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KORZÓ MOZI'
TELEFON:
IGAZGATÓSÁG: 4-55
PÉNZTÁR:
<S> 11-85

Kedden, újév napján :

INGYEN
nyereménysorsolás
minden előadáson egy

150.000 koronás
választási malac

és azonkívül félmillió koronás nyereménytárgy lesz kisorsolva.

Újév napján az előadások kezdete:
3, fél 5, 6, fél 8 és 9 órakor.

Dec. 31-én, január 1-én, kedden:

Elilah tánca

NORDISK ATTRAKCIÓ

6 felvonásban.

Főszereplők:
KARINA

BELL

és

GORM

SCHMIDT

Egyidejűleg:

Pathé Sport Revue
1 felvonásban.

Azonkívül:

Legsikerültebb
két 1 felvonásos

Amerikai burleszk
Január 2—3-án, szerda, csütörtök

ATLANTIS

Pierre Benőit világhírű regénye 2
részben, 10 fejezetben. Mindkét
rész együttes reprize!
Főszerepekben:
Tacia Napierkowszka
és Jean Angelo

Teljesen uj filmi
Előadások kezdete fél 5, fél 7, és
fél 9 órakor
Péntektől vasárnapig jan. 4, 5, 6,
Luciano Albertinivel és Putty Lya-val

Halálszakadék
Artista történet.

S z e g e d v á r o s a t l é t i k á j a 1923-ban.
A déli kerület erősen fejlődő atlétikai életének ságokban, hol Kovács Buna János felett szenzáegyik periódusa zárult be november 4-én. Ezen a ciós kettős győzelmet aratott és védője lett a Konapon volt az év utolsó atlétikai eseménye s ezzel vács György vándordíjnak. A hosszutávfutók élükön
az atléták téli pihenőre is tértek. Most a szezon- Schreiberrel és Csanádyval szintén igen szépen
zárás után, midőn számot adunk arról, hogy az szerepeltek, és az őszi vándordijas mezei futóverelmúlt esztendőben tulajdonképen mit is produ- senyt is csak a beállított tartalékok gyenge szekáltunk, örömmel kell megállapítani, hogy bizony replése folytán veszítették el. Sok sikert" hoztak
igen sokat fejlődtünk és a szorgalmas munkának még egyesületüknek Schweiger, Klonkay és Zsombor
meg is volt a megérdemelt gyümölcse.
is, kik az idén szintén megszerezték a kerületi
Különös dicséretet érdeméi az a három szegedi bajnoki cimet. A gárdának fontos kiegészítő részei
egyesület, mely leküzdve a mai súlyos gazdasági voltak még Witz, Sipos, Zsótér.
viszonyok összes akadályait minden rendelkezésére
Az ifjúságiak a szeniorokhoz hasonlóan szintén
álló erőt felhasznált, hogy az atlétika nemes sportját igen szép versenyszezonra tekinthetnek vissza.
városunkban minél szélesebb körű alapokra fek- Közülök elsősorban is Waldberg Károlyt kell kitesse és ha ilyen szép lelkesedéssel és kitartással emelni. A nagytehetségű fiatal atléta testalkata,
fogják egyesületeink továbbra is támogatni e szép stílusa és gyönyörű kezdőeredményei a közeljövő
sportágat, akkor atlétikánk rövidesen fővárosi vi- egyik legnagyobb hosszutávfutóját sejtetik benne.
szonylatban is számottevő lesz.
Méltó társai voltak még az ősszel feltűnt Juhász
A három egyesület közül az elsőség pálma- Árpád és a többiek, Koch József, Osztrovszky Jenő,
koszoruja minden kétségen kivül a SzAK-ot illeti Kardos, Kovács, Barna.
meg. A SzAK atlétikai osztálya, mely néhány eszA második szegedi egyesület, az SzTK szintén
tendővel ezelőtt még csak harmadsorban volt em- intenzív működést fejtett ki. Természetesen neki
líthető, kitartó, SZÍVÓS és rendszeres munkával az • sokkal nehezebb a helyzete, mint a SzAK-é, mert
első helyre küzdötte fel magát. Sikereinek rugói \ a pályahiány, valamint a csak kisebb mértékben renegyrészt a vezetőség és működők határtalan lelke- ; delkezésre álló anyagi erők nagyban hátráltatták
sedése, másrészt pedig az atléták között uralkodó az egyesület atlétáinak lelkes és odaadó műköharmónikus baráti szellem voltak. Hogy a SzAK , dését. Mégis mindezek ellenére is az egyesület
oly szép eredményeket tudott elérni, annak az az igen szép eredményeket ért el, noha legjobb atléoka, hogy a fősúlyt mindig a fiatalokra fektette. < táját, Kovács Buna Jánost sorozatos rándulásai
Az idei kerületi bajnokságokon az ifjúságiak által folytán igen gyakran kellett nélkülöznie. Az SzTK
megnyert nagyszámú bajnokság erős dokumentuma í azonban néhány értékes uj tehetséget adott Szeged
annak, hogy a SzAK kiöregedő idősebb atlétáit ! atlétikájának, igy elsősorban Schillert, ki az összes
könnyen tudja pótolni.
újoncok között a legtehetségesebb sprinternek muA SzAK atlétikai szakosztálya 1923-ik évben 45 tatkozik, azonkívül pedig Ökröst, kit Rózsa legveműködő tagot foglalkoztatott, kik természetesen ugy szélyesebb ellenfelének tartunk és a három ifjúsági
számuknál, mint képességüknél fogva, hegomoni- futót, Radványit, Jójártot és Fodort. Az SzTK
zálták az összes kerületi versenyeket. A megnyert atlétái az elmúlt szezonban két szenior, két ifjúsági
kerületi mezeifutó csapatbajnokság 9 senior és 6 és két csapatbajnokságot nyertek.
ifjúsági egyéni, valamint 4 stafétabajnokság olyan
Az MTE kizárólag a hosszutávfutást kultiválja.
szép teljesítmény, amivel egyetlen vidéki egyesület
Szorgalmas és kitartó munkával a hegemon/át a
sem dicsekedhet.
mezőn mfeg is szerezte magának. Csapatának
A SzAK országos hírnevet azonban az atlétika főerőssége az idén is Rózsa András volt, ki a keterén nemcsak ezeknek az eredményeknek, hanem rületben megrendezett összes mezei versenyeket
főképen annak köszönheti, hogy ő volt városunk megnyerte. Társával, Frankkal együtt, igen szépen
atlétikai sportjának képviselője ugy a fővárosban, szerepeltek a fővárosi hosszutávfutó versenyeken.
mint az idegen kerületekben. Atlétái sürün felrán- Az MTE munkáját is erősen hátráltatta a rendes
dultak a fővárosba, hol fejlődésükkel, jó stílusukkal pálya hiánya és talán ez a legfőbb oka annak,
és szép eredményeikkel mindenkor általános elis- hogy a rövidtávokat, valamint az ügyességi számerést váltottak ki az ottani hozzáértő közönségből mokat teljesen elhanyagolja.
s nem egy szép győzelmet és sok értékes helyeA KEAC működése nem hozt3 meg mindezideig
zést értek el.
a várt eredményeket. Megállapítható, hogy sajnos
A vidék legjelentősebb atlétikai egyesületeivel az egyetemi egyesületben korántsem foglalkoznak
többizben összecsapott a SzAK és büszkén kell oly komolyan az atlétikával, amint azt egy főismegállapítani, hogy e küzdelmekből mindig győz- kolai egyesülettől a sporttársadalom jogosan" elvártesen került ki. Dorogon a nagy vidéki és országos hatja. Az amerikai és nagy nyugati államok atlétipropagandaversenyen a Nagykanizsai TE és a kájának legfőbb tényezői a főiskolai egyesületek,
Csillaghegyi Move FC voltak ellenfelei, mely egye- sajnos azonban nálunk mit sem tesznek az atlétika
sületek országosan elismert nagyklasszisu atlétákkal fejlesztése érdekében, sőt a BEAC, MAFC és
rendelkeznek, különösen az NTE, ki három olym- ; DEAC is messze állanak régi hírnevüktől. Igy
piai jelölttel erősített gárdájával állott ki. Schwartz, j azután az egyetemi színeket az idéri apályán csak
Aczél, Marvalits, Hrenyovszky, Csekey sem tudták Scheerer Péter képviselte. Az ő szép sikerei reméla lelkes SzAK gárdát a győzelemben megakadá- , hetőleg nem egy társát fogják szintén aktivitásra
lyozni, a SzAK elütötte az NTE-t a gyönyörű Do- serkenteni.
rogi vándordijtól. A SzAK atlétái, kik a hosszú
A Zrínyiről az idei szezonban igen keveset halfárasztó ut után legjobb addigi teljesítményeiket lottunk. Mindössze a Wiener-fivérek képviselték
messze túlszárnyaló eredményeket értek el (Otto- az idén a salakpályán a kék-sárga színeket.
vay, Sass) ezen győzelmükkel egyesületüket a vidék
A felelősség a volt szép Zrínyi gárda szétomlegelső atlétikai egyesületévé emelték.
lásáért a hanyag vezetőséget terheli.
Szolnokon kelet legjobbjaival, valamint a szintén
A többi szegedi egyesületek nem törődnek az
joggal rettegett Győri Hungáriával kellett a versenyt atlétikával, kivéve a Vasutasokat, akik a délkerüfelvenni a SzAK által védett gyönyörű Papp Dénes leti közgyűléseken szokták nagyszámú szavazataikvándordíjért. A SzAK legjobb atlétáját nélkülözve kal ezen sportot boldogítani.
ment a küzdelembe és ezenkívül a versenyen több
Külön meg kell még emlékeznünk Orbán Ferencszabálytalanság is fordult elő terhére. A lelkesedés ről, a SzAK hatalmas tehetségű fiatal bajnokmégis győzött és a SzAK atlétái nem kisebb atlé- atlétájáról, aki a fennálló szabályok értelmében az
tikai nagyságok ellen, mint Hadházy, Balogh, idén még csak régi egyesülete, a HTVE színeiben
Szántó, Balla, Bácsy, Ipolyi, megvédték a vándor- vesenyezhetett. Kontinentális viszonylatban is kiváló
dijat.
eredménye (183 cm.) és tökéletes stílusa őt preSok dicséret illeti meg a SzAK-ot a Szent István desztinálják a jövő év országos magasugróbajnoki
napon megrendezett országos szenior és ifjúsági cimére. A fővárosban és vidéken elért szép ^yőversenyért is, mely egyik kiemelkedő eseménye volt zelemein kivül megnyerte a kerületi ifjúsági, orSzeged város idei sportéletének és amely verseny szágos ifjúsági, kerületi senior és országos vidéki
igen nagyszámú uj hivet szerzett az atlétikának. magasugróbajnokságokat.
Ezen a versenyen a legjobb fővárosi versenyzők
Ha összehasonlítjuk a tavalyi és idei szegedi
igen nagy része mutatkozott be a szegedi közön- legjobb eredményeket, a következő táblázatot
ségnek.
nyerjük:
A.lelkes gárdából is kiemelendők egyesek s így
1923
. 1922
100 m. síkfutás Ottovay SzAK 112
Ottovay SzAK U'2
elsősorban Sass Ferencről kell megemlékeznünk.
Wiener
KZsE
I u
200 .
.
A kerületi bajnokságokban Szolnokon, de külöOttovay SzAK 24
Kovács BuníSzTK I "
Zsombor
SzAK
5&4
400 ,
,
Ottovay S/AK.M-2
nösen Dorogon elért szép eredményeit kitartó
Witz SzAK 2,,13 6
ScheeXr
Ml 8
szorgalmának köszönheti. Marvalits felett aratott 1800
Schreiber SzAK J^37 2
500 ;
;
WaMbent SzAK 4„30-—
Schreiber
SzAK
17^62
Srhrdber SzAK 16,^9.8
! győzelme pedig az ország legjobb gerelyvetői közé 5000 .
Orbán í
110 , gátfutás Juhász SzAK 206
emelte. Ottovay Károly az idén szerencsétlen körül- Sulydobás
Sass Sz»K 10 SS
Sass SzAK it-35
Sass SzAK «"75
Sas* SzAK 419i
mények következtében csak igen korlátolt mérték- Gerelyvetés
Kíry
SzTK
3t'"6
Kéry
SzTK 23"22
Diszkoszvetés
ben versenyezhetett, a legnehezebb küzdelmeknek Távoluglás
Ottovay SzAK »16
Tranger SzAK tüO
Tranger S/A8 1M»
Tranger SzAK 1*02
azonban ő is részese volt s azonkívül a göteborgi Hármasugras
Tranger SzAK 16)
Orbán 183
nemzeti 4X100 méteres stafétába való beválogatá- Magasugrás
sával igen nagy sikert szerzett egyletének. Katonai
Amint láthatjuk az idei ere Jménvek majdnem
ik a tavalyiaknai és
szolgálata következtében Tranger József, a nagy- kivétel nélkül lényegesen
és jOOO
tehetségű fiatal allround atléta nem produkálhatta különösen szembettmő a rei jdéí
gas^erelyvetéíbtírr-'és
: idén azt a teljesítményt, amit képességei alapján IBék'ien, g á t f u t á s b a n
.B
| i iujért&.ctaawnb
elvártunk tőle. Igen szépen szerepelt azonban az ugrásban, a fejlődés igazi
t t é r t 3 . c : az.»nban j sakte
országos ifjúsági, valamint keröleti szenior bajnok- akkor látjuk tisztán, há elgondoljuk, hogy

