékéül, emlékűit és a szegedi hölgyektől díszes baí)érkoszorut kapott.
Nem kevesebb értékkel birt továbbá
Délmagyarország bajnokcsapata a Bácska
elleni elért fölényes, fényes győzelmünk. Ezzel a szegedvidéki alosztály hegemóniáját is
sikerült magunkhoz ragadni.
Második csapatunk szintén kitűnő eredményeket ért el és több-kevesebb sikerrel
működtek Merikur, Old-boy ós tisztviselő csapataink is.
Kötelességszer illeg meg kell emlékeznünk e helyen Torday Imre kir. tanácsos úrról, a Felsőiipariskelia kiváló igazgatójáról,
kinek előzékenysége, sportszeretete révén lehetővé tette, hogy első csapatunk két kiiváló
játékosa mérkőzéseinken résztvehetett.
Első csapatunk ós második csapatunk
tagjai ez évben a következők voltak:
Griffaton, Strubert, Gömöri, Szűcs, Szvoboda, Malát, Weisz, Ágoston (Majkó), Stein
(Hapa), Fürst, Bimm, Horváth (Csiziik),
Lantos, Popper, Vér, Szabó, Mihályka, Keszler, Molnár, Stein II., Elek, Gros, Meisl stb.
Külön kell kiemelnünk Szűcs József barátunkat, első csapatunk kapitányát, ki bámulatos klubszeretetének adta tanújelét akkor, mikor áthelyezrtetóse miatt Pécsről semmi fáradtságot sem sajnálva, csapata minden mérkőzésére hazajött. Az ő jelleme szolgáljon például minden klubembernek, ki
szereti egyesületét, Távolléte alatt közmegelégedésre helyettesit ette Blum Miklós h. kapitány.
Áttérve az atlétikai alosztály működésére, sajnálattal kell jelentenünk, hegy bár atlétáink mindent megtettek atlétáink emeléseért, nem áll azon a fokom mint aihogy egye
sületünlk magas nívója megkövetelné. Ennek
okát főleg abban találjuk, hogy a középiskolai tanulók eltiltatván a nyilvános egyesületekben való szerepléstől, nincs fiatal anyag a

