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—
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feltámadás

napján elmélyedünk -gondolatainkban és latolgatjuk a legutóbb .lefolyt, -avagy épen
most lefolyó sporteseményeket, akkor határozottsággal) metgáliLapithatjuk, hogy városunkban a sportélet ebben az évben az eddiginél hatalmasabb mértékben fejlődik. Annit
a vivők a vidéken, a fővárosban és most itt
a kiváló országos erőkkel szemben produk á l n a k , olyan
vívósport
még

eredmény,
amelyet
nem mutatott
fel.

a szegedi
V o l t a k ta-

lán kiválóbb vivőink is, de azok mellett niean
csoportosult annyi elsőrangú erő, mint a
mennyi m-ost van. Azt lehetnie mondani,
h o g y a Szegedi

Vivó

Egyesület

-az, m e l y

a

legnagyobb csendben d-ol-g-ozik. És hogy mégis milyen sikerrel, igazolja a most lefolyó
országos versenye.
A legrégibb sportegyesület, a Tornaegyesület fennállása óta sosem volt olyan tevékeny, mint most. Eltekintve attól, hogy férfi csapata ismételten megnyerte .Magyarország vidéki bajnokságát, .különösen dicséretre méltó az a fáradozása, hogy Szegedem
végre a hölgyeket is megnyerte az aktív
sportolásra. Úgyszólván ez volt ilegiidvösehb
munkája, -melyet dicsérettel ismer el az
egész ország. Mindezt még hatalmasabb -vállalkozással tetézi. Pünkösd után országos
szövetségi torna- és atlétikai versenyeket
rendez. H a e vállalkozása teljes mértekben
sikerül, akkor igazán nincs más feladat részére, mint hajlékot szerezni, hogy valahára
a m-aga. javára is dolgozzék, mert, arnft eddig tett, az — anyagilag
— csaknem az
só leheletig
való önfeláldozás
volt.

utol-

Az események sor-ozatábam. fényesen raSzegedi Uszóegyesület
megalakulása. Volt már egyszer uszóegyes-ületünk is,
de a mostoha viszonyok a megalakulás étében
agyonfojtották. A most magalaikul-t
egyesület olyan emberek kezében van, akik
vér l>eli sportemberek és ez teljes biztosíték
arra nézve, h-ogy nemcsak fennmarad, hanem fejlődni is fog. De kell! is, liogy fejlődjék, mert városunkban az úszósport szégyenletesen vissr-amar-a-dt. A iLgegészs©ges|ebb
sportágak egyike és a tanuló ifjúság részére
még egy uszodánk sincs. E siratni -való állapoton fájdalommal essünk -túl és vizsgáljunk tovább.

gyog fel1 a

közönségének

erők lelki ereje megcsappant.
vereség, hogy annál
inkább

Tatabányai Sport

a ma

a város

is. H i s z e n Sze-

ged hegemóniája forog kockán ia futballban.
Az igazi vétkes elsősorban a csapat. Elbizakodott volt nagyon. Biztosra vett-e győzelmét és e -dőre hit -azt jelenti, hogy az ösz-
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Az agilitásban ugyancsak kivette a részét a. legf-ejlődőbb egyesület: a SzAK. Megalakította -birkózó osztályát. És alig, hogy
megalakult, nagysikerű délkerületi birkózó
versenyt rendezett. Igaza van, fejlődni csak
ugy lehet, h-a a -tagok versenyezhetnék. Ezen
az utón haladva lesz is olyan gárdája, hogy
büszkék lehetünk rá továbbra is. Egyelőre
csendben, működnek már vivói is. Armentaui neveli őket, tollút ez csak haladást jelenthet.
A legnagyobb szakosztálya: — a futball,
-a szokott lelkesedéssel fogott az idén is munkához és hogy épen most érte súlyos ba'siker, ez- nem az ő hibája. Csapatának Bácskától szenvedett veresége fáj nemcsak neki,
hanem
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megnyerhesse

a
a

bajnokságot. Mert hisszük, h-ogy most felébredt benne a kötélességérzás. A bűnösség tudata munkára sarkaló tüzes üszök.
i m
A SzAK riválisa, -az SzTK ©didiig ha
nem
volt még a régi erőben, de mindenesetre olyan irányban fejlődött, meil-y a. réginél- is erősabbé teszi, N-etn szólva árvát!,
hogy mit j-clieint részére a pálya hiánya, főleg azt kell különösen kiemelnünk, hogy végre a saját -erejéből ©gyikszik lábrakapmi. Bizony igy kell dolgozni. A lelkes, fiatal tagokból neveljen csapatot. Megváltás lesz részére, ha elkészül uj pályája. Ez már igazán az
övé lesz -és remélhető, hogy aztán nemcsak a
csapiatok, hanem a pályák is erős mérkőzést
tartanak vasárnaponként. Nem árt, ha a város közönségéből még vagy öt-tizezer embert
megnyernek a sport részére ha nem is dolgozni, de legalább lelkesedni.
Hogy a Tiszán mi készül, arról talián még
korai volna beszélni. Az országos evezős-verseny, melyet juiius végén tartanak, mindenesetre izgató látvány 1-esz, -de csak -akkor, ha
legalább két csapat versenyez majd. Ezúttal remélnünk lehet, h-ogy akad elegendő
versenyző csapat.
Mint igazi sportszenzácáót, -amelyet eddig kevesen tu-dnak, csak most ,árulom el.
Az eddi-g előadott-akiből bárki is meggyőződhet arról, hogy városunk sportélete ebben, az
évben olyan lendülettel fejlődik, hogy a legszebb -reményeikkel lehetünk ©l-telve. A nagyarányú fejlődés közben váratlan politikai
esemény történt Szegeden. A város főispánt
kapott. Ez maga nem jelentene s-emmit, de
annál többet jelent az, hogy főispánunk
nemcsak kiváló kormányzó
erő, hanem
izig-véng

sportember. Olyan, -aki most is elnöke a Szentesi Tornaegyesület-nek. Aki -fiatalkorában -a
legkiválóbb tornász volt Ismeri nemcsak
hazánk, hanem a külföld sportéletét is. Mik-or a szegedi tornászok Szentesien voltak
februárban, ő tartotta -az ünnepi beszédet. E
bedószet mimt lelkes sportember olyan áhítattal hallgattam, h-ogy a szivem reszketett
örömömben: — hát. ilyen főispán is van az
országban.
És most, hogy -a mienk is- .lett -ez a főispán, bizonyára nemcsak én, ha-nem velem
mindenki örül. Ez az öröm talán azt is jelenti,
város

hogy elérkezett
sportéletében.
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húsvéti mérkőzései. Három

csapatát -szerepelteti -az ünnepek alatt a
SzAK vezetősége. Ellő csapata itthon- já'tszik,
I.-ib csapata Szentesen -és Földeákon, tisztviselő csapata Törö-kkanizsáni és Vásárhelyen, szerepel. Az összes csapatok .igen szorgalmasan készültek a mérkőzéseikre. Rendkívül érdekes lesz az -itthoni két mérkőzés.
A Terézvárosi
TC 'tegnap közölt teljes első
csapatával jön és tekintve, hogy tavaly 2:1
arányú vereséget szenvedőit a SzAK-tól, nagyon ambicionálni fogja a győzelmet. A
SzAK -meg akarja mutatni, h-ogv még mindig a régi félelmetes erőt képviseli és hogy a
Bácska elleni eredménye nem volt reális.

Ugyancsak nagy az érdeklődés a
Tatabányai Sport Club hétfői szereplése iránt. Reméljük, '-hogy a vidék l-egj-obb -csapatával
szemben a SzAK hírnevéhez -méltó eredményt fog ellérinii. A -mérkőzéseket! a ibi-rói
kar egyik legképzettebb fiatal -tagja, ifj. Szidott Vilmos vezeti.
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Életbe lépett az uj
esküdtszéki törvény.
(Saját 1tudósítónktól.)
Nemcsak a sajtótörvény, hane'm az esküdtszéki förv-ény is
most lép élet-be. Ennél az uj törvény,nél is
vannak olyan, -rendelkezések, amelyek eltérnek a régi gyakoriattóll. S -ennék a törvénynek is vannak homályos szakaszai is, amelyeket meg kéltl világítani. Nem tesz érdektelen tehát, ha egy kiváló jogász ismertetését közöljük egy-es kétségesebb szakasz-okról s azok rendelkezéseiről. Az ismertetés ezeket mondja:
— ;Az- esfcütítsziéki 'törvény csak hu síz
és egynéhány paragrafusból áll. A régihez
;viszonyítva
csak kevés változtatás\l
tartalmaz. A törvénynek -ez a ci-m-e: „Törvény az
esküdtszéki -eljárásra és a seimbniségi panaszra vonatkozó -rendelkezések módosításáról."
A törvény három cikkből és harmiir.nyolc
szakaszból, ál'il. Az utolsó ,szakasz arra vonatkozik, h-ogy ezt a törvényt az ,igazságügym-i miszt-er hajtja végre. Az uj törvény élső radikális intézkedése az, h-ogy az esküdtekhez
intézendő
kérdések két csoportra
oszlanak.
A ténykérdésre és a jogkérdésre vonatkozó -kérdéseket külön-kii'ícini intézik -ezúttal az
esküdteidhez. Eddi-g a 'két. kérdés-komplék,szum egybefüz-ve került az esküdtek elé és.
-ez volt az -oka annak, h-ogy az esküdtek nehezen-, sőt néha egyáltalában ,nem -értették
meg a kérdéséket. Sokszor azt sem tudták
egy kérdés után, h-ogy m-iről van szó. A ténykérdés arra irányul, igaz-e, hogy vádlott a
vád alapjául szolgáló eseltekmémyt elkövette? -Ebbem a kérdésiben- ,már iben-foglalltatik
a tulaj doniképem felelet, ott léhát tévedések
nem igen, fordulhatnak -ellő.
Amikor az esik-üdt -erre a kérdésre -m-egféldt, akkor a jogi kérdés -arra- -irányul, hogy
,az a cselekmény, amelyet a vádlott elkövetett, ímegá'lila-pitja-e a vádbeli bűncselekményt.
Ezeait-ul -az eskü d-t széki eljár ásnak a
kérdésekre vonatkozó -rész-e -oly tiszta és világos lesz, Ih-ogy a régi törvény alkalmazása
mellett fölmerült esküdtszék! tévedések vagy
,teljesen, vagy pedig legalább --is -naigyrésziben
elenyésznék, a minimumra redukál ódnak. A
második radikális intézkedést! az elnöki rezüménél létesítették. Ezután, a sajtópöröket kivév-e, a többi- esküdtszék elé kerülő
ügyekben az elnöki fejtegetésnél csak a birói
-tanács másik kél -tagja, a vádlott -és a védő
lehet jelen.
Az elnöki fejtegetés ezentúl nem lesz
•nyilvános. A föntdbb leteíli-tlett személyekém
kivül a rezümé tartama alatt senki a teremben nem- türtózkodhatik. Az elnöki fejtegetés után a jegyzőn és az esküdteken kivül .a
többiek elhagyják a- termet. Az esküdtek tanácskozását
nem az esküdtek főnöke,
hanem
az elnök fogja vezetni.
Ha az elnöktől- az
egyik esküdt uj fölvilágositást kér, ugy az
elnöki rezümét végighallgatott személyeket
b-e kell hivni a terembe.
Sajtópörökben
az eddigi gvakorlat marad érvényben.
Az elnök fejtegetését nyilvános ülésen -fogja megtartani. Mikor az esküdtszéki törvényjavaslatról a parlamentben
vita folyt, egyes képviselők azon aggodalmaiknak adtaik kifejezést, hogyha a sajtóügyekben az elnöki rezümét illetőleg ugyanazt az eljárást honosítják meg, mint a többi
esküdtszéki ügyeknél, ugy az elnök öntudatlanul is befolyásol hatja az esküdtéket. Az
igazságügy miniszter ezért nem zárkózott el

