6

1926 február 2.

DELMAGYARORSZAQ

Klubház nélkül v á f e á p b a k e r ü l t m l e g r é g i b b
ssegeoi regatta.
A jövő hiten döntenek * Szfgtdi Cséiakáaó Egylet létéről, vagy nemlétéről,
A Szegedi Csónakázó Egylet a szegedi cxkfusiv ktubbok közül talán a Irgiuélyebben gyökeredzett bele a város társadalmi életébe. A
valamikor n»gymulsu egycsö?et ma komoly
belső válsággal küzd, Ax emeletes, pompás kényelemmel berendezett klubhsjó, amely a nyári
hónapok alatt a közuii híd tövében horgonyzott, még a mull év december ha?ában el
sülyedt a iíll kikötőbea. Az e mlékezetes december! áradás szennyesen kavargó árhullámai a
hatalmas hajóteste; felborították, ugy hogy az
azonnal megindult mentési munkálatok már
cssk arra szorítkoztak, hogy a hajó berendezésit és a aagy értéket képviselő
vtraeuycsóaa*
kokat megmentsék. A klubhajó azonban
viglegesen elsülyedt. Több mint hat héten át háiora
méteras vízmagasság feküdte meg a hajó számtalanszor renovált faépítményét, ugy hogy a
pompás hajótest, mely az epadds folytán f i i i g
kint van a vízből, ma láthatólag romokban á l l ,
felismerhetetlen is használhatatlan
fatömeggé
változva át.
Az egyesületet a mulíbin is többször érték
súlyos anyagi károsodások, de as 1925. évihez
hasonló anyagi pusztulás, amely belső válságot is előidézett, még nem fordult elő. Csak
magának a hajótestnek ktemelise ötvenmillió
koronába kerülne és a szekértői szemlék már
megállapították, hogy az így kiemelt hajó alés felépi;mét«yei annyira elkorhadtak, hogy a
régi hajóból egyetlen alkalmas részt sem lehetne felhasználni.
*
A Csőnakáió Egylet súlyos válsága csak a
vasárnapi évi rendes közgyűlésen dől el, amikor majd döntenek az egyesület léte, vagy nemlile fölött. Számtalan mentési tervezet van kialkuiéban, de az egyesület uj klubhajójlnak
felépíté shez szükséges 200-300 millió koronának előieremtisit még a legoptimistább tagok
sem remélik. Pedig a Csónakázó Egylet története a nagy árviz előtti boldog időkbe húzódik
vissza, amikor Szeged aranyifjuságának nem
volt egy tagja sem, ski nem vallotta volna büszkén sz egyesülettel va!ó tagsági kapcsolatát. A
daliás regattislák nsgy szerepet játszottak a
nagy árviz mentési munkálatainál és az időbtn
nem volt Szegeden politikai, vagy társidalmi
mozgalom, amelyiknek bölcsőjét nem a regattában ringatták volna. A sport is virágzó volt
ekkoron. A versenyszerű evezésük helyeit inkább a turakirándalások töltötték be a nyári
viziélet programját, de a szegedi regattisták a
komoly versenyekben is megállották helyűket.
Számtalan tiszteletdíj és vándordíj bizonyítgatja
a sztgedi eveiőaök kiválóságát.
A háború előtti évek fényes lapjai az egyesület történetének. Az 1914. é»i emlékezetes
nagy nyári regattán, amikor a Tiszán az ország összes evezős egyesületei adtak találkozót
egy "ásnat, a szegedi csónskázósok aratták a
legtöbb dicsőséget. Éppen a nyoiceveiős versenyt bonyolilotiák le, mikor mint a futótűz
terjedt el a versenyt néző parii sokadalom kösött a trónöiököspár meggyilkolásának vészes
hire. A célnál a Szegedi Csónakázóiok száguldottak be elsőnek és a közönsé* talán éppen
a háborús hirek extázisában, szinte őrjöngve
ünnepelte a diadalmaskodó evezősöket. Akkor
még nem volt háború, később pedig a véres
évek alatt, csendes kihalt volt a falyó hála. A
sportot mind kevesebben űzték. A nyári hónapok alatt békéi, semmitlevő klubélet fejlődött
ki. Családias helyzetek teremtődtek s az egyesületben a téüenűl pajtáskodó élet vetle át az
uralmat. Már csak szórványosén eveznek sportszerűen. Amikor a háborúból visszajönnek a
fistdok, ciak egy négyes és egy nyolcas hajó
üt őssie. Eiőbb a hires Csonka-négyes,
majd
Bertinyl strokja mulat még komoly sportot, de
lellődés már nincsen, a többi tiszai egyesületek
minden téren az öreg Csónakázó sarkában állanak, sőt nem egy versenyben felülkerekednek.
A tikkasztó nyári éjszakák pedig mind hangosabbak lesznek. A hajnalok mámorosabbak s a
kaszinói élet elnyeléssel fenyegeti a maroknyi
sportidalistákat.
As ellenforradalom idején komorak az arcok.
A szegedi ellenforradalmat a Csónakázó
Egyesületben terebilyesltették kt s I l i tették kötelezővé a nemzeti hadseregbe való belépést.
Itt érkezünk el a Kelemen—Szakáts per porondjára és szülőhelyére. Itt virluskodtak a
magukat „gascognei legényeknek" nevező re-

galfftták. A napjainkban folyó nagy pör főszereplői itt keffiltek vonatkozásba
Gömbössel,
Eckh&rdttal, ZadravtczczeU A pör bizonyítási
anyaga szerint maid bizonyítják az itt folyó
kártyázásokat, a hajnalig tartó nagy murikat,
amelyek Kelemen szerint számtalanszor kivál-

tották a koránkelő munkára igyekvők megbotránkozását. A kevéikeszámu igazi sportemberek lávoliartollák magukat az uri csatározástól. De folyton nőtt-nőtt az elégedetlenség,
mlndlöbb
régi tag lépett kt az
egyesületből,
amikor aztán mindennek betetőzésére a mult
év december havában elsülyedt a sokai emlegetett regatta.
A jövő vasárnapra közgyűlést hivott Össze
az egyesület vezetősége, bogy döntsenek a
nagy multu egyesület Jövője felelt.

Hirete
Kedd
19/9
krá. Oyer. B.-A.Protestáns
— A Dugonics-Társaaág januári felolvasó
18/AR KaroUn. Napkii 7 óra 26 perstor, filéae. Szeged legnépszerűbb és legtekintélyenyngntit 17 óra 2 perekor,
sebb irodalmi testülete, a Dugonics-Társaság

Somogyi-könyvtár zárva, Muzeum nyitva délelőtt
1 0 - l-ig.
Egyetemi könyvtár vasár- és ünnepnap zárva van.
A színházi előadások délután fél 4 és este fél 8
órakor kezdődnek.
Szegeden a gyógyszertárak közfii szolgálatot tartanak:
Qerle Jenő Klauzál tér 3 (telefon 359), Gergely JenC
ossuíh Lajos sugárut 31 (telefon 62), dr. Löbl Imre
Gizella tér 5 (telefon 810). Moldvány Lajos Újszeged
(telefon 846), Nyilassy Ágoston Sztlléri ragárut 11.
Nyílás reggel fél 8, zárás este fél 7 órakor.

januári felolvasó ülésére egészen megtelt vasárnap délután a városháza közgyűlési terme.
Állandó, érdeklődő és hálás publikuma ez a
Dugonics-Társaságnak. Az ülésen Homor István elnökölt és először Rigler Gusztáv rendes
tag tartott* meg székfoglalóját Vesztegzár i s
rostély 1738-ban Szegeden dmen és helyi érdekességü kortörténeti előadását szemléltető eszközökkel illusztrálta. A beteg Réti Ödön helyett Móra Ferenc „ugrott be" és nagyon természetes, hogy ezt a beugrást a közönGyertyaszentelő.
ség általános tetszéssel fogadta. Legendák at
Lumen cd revelationem gentium — énekeli unokámról
című remekét mutatta be az ő páma az egyház az isteni Gyermekről, aki', szü- ratlanul kedves és színpompás előadásában,
lője ezen a napon mutatott be a templomban. hol mosolyt, hol könnyeket vfiliva ki elbűvölt
Világosság a remzetek fölvilágosiiására,
való- hallgatóiból. Humora csillogott, mint a gyémánt,
ban ezt ieienli a szeretet vallása, a jóság val- kedélye melegített, mint a pásztortűz és a kölása az irgalom vallása, amelyet Ő hirdetett és zönség hosszas tapsaira majdnem ráadást kelamelyet annyiszor gyaláztak meg a gyűlölet és lelt adnia.
elnyomás álarcos apostolai.
— A Délmagyarország Bécsbsn. A legnaAz ősz Simeon örömmel kiáltott föl a temp
gyobb bécsi lapterjesztő vállalat -- bizonyára
lomban,
az isteni gyermek láttára:
Nunc a Bécsben élő magyarok sürgetésére — ajándimitte
servum
tuum Domme!
Az Ősz latot tett lapunk kiadóhivatalának a Délmagyariimeon nem hiába várt, nem hiába virrasztott, ország bécsi uccai árusítására. Kiadóhivatalunk
nem hiába remélt: meglátták
szemei a világ a bécsi cég ajánlatát elfogadta és mától keidve
világosságát, u világ váltságát.
Mert a sötét- a bécsi ríkkancsoknál és árusítóhelyeken a
ségre fény következik, a rabságra
szabadulás, Délmagyarország
is kapható a bécsi és budaa szenvedésre megváltás, ezt tanítja ai Evan- pesti napilapokkal együtt.
gélium, a Történ t, az Élet, ez a tudat
adjon
— Ismét elhalasztották a városok kooerőt és bátorságot, bizalmat
és megnyugvást greiazuaának választmányi ülését. A városok
minden küzdőnek, minden szenvedőnek Gyertya- kongresszusának vezetősége értesítette a polszentelő ünnepén Lesz még egyszer ünnep, a gármestert, hogy a február 5-ikére összehívott
v lúgossá £ és szabadulás napja jönni fog !
választmányi ülést közbejött akadályok miatt
csak 9-ikén tartják meg. A választmányi —
— Lapunk legközelebbi száma a közbeeső mint ismeretes — eredetileg Január 26 ikára
Gyertyaszentelő ünnepe miatt csütörtökön hivlák össze és az ülés tárgysorozatára a városi
reggel a rendes Időben jelenik meg.
lisztviselők státusírendezéaén kivfll a beteg— A közigazgatási bizottság kiküldöttei- ápolási hoziájárulás kérdését is kitűzték. Az
nek tárgyalása a kisvasút ól a gazdákkal. ülést azonban közbejött akadályok miatt elhaA közigazgatási bizoitiág háromtagú bizottsá- lasztották és igy most másodszor halasztották el.
got küldött ki azokra a tárgyalásokra, amelye— Az SzTK tribünje. A Szegedi Testgyakorlók
ken a város hatósága egyezkedni fog azokkal Köre beadványt intézett a város tanácsához és
az alsótanyai földbirtokotokkal, akiknek föld- ötvenmillió korona városi hozzájárulást kért a
jén keresztül megy a kisvasat és igy kisajátí- Hunyadi téri futballpálya tribünjének építési költtásra kerül a sor. A tárgyalás március 8-án ségeihez. A beadvány szerint a tribün százötvenkoronába ketü', de az egyesületnek már van
kezdődik meg a Lengyel kápolnánál. A tanács millió
hozzá százmilliója. A tanács ugy határozott, hogy
erre a tárgyalásra Bokor Pál helyettes poliár- mielőtt a városi hozzájárulás nagyságát megállapímestert és Mihályfy László főmérnököt küldte taná, előbb bekéri a tribün tervrajzait és felszólitja
ki. A hétfői tanác(ülésen Tu óciy Mihály fő- a sportegyesületet, hogy igazolja a beadványban
ügyész kijelentette, hogy vé'eménye szerint említett százmillió korona meglétét.
egyetlen érdekelt gazdában sincs hajlandóság a <U«mp«! is Hegyi cflnéi (PaspBkbazIr-fpBbékés kiegyezésre.
let) divatos kötőit nőt mtllénytk
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Részletfizetésre
Süállitok kárpi'iűsmtintcákal

BALOS SÁNÖOfí 4
Kossuth Lajos sugárul f .
Telető i Bffi.

Menyasszonyi ajftn<4 A b i f i zománcedény és konyU B H U i hafelszerelési kirakatom kiváló gazdag választékái
becses ügyeimébe ajánlom. —
S z á n t ó Józeef zománcbá?a, belvárosi huscsarnok mellett
8

Az Alii leppo
IftblW raktára

Körösi Géza Uv< gezéai vállaTel. 9 57.
lata Mérey u.

Sehol olcsóbban
varrógép, kerékpár, gramofon, g/ermekkecsik,
gumi as szerelék részletre is
Nagy javítóműhely t 3
S z á m ú S á n d o r géprakt f r g Kist Dá, . -palota, Kiss u .

Igen tisztelt vendégeim és jóbarátaim általános
kívánságára

a Kőbányai Polgári Serfőzde
világhírű és közkedvelt

Szent István idénysörét
mérem ki.

ÍZLETES MAGYAR KONYHA.
NAPONTA HALPAPRIKÁS ÉS SÜLTHAL.
FIGYELMES KISZOLGÁLÁS.
Mérsékelt á r a k .

Társas összejövetelek és bankettek részére külön termek

díjtalanul.

Mé!y tisztelettel

em,é9,a
Vár ucca.
Bohn uiéda Knappé J á n o s vSzeged,
*
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