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A tanács -javaslatára kétezer koronát 
szavazott meg a közgyűlés a Gazdasági 
Egyesületnek a tavaszi ós őszi lóversenyek 
céljaira. 

A Krámer (Testvérek cég ipartelep cél-
jaira mérsékelt árért 1 hold területet kért 
a várostól. A tanács azt javasolta, hogy a 
kért területet a Pálfy-gyár -és az alsóvárosi 
temető kőző t-t négyszögölenként két -koro-) 
náért engedjék át. A közgyűlés a tanács ja-
vaslatot elfogadta. 

Ezután az elnök a közgyűlést berekesz-
tette ós a folytatását pénteken délután négy 
órára halasztotta. 

(-) Beszámoló a mult hónapról. Lázár 
György dr. polgármester (Szeged áprilisi 
közállapotairól 'valió jelentekét /most készí-
tette el. Április folyamán áltálában kedve-
zőek voltak a közegészségügyi viszonyaink. 
A halálozások száma -csökkent, a születéseké 
emelkedett. Igen érdekes az áprilisi 'közren-
dészet,i statisztika, amely szerint a mult hó-
napban történt: 122 kisebb lopás, 1 rablás, 
15 sikkasztás, 14 -csalás, 6 zsarolás, 11 jog-
talan -elsajátítás, 2 emberölési kísérlet, 17 
testisértós, 1 megvesztegetés, 9 becsületsér-
tés, 2 hiütlen kezelés, -2 okirathauiisitás, 1 
magánlaksértés, 1 orgazdaság, 3 -hatóság el-
leni erőszak, 3 gondatlanságból okozott tűz-
vész, 1 tiltott szerencsejátékkal elkövetett ki-
hágás, 3 vagyon rongálás, ,2 hamispénz ki-
adás, 2 szobatüz, 1 Irodatüz, 1 dstállótüz, 1 
szalmatüz, 1 robbanás, 2 kóménytüz. 

SPORT 
oooo 

o Országos regatta-verseny Szegeden. 
A budapesti regatta egyesületek és a Tisza-
vidéki regatta egyesületek junius 28-án or-
szágos versenyt rendeznek Szegeden. A ver-
seny egész nap tart és rendezését a három 
szegedi regatta egyesület vállalta el. 

o A legelső nemzetközi rep;ezentativ 
mérkőzés, melyet vidéki csapatokból állíta-
nak össze idegen nemzet reprezentánsai el-
len, nekünk, a déli kerületnek jutott legelő-
ször. Az MLSz nem a legnemesebb intenció-
ból csinálta meg ezt a nagyfontosságú dó i 
got, hanem azért, mert a franciákat pünkösd 
másnapján el kellett helyezni valahogy. Azo-n 
ban -ez m-it s-em változtat azon a tényen, 
hogy egy olyan eredmény bekövetkezését 
fogjuk látni, amelyet eddig sosem volt al-
kalmunk látni, t. i. Magyarország egyik vi-
déki kerületének futball fejlettségét összemé-
ri egy idegen ország legjobb 11-ének tudá-
sával, erejével. Országunk vidéki labdarugó 
sportjának fejlettségét tehát mi fogjuk de-
monstrálni. Rajtunk keresztül mérik majd le 
azt a bizonyos fokot, amit eddig az MLSz 
nem tartott szükségesnek lemérni, hogy a 
vidék és Budapest erejét összemérve állapítsa 
meg az erőviszonyt. A franciáknak kellett el-
jönniük és egy kényszer körülménynek kel-
lett előállni, hogy ide érjünk. Mert a nagy és 
dus jövedelmeket hajtó pesti pálya-ügyekből 
szövődő, folyton ismétlődő események sosem 
hagyták az MLSz-nek időt arra, hogy meg-
lássa, miszerint Magyarország nem csupán 
Budapestiből áll, hanem több más városból 
is, áhol szintén foglalkoznak sporttal. A 
kényszer sok mindenre rá birt bennünket, 
még a jóra is. 

o A Florisdorfiak ellen vasárnap játszó 
kombinált csapat dacára, hogy a válogatók 
őket nem v-ehettók a franciák -elleni csapat-
ba, határozottan l-egalább olyan játékerőt 
képviselnek, mint a válogatottak. iNein tud-
juk, ha a két csapatot egymás ellen kiállí-
tanák, melyik győzne. iSem a csatársora, sem 
a fedezetsor, sem pedig a két beck -egy nü-
ansszal sem gyöngébb a válogatottnál. Sőt 
a csatársort tmji; fölé helyezzük. Dacára, 
hogy a SzAK kiváló jobb szárnya nem ke-

rült a- válogatottba, -mi feltétlen értékesebb-
nek tartjuk ők-et. Lehet, ho-gy ISzidon, Wur-
fer (Kinizsi) jobbszárny megállja -majd he-
lyét, de sem Wurfer nem rendelkezik azzal 
a szinte különálló finom, ötletes klasszissal, 
amivel Hapa, sem pedig Szidon dribliző já-
téka fel nem ér Fürst nyugodt, hajszál pon-
tossággal továbbított labda technikájához. A 
mi pedig a gólhelyzetek -erélyes kihasználá-
sát illeti, a Hapa—Fürst szárny szintén fe-
lette álf a válogatottaknak. A haloldalon 
Marci—Czopkó-pár sem képvisel jobb erőt, 
mint a mi állandóan fejlődő Lantos—Csizik-
páiuink. Czopkó előnye -jó centerezése, Lan-
tosé pedig erélyes rámenő stílusa. A half-
sor meg határozottan jobb, mint a váloga-
tott csapaté. Szalai-Maiáth-Takács triá-sz egy 
klasszissal jobb Bleszics-Tóth-Majkó triómnál. 
Talán a közvetlen védelemben a válogatott 
beek-elk valamivel jobbak a Szűcs—Ozsvald-
párnál. Viszont Csáky van olyan jó kapus, 
mint -György. De van is szükség a Florisdor-f 
ellen jó csapatra, mert ennek Összeszokott, 
edzett legénysége nagy formát mutatott 
egiésiz tavasszal. Lesz olyan izgató és nehéz 
küzdelme a hécsiek ellen játszó 11-nek, mint 
a -franciák ellen játszóknak ós h-a győzelmi 
esélyt merünk jósolni a magyaroknak, ak-
kor ezt kizárólag Hapa—Fürst fényes for-
mája -alapján tesszük), akik mindig akk-o-r 
mutatták meg nagy klasszisukat, mikor a 
legerősebb ellenféllel álltak szemben. Flo-
risdorf ellen a (következő csapat áll ki: 

Csáky 
Ozsvald Szűcs 

Szalai iMaláth Takács 
Hapa Fürs t Kovács Csizik Lantos 

Tehát nyolc a SzAK-ból és három a 
Kinizsiből. 

o Franciaország- Magyarország. A 
(francia—/magyar reprezentatív mérkőzésre 
nézve a -magyarok részéről táplál vérmes re-
ményeket a Cornité Francias Interifódérel 
ugyancsak lehűtötte -azon értesitésév-el, mely 
szerint Franciaországnak a csapatát várako-
záson felül sikerült a -legjobb erőkből össze-
állítania, oly játékosokból, akik a belgák, 
-svájciak, luxemburgiak, olaszok és angolok 
ellen teljes sikerrel állották -meg a helyüket. 
Nagy sralyt helyeztek a -franciák arra, lliogy 
a magyaroktól három év előtt Parisban szen-
vedett v-ereségüket helyre hozzák ósi ihogy a 
minden francia vérben bent levő „revancbe" 
érzésüket velünk szemben érvényesítsék. Ma-
gánúton az MLSz -arról' értesült, hogy fran-
cia [barátaink még la hadügyiminisztérium-' 
nál és más hatóságoknál• is eljártak, liogy 
legjc-bb játékosaiknak a szabadságot kiesz-
közöljék, ami sikerült is. -A legnagyobb meg-
lepetést a -csodás védelmet produkáló Cliay-
rigués (Red 'Star), -továbbá Marthieu (CAS 
Générale) és Han-ot (HE Torcoin-g), a konti-
nens legjobb játékosainak szerepeltetésé 
okozza. -Olyan félelmetes ós elsőrangú ez a 
francia védelem, hogy esetleg az azon való 
áttörés valóban a legszebb -látványt ós élve-
zetet nyújtaná. A csatársorban ott fogjuk 
látni Jourda-t, a Vitry-i Atlétikai Club leg-
jobb játékosát, minden francia -büszke 
„Sahlo>sser"-t, akit az angolok legutóbbi pá-
risi szereplésük alkalmáva-l Londonba akar-
tak szerződtetni és aki büszke francia voltára 
hivatkozva, odanyilatkozott, hogy inkább 
ját-szik a szülővárosában, Vitry--ben és büsz-
kébb arra, ha ott má-sodik, mint az angol 
kupa -dönf öménkdjzósében ,első (lehetne. To-
vábbá a balszélső Lesur (U1S Taurcoing) és 
a jobbszélső Tribulet (FEC Levallois) bámu-
latos és gyors lerohanásaikkal az ellenfelü-
ket mindig a legnagyobb zavar-ba hozzák -s 
ezekre a játékosokra a magyar védelemnek 
különösen figyelnie kell, A többi játékosok 
is ezidőszerint a legnagyobb francia egye-
sületekből kerültek ki, akik a liga és bajnoki 

mérkőzés-ektben egészen a döntőig jutottak s 
junius második ifelében már a legszebb fran-
cia címért, a „Tropíhée"-ért fognak mér-
kőzni. 

o Honvédek futballmérkőzései. A sze-
gedi honvédkerület junius 2-án és 4-én osz-
tályozó mérkőzéseket rendez saját -csapatai 
között. -Négy csapat küz-d majd egy-más el-
len a. SzAK ujszegedi pályáján. A mérkő-
zéseken legjobbnak bizonyuló tizenegy ka-
tona-játékos -fogja alkotni a szegedi honvé-
dek csapatát -és részt fog venni a katonaság 
által Temetívárott rendezendő sportünnepsé-
gefcen. -Mind a három mérkőzést Horváth 
Pál (SzlAK) szövetségi biró vezeti, ki egy-
úttal segédkezni fog a játékosok kiváloga-
tásában. A katonák Unterreiner százados fá-
ra óhatatlan buzgóikodása mellett napról; 
napra erős tréninget tartanak. -Olyan kitünó 
erők vannak közöttük, Ihogy a küzdelembe 
a legszebb reménnyel indulnak a s z e g e d i 
honvédek. A junius 2-iki mérkőzés -délután 
3 óra bor, a 4-iki pedig délután 5 órakor kez-
dődik. Belépődíj nincsen. A kerületi pa-
rancsnokság az érdeklődő közönséget szíve-
sen látja, sőt a pályát átengedő SzAK tag-
jait átiratban hiivta meg a meccsek megte-
kintésére. 

folyósítását m e g k e z d e t t ü k , 

1 évtől 35 évig terjedőjltó 

nyös törlesztéses kölcsönj^í 

folyósitunk. - - Megbízásokat 

k i z á r ó l a g f ö l d b i r t o k o d 

fogadunk el. 

Szegedi Általános Bank 
:• Rudolf-tér 5. szám. • 

figyelje 
meg 
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A vizgyógymód edz és gyógyít Idegesség, 
agy- éi szivbéntalmak, álmatlanság, elosztási 
zavarok, köszvény, CSHZ stb. sikerrel kezeiha-
tók a WAGNER-fürdő külön férfi- és női 
gyógyosztályában, — Kipróbált kezelő és ke-
zelőnő. - Gőz,-kád- és ztthany-ffirdónket H 
a nagyérdem S közönség figyelmébe ejá«lj«* 


